
 
การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุริยา ปัญญจิตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2562



 
การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 

สุริยา ปัญญจิตร 
คณะนิติศาสตร ์

 

 
 

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์..............................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร) 

 
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งขอ ง
การศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
  ...............................................................................................ประธานกรรมการ 
  (ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์) 
 

 ศาสตราจารย์............................................................................................... .กรรมการ 
   (ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ) 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์...............................................................................................กรรมการ 
   (ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล) 
 

  ...............................................................................................กรรมการ 
   (ดร.มาโนช นามเดช) 
 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์...............................................................................................กรรมการ 
   (ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร) 
 

      รองศาสตราจารย์ ...............................................................................................คณบดี 
   (นเรศร์ เกษะประกร) 
   เมษายน 2563



บทคัดย่อ 

ชื่อวิทยานิพนธ์   การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 
ชื่อผู้เขียน   นายสุริยา ปัญญจิตร 
ชื่อปริญญา   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปีการศึกษา   2562 
 
 
 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและ    
การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง เหตุผล รายละเอียด และขั้นตอนในการก าหนดค าบังคับตาม     
ค าพิพากษาของศาลปกครองไทย ทั้งที่ปรากฏเป็นโครงสร้างของค าบังคับในส่วนรูปแบบและเนื้อหา
รวมตลอดถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้หลักกฎหมาย หลักการ ทฤษฎี และ
แนวความคิดในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองที่ยังไม่เหมาะสม รวมทั้ งศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด    
ค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน เพ่ือเสนอแนวทางในการก าหนด      
ค าบังคับให้คดีปกครองที่เหมาะสม 
 ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามขอบเขตของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดทั้งขอบเขตด้านเนื้อและขอบเขต
ด้านระยะเวลาเอาไว้เป็นเกณฑ์ที่จะศาลปกครองจะพิจารณาก าหนดค าบังคับตามแต่ละประเภท      
ค าฟ้อง โดยขอบเขตด้านเนื้อหามีเพียงเนื้อหาเดียวเท่านั้นไม่สามารถก าหนดเนื้อหาในลักษณะอ่ืนได้
จนกลายเป็นข้อจ ากัดอ านาจของศาล และขอบเขตด้านระยะเวลาไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการใช้
ดุลพินิจที่ เหมาะสม ส่งผลให้มีหลายกรณีที่ศาลปกครองก าหนดค าบังคับแล้วเป็นต้นเหตุให้          
ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามค าบังคับได้ 
 จากการศึกษาวิจัย ปรากฏแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ดังนี้ ประการแรก เสนอ
ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ให้ศาลปกครองมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการก าหนดค าบังคับเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ
การเพิกถอน การห้ามกระท าการ หรือให้กระท าการเท่านั้น ให้สามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้       
ฝ่ายปกครองด าเนินการในลักษณะที่เป็นคุณแกผู้ฟ้องคดีได้ และให้มีเกณฑ์ส าหรับการก าหนดผลใน
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ขอบเขตด้านระยะเวลาการเพิกถอนย้อนหลังจะต้องเป็นกรณีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างร้ายแรง
เท่านั้น และต้องดุลยภาพระหว่างความเชื่อโดยสุจริตของบุคคลกับประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
ประการที่สอง เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับผลของค าพิพากษา เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับ
ในค าพิพากษาของศาลปกครอง 



ABSTRACT 

Title of Dissertation  Prescription of Decrees in Administrative Cases 
Author    Mr.Suriya Panyajitr 
Degree    Doctor of Laws 
Year    2019 
 
 
 This research is a study of problems concerning the determination of the 
decree in administrative cases.  The objective of this research is to study the 
principles and basic concepts regarding administrative case procedure and the 
determination of the decrees in administrative cases, as well as the concept of 
specifying the decree in administrative case in France and Germany, so that to 
propose the guideline for specifying the proper decree in administrative cases. 
 The Administrative Courts have the power to specify the decree under the 
scope of Section 7 2  of Act on Establishment of Administrative Courts and 
Administrative Court Procedures B.E. 2542 (1999), which prescribes both the scope of 
the content and the scope of the period in order to be the criteria for the 
Administrative Courts to consider when specifying the decree in accordance to each 
category of the plaint. The scope of the content has only one content and cannot 
be determined in other ways; as a result, it becomes the limitation of power of the 
court.  However, the scope of the period does not set criteria for the appropriate 
exercise of the discretion; in consequence, in many cases, the decrees specified by 
the Administrative Courts are unable to comply therewith. 
 According to the study, it appears two solutions of such problems.  Firstly, 
there should be the amendment to Section 7 2  of Act on Establishment of 
Administrative Courts and Administrative Court Procedures B.E.  2 5 4 2  (1 9 9 9 )  by 
providing the Administrative Courts to have further the scope of the content of the 
decree.  It should not limit the content thereof not only the revocation, the 
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performance, or omission of an act but also allowing the Court to specify the decree 
ordering the administrative agency to perform in the manner favorable to the 
Plaintiff. Moreover, there should be the criteria for determining the results regarding 
the scope of period for the retrospective revocation, which must be merely a serious 
violation of the law and must be balance of belief in good faith between individual 
and the public interest. Secondly, there should be the establishment of the quasi-
judicial commission regarding the compliance with the judgment, which holds the 
duties making a decision on the problem of non-compliance with the decree in the 
judgment of Administrative Courts. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 หลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการเป็นหลักการพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ เป็นหลักที่มี          
ความมุ่งหมายในด้านหนึ่งเพ่ือควบคุมตรวจสอบการกระท าของรัฐที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ในอีกด้านหนึ่งก็เพ่ือจะคุ้มครองประชาชนจากการถูกระทบสิทธิและเสรีภาพจากการ
กระท าของรัฐ ถือเป็นหลักที่มีความส าคัญที่สุดหลักหนึ่งของรัฐเสรีประชาธิปไตย เพราะในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะบรรลุความมุ่งหมายได้ก็โดยที่มีองค์กรตุลาการท า
หน้าที่เป็นหลักประกันในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ทั้งนี้ หลักการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญของระบบหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถึงแม้ว่ารัฐจะมีการบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ประชาชนมี
สิทธิและเสรีภาพมากมายเพียงใดก็ตาม แต่หากประชาชนไม่สามารถบรรลุความมุ่งหมายตาม
กฎหมายที่บัญญัติรับรองคุ้มครองไว้ โดยขาดหลักประกันที่จะท าให้บรรลุตามความมุ่งหมายได้ การ
บัญญัติรับรองคุ้มครองเช่นนั้นก็อาจปราศจากความหมายใด ๆ1 เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากการด าเนินการขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง จึงมีศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่เป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจาการใช้อ านาจขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

การด าเนินกิจกรรมขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักการกระท าทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะกระท าการที่กระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้จะต้องมีกฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ และการใช้อ านาจเช่นนั้นจะ
กระท าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ได้ หากปรากฏว่าการใช้อ านาจไม่เป็นไปตามหลักดังกล่าว จะต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

                                           
1 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ ากัด

อ านาจรัฐ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2561), หน้า 88. 
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โดยเฉพาะศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองนั้นมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองแตกต่างกับกระบวนวิธี
พิจารณาคดีแพ่งในข้อส าคัญที่ว่าคดีปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะตัดสินคดีในกรณีคู่ความที่พิพาทมี
สถานะต่างกันและมีการป้องกันประโยชน์ที่ต่างกัน กล่าวคือ ในคดีปกครองนั้นฝ่ายปกครองป้องกัน
ประโยชน์สาธารณะ ในขณะที่ฝ่ายเอกชนป้องกันประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ คู่ความยังมีอ านาจ
ต่างกัน โดยในการด าเนินการของฝ่ายปกครองนั้นเป็นการกระท าไปโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
มหาชน ซึ่งมีอ านาจที่ เหนือกว่าฝ่ายเอกชน แต่ในคดีแพ่งคู่ความจะมีสถานะที่ เท่าเทียมกันมี
ผลประโยชน์เหมือนกัน และมีฐานะตามกฎหมายเสมอกัน2 วิธีพิจารณาคดีปกครองจึงมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไปและมีลักษณะส าคัญ ประกอบด้วย3 การพิจารณาคดี
โดยระบบไต่สวน วิธีพิจารณาที่ใช้เอกสารเป็นหลัก4 วิธีพิจารณาที่ให้คู่กรณีมีสิทธิตรวจดูและโต้แย้ง
พยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายได้อย่างเต็มที่5 วิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย6 วิธีพิจารณาคดีที่มีการ
ถ่วงดุลอ านาจของตุลาการในการตัดสินคดี 7 และวิธีพิจารณาที่ค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน8 

ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองเมื่อศาลได้ด าเนินกระบวนพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วศาล
จะต้องมีค าพิพากษา ซึ่งการที่จะสามารถก าหนดให้คู่ความในคดีต้องปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นตาม  
ค าพิพากษาและท าให้เกิดการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้อย่างแท้จริงนั้น ศาลก็
จะต้องมีการก าหนดค าบังคับให้คู่กรณีฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา และหากคู่กรณีฝ่ายแพ้
คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาก็จะต้องมีการบังคับคดีต่อไป 

ค าบังคับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครอง         
ตามบทบัญญัติมาตรา 69 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

                                           
2 ประยูร กาญจนดุล, “คดีปกครอง,” ดุลพาห 27, 5 (กันยายน-ตุลาคม 2523): 10-11. 
3 ฤทัย หงส์สิ ริ , ศาลปกครองและการด าเนินคดี ในศาลปกครอง , พิมพ์ครั้ งที่  9 

(กรงุเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561), หน้า 121. 
4 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, คู่มือสอบกฎหมายปกครอง , พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), น219. 
5 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 123-124. 
6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124-125. 
7 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง , 

พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 335. 
8 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 126-127. 



3 

 

ปกครอง พ.ศ. 25429 ค าบังคับจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองของศาลปกครอง  ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตาม
บทบัญญัติมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
254210 โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะท าการศึกษาเฉพาะกรณีการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของ

                                           
9 มาตรา 69 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ 
(1)  ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
(2)  หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(3)  เหตุแห่งการฟ้องคด ี
(4)  ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง 
(5)  เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
(6) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(7)  ค าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม

ค าบังคับไว้ด้วย 
(8)  ข้อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ถ้ามี” 
10 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

บัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการ

ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) 

(2)  สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายใน
เวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(3)  สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือการฟ้องเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(4)  สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมี 
ค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 

(5)  สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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ศาลปกครองเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการก าหนดค าบังคับในค าสั่งชี้ขาดคดี ค าสั่งระหว่างพิจารณา หรือ
ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองด้วย  

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นี้ จึงเห็นได้
ว่า การก าหนดค าบังคับต้องสอดคล้องกับประเภทคดีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ค าบังคับในคดีปกครองจึงขึ้นอยู่กับค าฟ้องและค าขอให้ศาลก าหนด 
ค าบังคับ โดยศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับได้ 5 วิธี11 ดังต่อไปนี้ 

1. การฟ้องคดีเก่ียวกับการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การฟ้องคดีประเภทนี้ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ 2 กรณีคือ 
 1) การฟ้องคดีเกี่ยวกับการออกกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอให้ศาล

ปกครองเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง ซ่ึงศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจก าหนดว่าจะให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปใน
อนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

 2) การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอให้ศาล
ปกครองสั่งห้ามการกระท าดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับสั่งห้ามการกระท าดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

2. การฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและมีค าขอให้ศาล
ปกครองสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด ศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับ
สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ก าหนด 

3. การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและมีค าขอให้ศาลปกครอง
สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า

                                           
ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง

หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ง 
ค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น” 

11 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
หน้า 462-463. 
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การ ศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4. การฟ้องคดีเกี่ยวกับการให้ศาลปกครองแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่  ศาล
ปกครองมีอ านาจออกค าบังคับสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5. การฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ศาลปกครองมีอ านาจ
ออกค าบังคับสั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นอย่างใดเพ่ือเป็นไปตามกฎหมาย 

นอกจากการก าหนดค าบังคับต้องสอดคล้องกับประเภทของค าฟ้องและค าขอของแต่ละ
ประเภทคดี โดยการฟ้องคดีปกครองแต่ละประเภทคดีนั้นจะเห็นได้ว่าศาลปกครองมีอ านาจในการ
ก าหนดค าบังคับที่แตกต่างกันแล้ว ค าบังคับยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษาที่มีความส าคัญ 
โดยเป็นสิ่งเชื่อมต่อระหว่างการสิ้นสุดการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลกับการบังคับคดีตาม 
ค าพิพากษา ศาลปกครองจะต้องก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดให้อยู่ในกรอบอ านาจของศาลตาม
บทบัญญัติมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และต้องก าหนดค าบังคับให้สอดคล้อง
กับเหตุผลในค าวินิจฉัยของศาลตามหลักการเคารพต่อสิ่งที่ตัดสินไปแล้ว ศาลจึงไม่อาจก าหนดค า
บังคับให้แตกต่างหรือเปลี่ยนผลของค าพิพากษาได้ การก าหนด ค าบังคับในค าพิพากษาคดีปกครอง
จะต้องมิให้ไปก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครองและต้องเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานในการก าหนดค า
บังคับ และจะต้องก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติตามได้ เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือน
ร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าทางปกครองตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลา
การ แม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองในมาตรา 75/1 – 
มาตรา 75/4 แล้วตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2559 โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 75/412 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ

                                           
12 มาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 บัญญัติว่า “เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติว่าช้าเกินสมควร 
ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียง
พอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้า
เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันควร ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่
ปฏิบัติตามค าบังคับนั้น ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจ านวนที่สมควรครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ทั้งนี้ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งเหตุผลให้ศาลปกครองทราบ 
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ของศาลปกครองในการบังคับดี ท าให้ศาลปกครองสามารถที่จะสั่งปรับฝ่ายปกครองที่มิได้ปฏิบัติตาม  
ค าบังคับของศาลปกครอง หรือปฏิบัติตามค าบังคับล่าช้าเกินสมควร เป็นการลงโทษฝ่ายปกครองใน
การที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล แต่ในส่วนของอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับ
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ยัง
ไม่ได้มีการแก้ไข โดยเฉพาะอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 
ซึ่งเป็นการก าหนดค าบังคับตามประเภทค าฟ้องในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) นั้น มาตรา 72 วรรคสอง
ได้บัญญัติให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการพิจารณาก าหนดค าบังคับ “ให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้  
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” การที่กฎหมายได้บัญญัติให้อ านาจ  ศาลปกครองในการก าหนดค า
บังคับไว้ในลักษณะนี้ท าให้ศาลปกครองสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนด ค าบังคับในกรณีนี้ได้อย่าง
กว้างขว้าง ในลักษณะที่อาจจะไม่มีขอบเขตที่เหมาะสมได้ ซึ่งแท้จริงแล้วการก าหนดค าบังคับก็มี
ขอบเขตภายใต้หลักการ แนวความคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของกฎหมาย โดยเฉพาะหลักการ 
แนวความคิด และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ซึ่งมีหลายกรณีที่ศาลปกครองมีการก าหนดค าบังคับ
แล้วเป็นต้นเหตุให้ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามค าบังคับได้ แม้จะมีการแก้ไขอ านาจ 
ศาลปกครองในการบังคับคดีมาแล้วก็ตาม แต่ในส่วนอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับ ซึ่ง
เป็นต้นเหตุของปัญหายังไม่ได้มีการแก้ไข  

ในการนี้ ไม่เพียงแต่กรณีการก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องปฏิบัติเท่านั้นที่ยังไม่มีขอบเขตของอ านาจศาลปกครองตามกฎหมายที่แน่ชัด ในส่วนของการ
ก าหนดค าบังคับต่อเอกชนของศาลปกครองก็ยังคงมีปัญหาส าคัญอยู่เช่นกันเนื่องจากการก าหนดค า
บังคับในกรณีที่มีการฟ้องเอกชนเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจ

                                           
ค าสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดท าโดยองค์คณะ และให้น าเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้

แผ่นดิน 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครอง

อาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ 
ให้น าความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้

ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา 66 หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรด้วยโดยอนุโลม 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้” 
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ก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 (3) “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้. . .” ซึ่งจะเป็นกรณีที่ศาลปกครอง
สามารถก าหนดค าบังคับกับเอกชนซึ่งถือว่ามิใช่ฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของ
รัฐ ระบบกฎหมายที่ใช้กับทรัพย์สินของเอกชนก็เป็นการผูกพันภายใต้หลักกฎหมายเอกชน ก็ยังไม่มี
ขอบเขตอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับในส่วนนี้เอาไว้เช่นเดียวกัน 

โดยมีหลายกรณีที่การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองนั้นไม่สามารถแก้ไขเยียวยาความ
เดือดร้อนเสียหายของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีที่มาจากการที่มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจของศาลปกครองใน
การก าหนดค าบังคับเอาไว้ อาทิ ค าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 754/2556 ระหว่าง สมาคมต่อต้าน
สภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 130 คน (ผู้ฟ้องคดี) และ กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้อง
คดี) ที่ได้เสนอค าฟ้องโดยสรุปว่า กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันหรืออนุมัติอนุญาตให้
บริษัทเอกชนด าเนินโครงการขยายถนนธนะรัชต์ (ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) จาก 2 ช่องทาง 
เป็น 4 ช่องทางช่วงกิโลเมตรที่ 2 ถึง กิโลเมตรที่ 10.1 บริเวณต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพ่ือ
รองรับปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุ การด าเนินโครงการดังกล่าวมีการตัดฟัน
โค่นท าลายต้นไม้โดยไม่ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ไม่จัดท ารายงานศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากกรม
ป่าไม้ และด าเนินการดังกล่าวเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ริมทางซึ่งมีพรรณไม้หวงห้ามไม้หายากขนาดใหญ่และ
เล็ก อีกทั้งต้นไม้ใหญ่บางต้นเป็นต้นไม้หวงห้าม หากมีการตัดต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้       
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แม้ผู้เกี่ยวข้องอ้างว่าจะท าการปลูกต้นไม้ใหม่ขึ้นมาแทนก็ไม่สามารถชดเชย
กันได้ เพราะหากรอเวลาที่ต้นไม้จะโตเท่าขนาดเดิมก็ต้องใช้เวลานาน โดยขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่ง
ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการขยายหรือปรับปรุงถนนธนะรัชต์ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน
จะมีรับฟังความคิดเห็นและจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง ขอให้ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายที่ เกิดขึ้นตลอดแนวถนนธนะรัชต์ให้กลับมามีสภาพคล้ายดังเดิมหรือ
เหมือนเดิมมากที่สุดภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมาย ประการสุดท้าย
ขอให้ศาลสั่งให้น าต้นไม้บางต้นที่กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมอนุญาตหรือสั่งการให้ผู้รับเหมา
หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนใดท าการขุดล้อมออกไปจากพ้ืนที่มาปลูกในจุดเดิมหรือพ้ืนที่เดิม พร้อมกับน า
ต้นไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตทั้งชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นลงไป
แล้วที่ถูกกฎหมายมาปลูกทดแทนในจุดและพ้ืนที่เดิมพร้อมดูแลให้เจริญเติบโตทุกต้นตลอดแนวเขตทั้ง
สองด้านของถนนธนะรัชต์ไม่ต่ ากว่า 10,000 ต้น โดยงบประมาณของกรมทางหลวงและกระทรวง
คมนาคมภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งศาลได้พิพากษาโดยมีค าบังคับว่าเห็นสมควรที่จะต้องให้
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ท าการเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ โดยให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมน าต้นไม้ชนิด 
ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในจ านวนที่เท่ากันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปแล้วตามบัญชีที่
ได้มีการส ารวจและบันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2552 ไปปลูกทดแทนตามแนวถนนที่ท าการขยายโดย
ให้เริ่มด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุดเพ่ือให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมให้
มากที่สุด ซึ่งการที่จะน าต้นไม้ชนิด ประเภท และขนาดของต้นไม้ที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมา
ปลูกทดแทนนั้นควรจะเป็นอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง การที่ศาลก าหนดค าบังคับในลักษณะนี้ก็
จะน าไปสู่ปัญหาของการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยฝ่ายปกครองได้  เนื่องจากการที่จะไปน าเอา
ต้นไม้ชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันกับที่ถูกโค่นไปซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี คงจะเป็นการยากหรือ
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ในการที่จะปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าว  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุมใหญ่) ระหว่างนายถวิล เปลี่ยนศรี (ผู้
ฟ้องคดี) และ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ที่ 2 (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่
ได้เสนอค าฟ้องโดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (นักบริหาร
ระดับสูง) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้ถูกค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้ไปปฏิบัติราชการที่ส านักนายกรัฐมนตรีใน
ต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 
30 กันยายน 2554 ให้ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา จึงไม่อาจเสนอแนะนโยบาย
ด้านความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง แต่จะต้องเสนอผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การ
โอนย้ายดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง เป็นการใช้อ านาจกลั่นแกล้ง ลด
บทบาทหน้าที่และศักดิ์ศรีในทางราชการของตน อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดกับ
ระบบคุณธรรม โดยมีค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาและก าหนด ค าบังคับใน 2 ประเด็น คือ (1) ขอให้มี
ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 152/2554 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไป
ปฏิบัติราชการส านักนายก และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554 กับ (2) ขอให้มีค าสั่งเพิกถอนค าวินิจฉัย ก.พ.ค. เรื่องการร้องทุกข์
เกี่ยวกับการออกค าสั่งโอนย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรื่องด าที่ 5420159 เรื่องแดงที่ 0034255 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2555 รวมทั้งมีค าขอให้มีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาด้วย  ในคดี
นี้ศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นัก
บริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีค าบังคับว่า ให้การเพิกถอนประกาศส านัก
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นายกฯ ดังกล่าวมีผลย้อนไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการด าเนินการว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ควรจะพิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมายเพ่ือให้ ผู้ฟ้องคดีได้กลับสู่ต าแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีค าพิพากษา ซึ่งในกรณีนี้ศาลได้ก าหนดค าบังคับโดยให้มีการเพิกถอนย้อนหลังไปถึงวันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับนั้นกระทบต่อผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคน
ปัจจุบันซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และได้เข้า
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยสุจริตโดยไม่มีผู้ใดฟ้องคดีต่อศาลโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่ง
แต่งตั่งบุคคลภายนอกดังกล่าว การก าหนดค าบังคับดังกล่าวเป็นการที่ศาลไม่ได้ค านึงถึงหลักกฎหมาย
ว่าด้วยความมั่นคงของนิติฐานะและการคุ้มครองบุคคลอ่ืนซึ่งสุจริต 

เมื่อพิจารณาอ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง13 
ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง14 และมาตรา 1115 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วพบว่า 

                                           
13 มาตรา 72 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการ
ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) 

(2)  สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายใน
เวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(3)  สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

(4)  สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีค า
พิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 

(5)  สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย” 
14 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือค าสั่ง หรือกระท าการอ่ืนใดเนื่องจากการกระท าโดยไม่
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ศาลปกครอง มีอ านาจในการก าหนดค าบังคับได้ทั้งหมด 5 ประเภทตามาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยเป็นการบัญญัติให้อ านาจศาลไว้ใน
ภาพกว้าง เพ่ือรองรับการฟ้องคดีตามประเภทคดีในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ที่มีอยู่จ านวน 6 ประเภท 
และประเภทคดีตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติเดียวกันนี้ที่เป็นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค าบังคับไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น ท าให้ค าบังคับของศาลปกครองไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชน
อย่างแท้จริง ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่าปัญหาในการก าหนดค าบังคับดังที่ได้กล่าวมานี้มีประเด็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องท าการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

                                           
มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(3)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร 

(4)  คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(5)  คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ

บังคับให้บุคคลต้องกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
(6)  คดีพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง” 
15 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

บัญญัติว่า “ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ 
(1)  คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
(2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย

คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(3)  คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดในอยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด” 
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 1. ปัญหาขอบเขตของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับ 
2. ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองโดยฝ่ายปกครอง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อพิจารณาทั่วไปในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง อันประกอบไปด้วย 
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ความจ าเป็นและประเภทของค าบังคับ เพ่ือทราบข้อความคิดพ้ืนฐาน
ที่เป็นหลักกฎหมายส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับ อาทิเช่น หลักความได้สัดส่วน หลักที่ศาลต้อง
พิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี หลักที่ห้ามศาลเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง หลักความศักดิ์สิทธิ์
ของค าพิพากษา หลักการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง และหลักว่าด้วยความม่ันคงของนิติฐานะและ
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งสุจริต เป็นต้น 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และ
ประเทศอังกฤษเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันเป็นประเทศท่ีใช้ระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law System) และมีศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมอันเป็น
ระบบศาลคู่เช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนในกรณีของประเทศอังกฤษนั้นใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่าง
จากประเทศไทยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) โดยการศึกษาในส่วนนี้มุ่ง
เพ่ือให้เห็นลักษณะเฉพาะของการก าหนดค าบังคับและประเภทของคดีปกครองของทั้งสามประเทศใน
เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law System) เช่นเดียวกับประเทศไทยนั้นต้องการที่จะท าการศึกษาให้เห็นว่า 
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเดียวกันและมีระบบศาลเช่นเดียวกันนั้นมีการก าหนดค าบังคับอย่างไร มี
กฎหมาย หลักการ ทฤษฎีและแนวความคิดในการก าหนดค าบังคับอย่างไรเพ่ือมิให้ก้าวล่วงอ านาจ
ของฝ่ายปกครองและสามารถท าให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขเยียวยาความความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้อย่างไร และในกรณีของประเทศอังกฤษที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law System) ซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่แตกต่างจากประเทศไทยรวมทั้งเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาล
เดี่ยวนั้น มีกฎหมาย หลักการ ทฤษฎีและแนวความคิดในการก าหนดค าบังคับอย่างไรเพื่อมิให้ก้าวล่วง
อ านาจของฝ่ายปกครองและสามารถท าให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขเยียวยาความความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนได้ในความแตกต่างจากระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศไทย  ซึ่งจะมีผลต่อ
การน ามาปรับใช้กับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทยในส่วนที่เหมาะสมต่อไป 
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 3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เหตุผล รายละเอียด และขั้นตอนในการก าหนดค าบังคับตามค า
พิพากษาของศาลปกครองไทย ทั้งที่ปรากฏเป็นโครงสร้างของค าบังคับในส่วนรูปแบบและเนื้อหารวม
ตลอดถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้หลักกฎหมาย หลักการ ทฤษฎี และแนวความคิด
ในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองที่ยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในการก าหนดค าบังคับที่ไปก้าวล่วง
อ านาจของฝ่ายปกครองและฝ่ายปกครองไม่สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายไห้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 4. เพ่ือเสนอแนวทางในการก าหนดค าบังคับให้คดีปกครองที่เหมาะสม  
   

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

 ค าบังคับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของค าพิพากษา ลักษณะของค าบังคับถูกแบ่งประเภทไว้
ในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็น
ขอบเขตอ านาจของศาลในการพิจารณาก าหนดค าบังคับที่ยังไม่มีขอบเขตที่เหมาะสม ขอบเขตด้าน
เนื้อหาก็มีความจ ากัดมากจนเกินไปและขอบเขตด้านระยะเวลาก็ไม่มีเกณฑ์ในการก าหนดผลด้านเวลา 
จึงควรจะมีการวางกฎเกณฑ์เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองให้
ชัดเจนเหมาะสม ภายใต้หลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง จะท าให้การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองมีขอบเขตที่เหมาะสม 
รวมทั้งท าให้ฝ่ายปกครองสามารถเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
และสามารถแก้ไขปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองโดยฝ่ายปกครองได้ 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ผู้เขียนได้ศึกษาสาระส าคัญของกฎหมายในเรื่องที่เก่ียวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง
ของ   ศาลปกครองไทยและศาลปกครองต่างประเทศ และตัวอย่างค าวินิจฉัยที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ เป็นการเลือกตัวอย่างที่น่าสนใจจากค าพิพากษาคดีปกครองตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งที่มีการจัดตั้ง
ศาลปกครองจนถึงปัจจุบัน  
 

1.5 วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษาและค าสั่งของศาล
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ปกครอง รายงานของส่วนราชการ หนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และหนังสือเวียนของส่วนราชการต่าง ๆ  รวมตลอดถึงการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาและจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้อ านาจตุลาการในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 
 2.  สร้างความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของทั้งสาม
ประเทศในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีผลต่อการน ามาปรับใช้กับคดีปกครองของไทยในส่วนที่
เหมาะสมต่อไป 
 3. เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง  
 4. เป็นแนวทางในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติตามค าบังคับของ
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดค าบังคับและแนวทาง 
การปฏิบัติตามค าบังคับในคดีปกครอง  
 



 

บทท่ี 2 
 

หลักการและแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
และการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 

 ในบทนี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง เพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาปัญหาของการก าหนด
ค าบังคับในคดีปกครอง เนื่องจากการที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีและ
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระท าของฝ่ายปกครอง อาทิ การออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าทางกายภาพนั้น นอกจากที่
ศาลปกครองจะต้องก าหนดค าบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังต้องค านึงถึงหลักการและ
แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง อัน
ประกอบด้วย 2.1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2.2 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกับประเภทคดี
ปกครอง และ 2.4 ความจ าเป็นในการก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

 ค าบังคับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของ
ศาลปกครอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงข้อทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง เนื่องจาก
การพิจารณาคดีปกครองตลอดจนการก าหนดค าบังคับนั้น มีวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างจากการ
พิจารณาในศาลยุติธรรมทั่วไป เนื่องจากเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปเอกชนย่อมอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบ ทั้งในแง่ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อมูลเอกสารต่าง  ๆ รวมตลอดถึง



15 

 

ความรู้ในเรื่องระบบราชการและระเบียบแบบแผนของทางราชการ16 ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าในใน
การพิจารณาคดีปกครองในหัวข้อนี้จึงจักท าการศึกษาถึงหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
อันประกอบด้วย 2.1.1 หลักในการพิจารณาคดีปกครอง และ 2.1.2 หลักในการพิพากษาคดีปกครอง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

2.1.1 หลักในการพิจารณาคดีปกครอง 
 คดีปกครองเป็นคดีที่มีมูลคดีมาจากข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานทางปกครองกับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองด้วยกัน การ
พิจารณาคดีปกครองจึงต้องมีหลักการส าคัญบางประการในการพิจารณาคดีปกครอง เพ่ือมิให้
ประชาชนผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียเปรียบในการต่อสู้คดีกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าย
ปกครองที่มีอ านาจเหนือประชาชน   ผู้ฟ้องคดีในการบังคับการฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่ง
เป็นนัยส าคัญที่อาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีปกครองได้ เพ่ือศึกษา
ถึงหลักการส าคัญที่เป็นหลักประกันในการพิจารณาคดีปกครองให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน ใน
ส่วนนี้จึงจะท าการศึกษาถึงหลักในการพิจารณาคดีปกครอง ดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักย่อยของหลักนิติ
รัฐอีกหลักหนึ่งที่ผู้ใช้อ านาจรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองต้องยึดถือ กล่าวคือในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ทั้งหลายต่างยอมรับความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนไปตามความ
ประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ  ดังนั้น เพ่ือความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่
ละคน รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อแดนของกรรมสิทธิ์และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การ
แทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอ านาจรัฐโดยเฉพาะการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครองจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนให้อ านาจกระท า
การดังกล่าว ฉะนั้น หากพิจารณาหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการ
ควบคุมฝ่ายปกครองแล้ว จะเห็นได้ว่าฝ่ายปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวพันกับประชาชนมาก
ที่สุด การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองจึงมีโอกาสที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาก
เช่นกัน หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงเรียกร้องให้สามารถควบคุม
ตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองได้ ซึ่งการควบคุมฝ่ายปกครองตามข้อเรียกร้องนี้อาจจะเป็น
การควบคุมภายในฝ่ายปกครอง หรืออาจเป็นการควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองก็ได้ แต่การ
ที่จะท าให้หลักการประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบรรลุความมุ่งหมายในการ

                                           
16 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 312. 
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นั้นจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถ
เข้าถึงองค์กรตุลาการได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่มีหลักประกันความเป็นอิสระจาก
อ านาจทางการเมือง ดังนั้น การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์กรตุลาการได้ย่อมเป็นหลักประกันสิทธิ
ของประชาชนได้ว่า องค์กรตุลาการจะพิจารณาเรื่องของตนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยปราศจาก
การมีอิทธิพลขององค์กรอ่ืน ๆ โดยเหตุนี้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
จึงเรียกว่าอย่างน้อยประชาชนจะต้องสามารถได้รับความคุ้มครองจากองค์กรตุลาการได้17 
  จาการศึกษาพบว่า หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น
หลักการส าคัญที่ให้อ านาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองได้ ทั้งการ
ตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครอง เช่น การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ หรือการตรวจสอบภายนอกฝ่าย
ปกครองโดยองค์กรตุลาการโดยเฉพาะกรณีของศาลปกครองนั้นเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง ฉะนั้น การมีหลักหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี้จะท าให้ฝ่ายปกครองต้องตระหนักเสมอว่าหากมีการกระท า
ที่ละเมิดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองอาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองและ
อาจจะต้องรับผิดในทางปกครองได้ เนื่องจากศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครอง
แก้ไขเยียวยาและรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวได้ 

2.1.1.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ 
 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการหรือที่เรี ยกว่า “หลัก   
ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการ” หลักในเรื่องนี้ เป็นการเชื่อมโยงหลักความผูกพันต่อ
กฎหมายของฝ่ายตุลาการเข้ากับหลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่าย
ตุลาการจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐาน
มาจากตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นการกระทบต่อสิทธิหรือ
จ ากัดสิทธิของประชาชนนั้นจะกระท าได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชนก่อน ดังนั้น การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการที่เป็นการจ ากั ดสิทธิของ
ประชาชนจึงมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนแล้ว18 แม้ว่าศาลจะ
เป็นองค์กรที่คุ้มครองรักษาความชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะศาลปกครองที่คุ้มครองรักษาความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง แต่ศาลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ต้องเคารพกฎหมายด้วย

                                           
17 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556), หน้า 23-24. 
18 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์

ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 26. 
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เช่นกัน ฉะนั้น จึงต้องมีระบบการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของศาลด้วย เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความชอบด้วยกฎหมายของศาล แม้ว่าศาลจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่รักษาความยุติธรรมก็ตาม19  
 ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการ ความผูกพันของฝ่ายตุลาการต่อการใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักความเสมอภาคของการใช้
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือว่าเป็นหลักความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
รูปแบบของการใช้กฎหมายตามหลักความเสมอภาคนี้มี 3 รูปแบบ20 ดังนี้ 
 1)  ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกว่าความผูกพันของฝ่ายตุลาการในทางปฏิเสธ กล่าวคือเป็นความ
ผูกพันที่จะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเรียกร้องมิให้มีการใช้กฎหมายให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติ
ในลักษณะของการบังคับในเรื่องนั้น  ๆ กล่าวคือ ฝ่ายตุลาการจะต้องใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  
 2)  ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใช้บทบัญญัติกฎหมาย
ให้ตรงกับข้อเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีนี้เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการยอมรับและผูกพันตน
อย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะพิเศษใน
กรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 
 3)  ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง 
ในกรณีนี้หมายความว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันต่อฝ่ายตุลาการในกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการใช้ดุลพินิจโดยเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้ อบกพร่องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
  จากการศึกษาเห็นได้ว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ
เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญหลักการหนึ่งที่ฝ่ายตุลาการต้องยึดถือ โดยเฉพาะกรณีของการก าหนดค า
บังคับของศาลปกครองนั้น ศาลปกครองจะต้องก าหนดค าบังคับให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายตุลาการ เนื่องจากการก าหนดค าบังคับนั้นมีการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ

                                           
19 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  

วิญญูชน, 2556), หน้า 462. 
20 Duerig, in:  Maunz/ Duering, Grundgesetz – Kommentar, Arrt, 3, Rdnr.  389; 

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 26-27. 
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ประชาชน การก าหนดค าบังคับจึงต้องพิจารณาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ศาลปกครองจึงจะเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.1.1.3  หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ 
เป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งมีความมุ่งหมาย

เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการจะไม่เกิดผลเป็น
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้หากฝ่ายตุลาการถูกครอบง าหรือถูกแทรกแซงการใช้อ านาจ
จากฝ่ายอ่ืน ดังนั้น ความอิสระของฝ่ายตุลาการจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระ 3 ประการ 
กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม โดยต้องปราศจาก
ความล าเอียงหรือไม่มีอคติในเรื่องที่ตนตัดสินด้วย หากปราศจากความอิสระดังกล่าวแล้ว ก่อจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางในพิจารณาพิพากษา ตัดสินคดี สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะไม่มีความ
มั่นคง ทั้งนี้ หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้21 

1) ความอิสระในการท าหน้าตุลาการ 
เป็นการคุ้มครองการท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีจากอิทธิพล

ภายนอกทั้งหลาย ซึ่งความเป็นอิสระนี้มิได้หมายเฉพาะการคุ้มครองตุลาการจากการแทรกแซงของ
องค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐองค์กรอ่ืนเท่านั้น หากแต่เป็นการคุ้มครองตุลาการในการท าหน้าที่พิพากษาคดีด้วย 

2)  ความเป็นอิสระในทางองค์กร 
เป็นความอิสระที่มีที่มาจากหลักการแบ่งแยกอ านาจ ซึ่งในการใช้อ านาจ

ขององค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจ อันได้แก่ องค์กรผู้ใช้อ านาจกระท า
การทางนิติบัญญัติ องค์กรผู้ใช้อ านาจกระท าการทางบริหาร และองค์กรผู้ใช้อ านาจกระท าการทาง
ตุลาการ ทั้งสามองค์กรนี้ต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการใช้อ านาจหลักขององค์กรอ่ืน โดยเฉพาะ
องค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระจากองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติและ
ทางบริหาร ซึ่งองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทั้งสองทางนี้เป็นองค์กรที่ใช้อ านาจกระท าการทางการเมือง  

3)  ความเป็นอิสระในทางส่วนบุคคล 
เป็นกรณีที่มุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองผลกระทบต่อสถานะในทางตุลาการในทาง

ต าแหน่งของตุลาการที่อาจเกิดจากการวินิจฉัยคดี จึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์การโยกย้ายหรือถอด
ถอนตุลาการให้ไม่อาจกระท าได้ หากเป็นการขัดกับความประสงค์ของตุลาการนั้น ทั้งนี้ เพ่ือความมุ่ง
หมายให้เกิดความม่ันคงต่อความอิสระของการท าหน้าที่ตุลาการ 

                                           
21 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 33-34. 
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จากการศึกษาเห็นได้ว่า หลักแห่งความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการเป็นหลักการที่
คุ้มครองการท าหน้าของฝ่ายตุลาการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยอ่ืน เนื่องจากฝ่ายตุลาการมี
หน้าที่หลักในการควบคุมตรวจสอบการกระท าขององค์กรอ่ืน โดยเฉพาะศาลปกครองมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง หากไม่มีความเป็นอิสระจากองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทาง
บริหารในส่วนของการกระท าทางปกครองแล้ว การตรวจสอบของศาลปกครองก็จะมีลักษณะคล้ายกับ
การควบคุมตรวจสอบโดยภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่มีความเป็นอิสระ และหากเป็นเช่นนั้น
ประชาชนก็ไม่หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของตนเลย   

2.1.1.4 หลักท่ีห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง  
โดยที่การใช้อ านาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอ านาจนั้น จะต้องจ ากัดอยู่แต่

เพียงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากใช้อ านาจตุลาการพร้อมกับอ านาจในการ
บังคับใช้กฎหมายแล้ว ก็จะท าให้ตุลาการประพฤติตัวเป็นผู้บังคับบัญชาหรือบริหารประเทศเสียเอง 
ส่งผลให้การใช้อ านาจดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ดังนั้น โดยหลักแล้ว 
ตุลาการศาลปกครองจึงไม่อาจบังคับฝ่ายปกครองให้ท าการใด ๆ ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ศาลไม่
อาจท าตนแทนที่ฝ่ายกครองในการตัดสินใจใด ๆ ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่าย
ปกครองโดยแท้ เช่น ในคดีที่มีค าขอเกี่ยวกับค าสั่งบรรจุบุคคลกลับเข้าท างานโดยมิชอบ ศาลไม่อาจสั่ง
ฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติตาเงื่อนไขที่เป็นอ านาจของฝ่ายปกครองในการพิจารณาบรรจุบุคคลกลับเข้า
ท างานได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การที่ศาลไม่อาจพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองได้ตามหลักแบ่งแยกอ านาจ
นั้น อาจท าให้ค าพิพากษาไม่มีประสิทธิภาพหรือไร้สภาพบังคับได้ ศาลจึงได้ปรับการท าค าพิพากษาให้
มีผลในทางปฏิบัติมากข้ึน22 
 แม้ว่าโดยหลักแล้ว ศาลปกครองไม่อาจบังคับฝ่ายปกครองให้ท าการใด ๆ ได้ ตาม
หลักการแบ่งแยกอ านาจ แต่หากศาลถือตามหลักนี้เคร่งครัดเกินไปจะท าให้ค าพิพากษาบังคับใช้ไม่ได้ 
หรือบังคับใช้ได้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ศาลจึงได้ปรับตัว
โดยใช้เทคนิคซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการออกค าสั่งต่อฝ่ายปกครอง เช่น การระบุลงไปในค า
พิพากษาถึงสิ่งที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติกรณีที่เป็นอ านาจผูกพัน และอาจก าหนดผลต่อไปด้วยว่าหาก

                                           
22 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricce, Contentieux administratif (Paris: 

Dalloz, 2001), pp. 628-629 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์, ปัญหาการจัดท าค าพิพากษาและการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 53-55. 
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ฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย23 หรือการก าหนดเงื่อนเวลาให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติ
ตามค าพิพากษา เป็นต้น และจากอ านาจผูกพันของฝ่ายปกครองนี้เองศาลสามารถใช้เป็นหลักการสั่ง
ให้หน่วยงานกระท าการหรือแม้แต่ให้เอกชนกระท าการตามกฎหมายหากพบว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้หน่วยงานต้องสั่งการเช่นนั้น โดยไม่ถือว่าศาลท าตัวเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือท า
หน้าที่แทนฝ่ายปกครองแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะถึงอย่างไรก็ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ดังเช่นที่ศาสตราจารย์ AUCOC ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า24 “ในคดีที่ฟ้องต่อศาล
ปกครองเพ่ือให้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายถูกล้มเลิกไปโดยไม่ได้ขอให้ศาลสั่งเป็นอย่างอ่ืนแทนการ
กระท าที่ถูกฟ้องร้อง เมื่อศาลได้สั่งเพิกถอนการกระท าดังกล่าวแล้ว ศาลก็ต้องพิจารณาด้วยว่าฝ่าย
ปกครองนั้นตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการใช้อ านาจตามกฎหมายด้วยหรือไม่ และหากเป็นกรณีอ านาจ
ผูกพัน   ศาลก็สามารถใช้การสั่งการแทนได้ แต่หากเป็นกรณีอ านาจดุลพินิจศาลสามารถเพิกถอนการ
กระท าเช่นว่านั้นได้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการใดซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่าย
ปกครองต้องไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนได้” 
  จากการที่ได้ศึกษาถึงหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเองดังกล่าวนี้ 
เห็นได้ว่าหลักการพ้ืนฐานนี้เป็นหลักการที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าศาลปกครองมี
ความเป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจทางการเมือง โดยจะต้องใช้อ านาจในทางตุลาการเท่านั้นเพ่ือ
ไม่ให้ละเมิดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ กล่าวคือ การพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นศาลจะต้องมี
ความเป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายปกครองซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันองค์กรศาล ใน
การก าหนดค าบังคับก็จะต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่เป็นการสั่งการเข้าไปก้าวล่วงอ านาจในการกระท า
ทางปกครองของฝ่ายปกครอง มิฉะนั้นหากศาลปกครองก าหนดค าบังคับที่เป็นการก้าวล่วงอ านาจของ
ฝ่ายปกครองนอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานนี้แล้วยังจะน าไปสู่ปัญหาการปฏิบัติตามค า
บังคับของศาลปกครองโดยฝ่ายปกครองอีกด้วย 

2.1.1.5 หลักการพื้นฐานในการพิจารณาคดีปกครอง 
 จากการที่ได้ศึกษาถึงหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ หลักความอิสระของฝ่ายตุลาการ และ

                                           
23 เรื่องเดียวกัน. 
24 J.-P. Négrin, “contentieux de l’excés de pouvoir et contentieux de pleine 

jurisdiction : De la dualité du contentieux administratf français,” PU Aix-Marseille, n 
25 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์ , ปัญหาการจัดท าค าพิพากษาและการก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554), หน้า 
53-55. 
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หลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเองมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นหลักการที่ถูกน าไปใช้
ในการพิจารณาคดีในทุกศาล รวมถึงศาลปกครองและศาลยุติธรรมด้วย แต่เมื่อพิจารณาถึงพ้ืนฐาน
ของกฎหมายที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ศาล
ยุติธรรมตรวจสอบการกระท าตามกฎหมายเอกชนภายใต้หลักความเสมอภาค ศาลปกครองตรวจสอบ
การกระท าทางปกครองตามกฎหมายปกครองภายใต้หลักความไม่เสมอภาค เนื่องจากฝ่ายปกครองมี
อ านาจเหนือที่จะบังคับเอกชนฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
หลักการพ้ืนฐานในการพิจารณาคดีปกครองที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลักการพ้ืนฐานในการ
พิจารณาความแพ่งทัว่ไป ดังต่อไปนี้25  
 1)  การพิจารณาคดีโดยระบบไต่สวน กล่าวคือ ภาระหน้าที่ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงจะอยู่กับศาล รวมทั้งหน้าที่ในการควบคุมหรือก าหนดทิศทางการแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ว่า
จะเป็นการก าหนดเวลาให้คู่กรณีท าค าให้การ ท าค าคัดค้านค าให้การ หรือท าค าให้การเพ่ิมเติม 
รวมทั้งใช้อ านาจในการเรียกพยานมาไต่สวน หรือให้หน่วยงานทางปกครองส่งเอกสารหลักฐาน หรือ
ตัดสินใจว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพียงพอต่อการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วหรือไม่  
 2)  วิธีพิจารณาที่ใช้เอกสารเป็นหลัก กล่าวคือ การแสวงหาข้อเท็จจริงจะ
ค้นหาจากเอกสารที่ให้โอกาสคู่กรณีจัดท า ได้แก่ ค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การ
เพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐานที่พยานหรือหรือหน่วยงานทางปกครองส่งมาประกอบการพิจารณา 
และรายงานของพยานผู้เชี่ยวชาญด้วย และโดยปกติจะไม่มีการสืบพยานบุคคล แต่ก็ไม่ห้ามศาลใน
การไต่สวนพยานบุคคลหรือคู่กรณี เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  โดยไม่ได้เน้นการสืบพยานบุคคล
ดังเช่นในการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา  
 3)  วิธีพิจารณาที่ให้คู่กรณีมีสิทธิตรวจดูและโต้แย้งพยานหลักฐานของ
คู่กรณีอีกฝ่ายได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ท าให้ศาลปกครองต้องฟังคู่กรณีทุกฝ่าย และต้องแจ้งให้คู่กรณี
ทราบถึงข้อเท็จจริงในคดี ให้โอกาสคู่กรณีในการชี้แจง และแสดงหลักฐานประกอบข้ออ้างของตน 
ตลอดจนแก้ข้อกล่าวหาของอีกฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายได้ยื่นไว้ใน
ส านวน เว้นแต่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผย หรือศาลเห็นว่าไม่ควรเปิดเผยเพ่ือไม่ให้การ
ด าเนินการของรัฐเสียหาย  
 4) วิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย กล่าวคือ เนื่องจากในการด าเนินคดีปกครอง 
คู่กรณีอาจด าเนินการด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีทนายความ หรืออาจมอบหมายให้ทนายความ
ด าเนินการก็ได้ ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชนไว้หลายประการ เช่น ไม่ได้ก าหนดแบบของค าฟ้องเอาไว้ เพียงแต่

                                           
25 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 121. 
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ขอให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คู่กรณีอาจมายื่นค าฟ้องต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรืออาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และหาก
ค าฟ้องที่ยื่นมามีรายการไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ส านักงานศาลปกครองก็จะ
แนะน า หรือตุลาการอาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องให้ถูกต้อง ในคดีปกครองผู้ฟ้องคดีจึงไม่
ถูกยกฟ้องเพราะเหตุผลว่า ค าฟ้องที่น ามายื่นนั้นเป็นค าฟ้องที่เคลือบคลุมหรือเหตุผลทางด้านเทคนิค
กฎหมาย  
 5)  วิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอ านาจของตุลาการในการตัดสินคดี 
กล่าวคือ ก าหนดให้มี “ตุลาการผู้แถลงคดี” ซึ่งเป็นตุลาการที่มิได้อยู่ในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น โดยมีหน้าที่จัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีต่อ
องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดคดี เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจในการตัดสิน
คดีขององค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี   
 6)  วิธีพิจารณาที่ค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน กล่าวคือ การก าหนดค าบังคับของศาลปกครอง ศาลก็ต้องค านึงถึง
การบริหารราชการแผ่นดินหรือประโยชน์สาธารณะด้วย เนื่องจากค าพิพากษาในคดีปกครองนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น ใน
กรณีที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากปรากฏว่าค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นได้ท าขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
นั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญซึ่งท าให้ผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้น อาจมีค าขอให้
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ      
 

2.1.2 หลักในการพิพากษาคดีปกครอง 
เนื่องจากค าบังคับเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษาในคดีปกครองซึ่งมีความแตกต่างจากค า

บังคับในคดีแพ่งที่เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากค าพิพากษา ฉะนั้น ในการที่จะศึกษาถึงปัญหาในการ
ก าหนดค าบังคับของศาลปกครองจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงหลักในการพิพากษาคดีปกครอง 
เนื่องจากในการพิพากษาคดีของศาลปกครองเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่ฝ่ายปกครองกระท า
การต่าง ๆ แล้วไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยมิชอบนั้น เครื่องมือหนึ่งที่ศาล
ปกครองใช้นั้นคือการก าหนดค าบังคับ ไปยังฝ่ายปกครองให้มีการยกเลิกเพิกถอนการกระท า รวมทั้ง
แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชน โดยค าบังคับของศาลปกครองตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 นี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษา



23 

 

ศาลปกครอง ดังนั้น ในการที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับจึงต้องค านึงถึงหลักในการพิพากษาคดี
ปกครอง อันประกอบด้วย 2.1.2.1 หลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษา 2.1.2.2 หลักที่ศาลต้องพิพากษาคดี
ตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี และ 2.1.2.3 หลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุด ดังต่อไปนี้ 

2.1.2.1 หลักท่ีศาลต้องมีค าพิพากษา 
หลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษาเป็นหลักการที่ผูกพันให้ศาลไม่อาจปฏิเสธการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนนั้นคือการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดี หากศาลปฏิเสธไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิทางตุลา
การแล้ว ประชาชนก็จะไม่มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนอีกเลย ซึ่งตามหลักทั่วไป
ของหลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษานี้ ศาลจะหยุดการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ เมื่อในการ
พิจารณาคดีไม่มีอุปสรรคใด ๆ  ศาลไม่สามรถปฏิเสธหน้าที่ของตนในการอ านวยความยุติธรรม (déni 
de justice) ได้ ศาลจึงต้องตัดสินคดีในทางใดทางหนึ่งเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ศาลต้องใช้อ านาจ
ของตนโดยสมบูรณ์ (obligation d’épuiser définitivement le pouvoir juridictionnel) ด้วยการ
พิจารณาและมีค าพิพากษาในทุกประเด็นที่มีการยื่นฟ้องคดีไว้ต่อศาล หลักการนี้เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่
อดีต โดยถือว่าหากเป็นเรื่องที่เมื่อมีคดีมาสู่ศาลแล้วมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ หรือจะมีข้อความชัด
แจ้งหรือไม่ก็ตาม ศาลจะต้องรับคดีไว้พิจารณาวินิจฉัยเสมอ แต่จะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง หลักการที่ศาลต้องมีค าพิพากษานี้มีข้อยกเว้นส าหรับบางคดีที่กฎหมายก าหนดว่า หากศาลไม่มี
ค าพิพากษาภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าศาลสิ้นสุดอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ตัวอย่างเช่น 
ในประเทศฝรั่งเศส กรณีคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด หากศาลชั้นต้นไม่พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดถือว่าศาลชั้นต้นหมดอ านาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวอีก
ต่อไป ผู้ฟ้องคดีต้องน าคดีไปฟ้องต่อสภาแห่งรัฐภายในระยะเวลา 1 เดือน เป็นต้น หลักการดังกล่าวนี้
ไม่ได้หมายความถึงขนาดที่ว่า เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีใดแล้วศาลจะต้องมีค าพิพากษาเสมอ เนื่องจากใน
บางกรณีคดีอาจยุติลงด้วยวิธีการอ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ การที่ศาลไม่มีค าพิพากษานั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็น
ค าพิพากษาโดยปริยาย กรณีค าพิพากษาโดยปริยายนี้จะแตกต่างจากการออกค าสั่งทางปกครองโดย
ปริยาย ในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ออกค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาซึ่งจะถือได้ว่าการไม่
ด าเนินการดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองโดยปริยายได้ อย่างไรก็ดีในกรณีของค าพิพากษาโดยปริยาย
อาจมีกฎหมายก าหนดเอาไว้ชัดแจ้งเท่านั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นค าพิพากษาโดยปริยาย เช่น ในกรณี
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาภาษีของประเทศฝรั่งเศสก าหนดให้กรณีที่ศาลไม่มีค าสั่งเกี่ยวกับ
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หลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเพ่ือขอทุเลาการช าระค่าภาษีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน ถือว่าศาลมี
ค าสั่งปฏิเสธโดยปริยาย เป็นต้น26  
  จากการศึกษาเห็นได้ว่า หลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษาเป็นหลักการที่บังคับให้ศาล
ต้องท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีตามอ านาจหน้าที่ของตน เกิดผลผูกพันให้ศาลต้องรับคดีไว้
พิจารณาพิพากษาเสมอจะปฏิเสธไม่รับคดีไว้พิจารณาไม่ได้ และเมื่อศาลรับคดีไว้พิจารณาแล้วก็
จะต้องพิพากษาและมีค าบังคับให้เป็นไปตามค าขอทุกค าขอที่คู่ความขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าบังคับ  

2.1.2.2 หลักท่ีศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 
หลักที่ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี เป็นหลักกฎหมายทั่วไปใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความที่ศาลทุกศาลต้องน ามาใช้ในกระบวนวิธีพิจารณาคดี  เนื่องจากศาลไม่
สามารถหยิบยกประเด็นปัญหาขึ้นพิจารณาได้เอง ทั้งยังไม่อาจก าหนดรายละเอียดของประเด็นปัญหา
ที่ศาลเห็นควรเพ่ิมเติมโดยปราศจากความต้องการของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้นการเสนอค าฟ้อง ค าขอท้าย
ฟ้องและกรอบของข้อโต้แย้งจึงเป็นหน้าที่ของคู่ความในการจัดสมดุลผลประโยชน์ที่มีต่อกัน มิใช่
หน้าที่ของศาลที่จะไปท าลายสมดุลดังกล่าว หลักการข้างต้นนี้จึงน ามาสู่ผลสุดท้ายซึ่งเป็นหลักทั่วไปใน
การตัดสินคดีที่ศาลไม่อาจพิพากษาให้คู่กรณีได้มากกว่าที่ขอมาได้ ในอดีตหลักการนี้ถูกน ามาใช้อย่าง
จ ากัด กล่าวคือ มีการน ามาปรับใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ พิพากษาตัดสินเกินไปจากค าขอที่ปรากฏในค าขอ
ท้ายฟ้องเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายมาใช้ในขอบเขตของค าขอที่กว้างขึ้น โดยไม่พิจารณาค าขอแต่เพียง
ค าขอท้ายฟ้องเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงข้อหาและข้ออ้างสนับสนุนข้อหาด้วย27 ซึ่งในกรณีของ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยได้น าหลักการพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดีมาใช้
บังคับเช่นกัน โดยถือว่าเป็นหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไปที่มีความส าคัญหลักหนึ่งในหลาย ๆ  
หลักที่ใช้ในการพิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี

                                           
26 CE, 26 Nov. 1973, Ligot, Rec., p. 966; CE, 15 juin 1949, Faveret, Rec., p. 288.; 

นฤมล ขณะรัตน์ , ปัญหาการจัดท าค าพิพากษาและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 40-41. 

27 J. M. AUBY, L’ultra pettitra dans la procedure contentieuse administrative, 
In Mél. Walline (Paris: L.G.D.J., 1974), pp. 265-269 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์ , เรื่องเดิม, 
หน้า 40-42. 
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ปกครอง ซึ่งตามหลักการนี้  “ค าขอ” มีความหมายอย่างกว้าง28 โดยสามารถแยกพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ค าขอท้ายฟ้อง คือ ค าขอให้ศาลมีค าบังคับ เช่น ฟ้องว่ากฎออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎทั้งฉบับหรือเฉพาะบางข้อบางส่วน ฟ้องว่าออกค าสั่งทางปกครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าขอท้ายฟ้องกรณีนี้คือ ขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง เป็นต้น 

2. ข้อหา เช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่ากฎและค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎฉบับนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ในคดีนี้มี
ข้อหาอยู่ด้วยกันสองข้อหา ข้อหาแรก คือ กฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาที่สอง คือ ค าสั่งทางปกครอง
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย 

3. ข้ออ้างสนับสนุนข้อหา คือ ข้อที่สนับสนุนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุใด 
เช่น กฎออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียังมีข้ออ้างสนับสนุนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุ
ใด เช่น กฎออกโดยไม่มีกฎหมายแม่บทให้อ านาจ หรือกฎออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือ
วิธีการที่เป็นสาระส าคัญท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการออกกฎในเรื่องนั้น ฯลฯ ข้ออ้างเหล่านี้ต้องถือ
ว่าเป็นค าขอเช่นเดียวกัน คือ ขอให้ศาลวินิจฉัย 

โดยที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ค าขอของผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็น
ค าขอที่ศาลสามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 45 ประกอบมาตรา 72 แงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งแปลความหมายเช่นเดียวกันกับค าขอในคดีปกครองฝรั่งเศส ( les conclusions) 
หมายถึง สิ่งซึ่งผู้ฟ้องคดีร้องขอให้ศาลมีค าบังคับตามที่ได้ ฟ้องคดีไว้ โดยค าขอของผู้ฟ้องคดีตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองฝรั่งเศสนั้น แบ่งออกเป็นค าขอหลักและค าขอรอง กล่าวคือ “ค าขอ
หลัก” หมายความว่า ค าขอที่สอดคล้องกับการเสนอค าฟ้องในประเด็นแห่งการฟ้องคดีและประเภท
ของการฟ้องคดี เช่น การฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ ต้องมีค าขอให้เพิกถอนกฎนั้น ส่วน “ค าขอรอง” 
หมายถึง ค าขอที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นเรื่องที่ว่าไปในคราวเดียวกัน เช่น การขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้
จ่ายค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งค าขอเหล่านี้จะปรากฏอยู่ท้ายค าฟ้องของผู้
ฟ้องคดี และการก าหนดค าบังคับที่ศาลสามารถก าหนดได้นั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในค าขอรอง 

 
 
 

                                           
28 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ค าบรรยายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป: โครงการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง, วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2547), หน้า 3. 
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จากกรณีที่ ศาลต้องเคารพ “หลักความประสงค์ของคู่ความ” (le principe 
dispostif) น ามาสู่หลักที่ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีความหมายว่า29 ศาล
จะต้องพิพากษาให้ครบและตรงตามที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอตามที่ตนได้ฟ้องคดี โดยศาลเองไม่มีอ านาจ
แก้ไขวัตถุแห่งคดีหรือค าขอของคู่ความได้ตามอ าเภอใจ และหากศาลได้ตัดสินเกินไปกว่าค าขอที่
ปรากฏในคดีก็ถือว่าศาลได้ละเมิดต่อหลักดังกล่าว ดังนั้น หลักที่ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามค าขอจึง
ก่อให้เดข้อห้ามมิให้ศาลกระท า 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ ห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีเกินค าขอ 
และประการที่สอง คือ ห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีน้อยกว่าค าขอ โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

1. ข้อห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินค าขอ (ultra petita)  
การที่จะพิจารณาได้ว่าอะไรเป็นค าพิพากษาเกินค าขอจะต้องพิจารณาจากกรอบของ

คดี ซึ่งหมายถึงค าขอของคู่กรณีจะเป็นเครื่องก าหนดกรอบของคดีนั้น ๆ ศาลจะต้องพิพากษาคดีเกิน
ข้อหาหรือเกินค าขอในค าฟ้องมิได้ และศาลจะยกเหตุที่ค าสั่งทางปกครองหรือกฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยเหตุอ่ืนหรือข้ออ้างอ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาในค าฟ้อง มาเป็นเหตุเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองนั้นไม่ได้เช่นกัน30 นอกจากนี้ ศาลอาจตีความค าขอในลักษณะที่เป็นการแก้ไขค าขอที่ผิด
ให้ถูกต้องได้ เช่น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งค าสั่ง ศาลสามารถตีความว่าเป็นการ
โต้แย้งค าสั่งทางปกครอง หรือกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอเป็นการโต้แย้งหนังสือเวียน ศาลอาจตีความว่า
เป็นการโต้แย้งค าสั่งทางปกครองที่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนนั้นได้ เป็นต้น31 

จากกรณีที่กล่าวข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ข้อห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีเกินค าขอมี
ความหมาย 3 ประการ คือ32  

 
 

                                           
29 Blandine ROLLAND, Procédure civile (Studyrama: Panorama du droit, 2005) ,  

p. 80 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
30 M. Waline, “Le juge et le droit public,” Tome 2 (juil. 1974): 269 อ้างถึ งใน  

นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 47. 
31 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานการวิจัย เรื่อง วิธี

พิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, 2549), หน้า  
198-199. 

32 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ค าบรรยายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป: โครงการพัฒนาความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง, วันที่ 19 พฤษภาคม 2547, หน้า 
16-27.  
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1) ศาลจะพิพากษาคดีเกินข้อหาในค าฟ้องไม่ได้ 
 ตัวอย่างเช่น กฎฉบับหนึ่งซึ่งมีหลายข้อ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าข้อก าหนดในกฎฉบับ

นั้นเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือสองสามข้อเท่านั้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนโดยไม่ได้ขอให้
เพิกถอนกฎทั้งฉบับ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีกล่าวหาเพียงข้อก าหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะไปหยิบ
ยกเอาข้อก าหนดข้ออ่ืนในกฎฉบับนั้นมาวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะเพิกถอนโดยอ้างว่า
ศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนไม่ได้ เนื่องจากระบบไต่สวนก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักที่ว่าศาลต้อง
พิจารณาพิพากษาคดีตรงตามค าขอเช่นกัน  

 2) ศาลจะออกค าบังคับเกินค าขอท้ายฟ้องไม่ได้ 
 ตัวอย่างเช่น การเวนคืนในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืน ผู้ฟ้องคดีฟ้อง

ขอให้ศาลเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้ โดยอ้างว่าคะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก็ดี หรือ
รัฐมนตรีซึ่งวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ดีให้ค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีต่ าเกินไป ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้
ขอให้ศาลก าหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เช่นนี้ศาลจะไปก าหนดค่าทดแทนที่ดินส่วน
ที่เหลือให้ด้วยมิได้ แม้จะตรวจสอบในส านวนพบว่าราคาที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนลดลงก็ตาม 

 3) ศาลจะยกเหตุที่ค าสั่งทางปกครองหรือกฎไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุ อ่ืน
หรือข้ออ้างอ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาในค าฟ้อง มาเป็นเหตุเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองนั้นไม่ได ้

 ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าค าสั่งทางปกครองออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เพราะเกิดจากการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ โดยมีการอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้
ดุลพินิจฝ่ายปกครองออกค าสั่งเพ่ือการอย่างอ่ืน นอกเหนือจากการรักษาประโยชน์สาธารณะตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจ ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าค าสั่งทางปกครอง
ฉบับนี้ออกโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ให้
อ านาจ ไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ข้ออ้างนี้ไม่มีมูล และศาลได้ตรวจพบอีกด้วยว่าค าสั่งทาง
ปกครองฉบับนี้เป็นค าสั่งกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ ค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุ
ว่าออกโดยไม่ปฏิบัติตามรูปแบบหรือข้ันตอนที่เป็นสาระส าคัญตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ศาลจะยกเอา
เหตุนี้ขึ้นมาวินิจฉัยว่าค าสั่งทางปกครองฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพิกถอนด้วยเหตุผลดังกล่าว
ไม่ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลวินิจฉัยว่าค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะออกโดยใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ 
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ข้อยกเว้นของหลักห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินค าขอ (ultra petita): เหตุเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 เหตุหรือปัญหาที่ถือว่าเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนนั้น หากจะรวบรวมข้อกฎหมายหรือเหตุดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจนนับเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง 
แต่อย่างไรก็ตาม จะมีลักษณะร่วมที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นข้อกฎหมายหรือเหตุที่มุ่งคุ้มครองสังคม
เพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้ และเมื่อสังคมด ารงอยู่ได้แล้ว เอกชนที่อยู่ในสังคมนั้นก็จะได้รับการปกปัก
รักษาไปในขณะเดียวกัน33 อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามจัดแบ่งเหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่34 กล่าวคือ เหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและเหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับคดีนั้น โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้35  

 1) เหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เกี่ยวกับ
วิธีพิจารณา 

 เป็นเหตุที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาทั้งหลายของศาล ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคดีไว้
พิจารณาซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอ านาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดี ตลอดจนกรณีที่ไม่อาจรับคดีไว้
พิจารณาด้วยเหตุขาดอายุความหรือการไม่รับคดีเนื่องจากฝ่ายปกครองยังไม่มีค าสั่ง รวมถึงหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยื่นอุทธรณ์ก็ถือเป็นเหตุที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลเช่นกัน ซึ่งหากมี
การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เหล่านี้และคู่กรณีมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างหรือต่อสู้ไว้ ศาลปกครองที่พิจารณาคดีนั้น
มีหน้าที่ที่จะยกเอาปัญหานั้นขึ้นพิจารณาเอง ทั้งนี้ เพราะหลักเกณฑ์ดังกล่าว มุ่งที่จะรักษาหลักการที่
เป็นแก่นของการจัดกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เป็นเอกภาพ จึงจัดเป็นเหตุเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ส าคัญซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยเสมอ 

                                           
33 Planiol ใน  Traité Elementaire de droit T.  I.  No.  291 “ Toutes les lois, qui 

constituent le regime politique du pays, sont au-dessus des volontés privées” อ้างใน 
จิ๊ด เศรษฐบุตร, แก้ไขเพ่ิมเติมโดย; ดาราพร ถิระวัฒน์, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551), หน้า 31. 

34 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op. cit., pp. 595-603 อ้างถึงใน นฤมล 
ขณะรัตน์, ปัญหาการจัดท าค าพิพากษาและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 47. 

35 สุรีย์ เผ่าสุขถาวร, เหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนใน
กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง , ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 4 : กฎหมายปกครอง
ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2551), หน้า 88-106. 
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 2) เหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับคดี 

 เป็นเหตุเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่น ามาใช้บังคับกับคดี ในกรณีที่เป็นเรื่อง
ของอ านาจในการท าค าสั่งหรือออกกฎ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดของกฎหมายมหาชนและถือเป็นเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่รุนแรงที่สุด เพราะจุดเริ่มต้นของอ านาจที่ฝ่ายปกครองมีนั้นต้อง
เป็นไปตามหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีกฎหมายให้อ านาจและ
ต้องกระท าภายในขอบเขตของกฎหมาย หากฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจตั้งแต่แรกก็ไม่อาจด าเนินการใด
ที่มีผลผูกพันต่อผู้รับค าสั่งหรือกฎได้ เช่นนั้น การกระท าที่ปราศจากอ านาจจึงถือเป็นเหตุเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่น ามาใช้กับการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครองทุกประเภท ซึ่งรวมถึงสัญญาทางปกครองด้วย อย่างไรก็ดี มีเหตุแห่งความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของการท าค าสั่งหรือออกกฎโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือกระบวนการ ซึ่งมีผล
ใกล้เคียงกับการท าค าสั่งหรือออกกฎโดยปราศจากอ านาจ36 เช่น กรณีการออกกฎกระทรวงโดยไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะถือว่าออกโดยปราศจากอ านาจหรือผิดขั้นตอน ซึ่งอาจเป็น
เรื่องของการท านิติกรมทางปกครองโดยผิดขั้นตอนธรรมดา ในกรณีนี้จะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง อาจเป็นเรื่องอ านาจในการออกกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพราะมิใช่เป็น
เรื่องที่รัฐมนตรีท าหน้าที่ได้เพียงล าพัง แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ในที่นี้เป็น
กฎหมายประเพณี) ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายต้องการให้กฎกระทรวงที่ออกมาใช้บังคับได้ต่อเมื่อเกิด
ความเห็นพ้องต้องกันระหว่างรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรี จึงเป็นเรื่องอ านาจในการออกกฎและเป็นเหตุ
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นพิจารณาได้ แม้คู่ความ
ไม่ได้กล่าวอ้างหรือโต้แย้งกันไว้ก็ตาม 

2. ข้อห้ามมิให้ศาลพิพากษาน้อยกว่าค าขอ ( infra petita) ข้อห้ามมิให้ศาล
พิพากษาน้อยกว่าค าขอมีความหมาย 3 ประการ คือ37  

1) ศาลต้องพิพากษาคดีทุกข้อหา จะพิพากษาคดีเฉพาะแต่ข้อหาใดข้อหาหนึ่ง
โดยละเลยไม่พิพากษาคดีข้อหาอื่นไม่ได้ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตจั้งตั้งสถานบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลพิพากษา

                                           
36 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ค าบรรยายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป: โครงการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง, วันที่ 19 พฤษภาคม 2547, หน้า 21. 
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-15. 
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ให้หน่วยงานทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งอยู่ในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด เป็น
ค่าขาดรายได้ระหว่างที่ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตยังมีผลอยู่ 

จะเห็นได้ว่า กรณีนี้มีอยู่สองข้อหา ข้อหาที่หนึ่ง คือ ข้อหาว่าค าสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อหาที่สอง คือ ข้อหาว่ามีการละเมิดอันเกิด
จากค าสั่งทางปกครองเกิดข้ึนแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งศาลก็ต้องพิพากษาให้ครบทุกข้อหา 

2) ศาลต้องพิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอท้ายฟ้องทุกค าขอ จะละเลยไม่
พิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอใดค าขอหนึ่งไม่ได้ ซึ่งจะยกค าขอหรือค าบังคับตามค าขอก็ได้
แล้วแต่กรณี 

ตัวอย่างเช่น ในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดอย่างอ่ืน 
หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มีค าขอให้ศาลบังคับให้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินจ านวน
หนึ่งพร้อมดอกเบี้ย และยังขอให้ศาลสั่งให้ฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายแทน
ฝ่ายผู้ฟ้องคด ี

ในกรณีเช่นนี้ศาลปกครองก็ต้องวินิจฉัยค าขอค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนาย 
เพราะในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญัติให้
ศาลสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนฝ่ายที่ชนะคดี นอกจากนั้น หาก
ศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีทั้งหมดหรือแม้แต่บางส่วนมาตรา 72 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ก็ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของ
การชนะคดีอยู่แล้ว 

3) ศาลต้องพิจารณาข้ออ้างหรือข้อสนับสนุนข้อหาทุกข้ออ้างหรือทุกข้อ 
สนับสนุน จะละเลยไม่พิจารณาวินิจฉัยข้ออ้างข้อใดข้อหนึ่งว่าฟังขึ้นหรือไม่ข้ึนไม่ได้ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าค าสั่งทางปกครองฉบับหนึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งฉบับนั้น 

กรณีนี้ข้ออ้างหรือข้อสนับสนุนข้อหาที่ว่าค าสั่งทางปกครองฉบับนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมายถือว่าเป็นค าขอที่ศาลต้องวินิจฉัยด้วยเช่นกัน 

ข้อยกเว้นของข้อห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีน้อยกว่าค าขอ 
ข้อยกเว้นของข้อห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีน้อยกว่าค าขอที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 

กรณีที่ฟ้องตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า
กฎไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีข้ออ้างหือข้อสนับสนุนข้อกล่าวหาหลายข้อ เช่น กฎออกโดยไม่มี
กฎหมายแม่บทให้อ านาจ ออกโดยไม่ปฏิบัติตามรูปแบบหรือขั้นตอนที่เป็นสาระส าคัญส าหรับการนั้น 
และกฎมีเนื้อหาสาระขัดต่อหลักความเสมอภาค เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งศาล
อาจพิจารณาข้ออ้างหรือข้อสนับสนุนข้อกล่าวหานั้นเรียงตามล าดับกันไป โดยเริ่มต้นจากการพิจารณา
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ว่ามีกฎหมายแม่บทให้อ านาจออกกฎฉบับนี้หรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่มีกฎหมายแม่บทให้อ านาจท า
ให้มีเหตุที่จะเพิกถอนกฎทั้งฉบับ กรณีนี้ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาเพิกถอนกฎได้เลยโดยอาศัย
เหตุที่ออกโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ส่วนข้ออ้างอ่ืนที่ว่าออกโดยไม่ปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอนที่เป็น
สาระส าคัญหรือเลือกปฏิบัตินั้น ไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยต่อไป เพราะเพียงเหตุที่ว่ากฎออกโดยมี่
กฎหมายให้อ านาจก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่ากฎทั้งฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพียงพอที่จะเพิกถอน
ได้แล้ว กรณีนี้จึงไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยทุกข้ออ้าง ในกรณีกลับกันหากศาลจะพิพากษายกฟ้อง ต้อง
วินิจฉัยข้ออ้างหรือข้อสนับสนุนข้อกล่าวหาทุกข้อว่าไม่มีมูลเพราะเหตุใด 

จากการศึกษาหลักที่ศาลต้องพิพากษาตรงตามค าขอของผู้ ฟ้องคดี เห็นได้ว่า  
ค าบังคับของศาลปกครองเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษา มิได้แยกออกเป็นอีกส่วนดังเช่นในกรณีของค า
บังคับในคดีแพ่ง การก าหนดค าบังคับจึงต้องยึดถือหลักที่ศาลต้องพิพากษาตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี
เป็นส าคัญ กล่าวคือห้ามก าหนดค าบังคับเกินกว่าค าขอของผู้ฟ้องคดีในลักษณะเดียวกันกับการ
พิพากษาในคดีแพ่ง  แต่ยังมีบางกรณีที่เป็นปัญหาเนื่องจากศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับเกินค าขอ
ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ศึกษาจะได้น าไปวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและจักได้น าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป  

2.1.2.3 หลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุด 
ตามหลักทั่วไปในกฎหมายวิธีพิจารณาความ เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้วทั้งคู่ความ 

บุคคลที่ค าพิพากษาให้มีผลไปถึง รวมทั้งศาลที่พิจารณาคดีนั้นย่อมต้องถูกผูกมัดตามค าพิพากษา 
“หลักความศักดิ์สิทธิของค าพิพากษาถึงที่สุด (res judicata)38 ส่งผลในทางรูปแบบที่ท าให้คู่ความ
ย่อมไม่อาจที่จะอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษานั้นได้อีกต่อไป คดีนั้นจึงเป็นอันยุติสิ้นลง ส่วนในทางเนื้อหา
นั้น ผลแห่งค าพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความในคดีและผูกพันศาลเป็นยุติเด็ดขาด การรื้อคดีที่ถึงที่สุดและ
เกิดสภาพเสร็จเด็ดขาดในทางกฎหมายไปแล้วมาฟ้องใหม่ย่อมไม่อาจกระท าได้ เพราะหากยอมให้ท า
เช่นนั้นได้ ความไม่แน่นอนในทางกฎหมายจะเกิดขึ้นอันน ามาสู่ผลกระทบอย่างส าคัญต่อนิติฐานะของ
บุคคลต่อไป 

1) ผลผูกพันต่อคดี กล่าวคือ ในการด าเนินคดีของศาลในเรื่องที่พิพาทนั้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนและไม่ต้องการให้มีการกล่าวหากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ดังนั้น หากมีการด าเนินคดีในเรื่องใดที่มีคู่กรณี วัตถุแห่งคดี และเหตุแห่งคดีเดียวกันก็จะเข้า

                                           
38 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวค าวินิจฉัยและ

ผลผูกพันของค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  
2550), หน้า 70-72. 
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หลักเกณฑ์ต้องห้ามไม่ให้ด าเนินการในเรื่องนั้นอีกต่อไป โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีที่เป็น
การซ้ าซ้อนใน 3 ลักษณะ ทั้งกรณีเป็นการห้ามคู่ความเดิมยกประเด็นในคดีที่ศาลวินิจฉัยไปแล้วมาให้
ศาลชั้นเดิมวินิจฉัยอีก ไม่ว่าปัญหาที่วินิจฉัยนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ อันเป็นหลักเกณฑ์ของการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า ส่วนกรณีที่ห้ามคู่ความเดิมน าประเด็นที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง
ที่สุดแล้วไม่ว่าถึงที่สุดในศาลชั้นใดมาฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ อันเป็นหลักเกณฑ์ของการฟ้องซ้ า และกรณี
ที่ห้ามโจทก์เดิมน าประเด็นที่ได้ฟ้องไว้แล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่ว่าในชั้นศาลใดมาฟ้อง
ใหม่อีกไม่ว่าจะฟ้องต่อศาลเดิมหรือศาลอ่ืน อันเป็นหลักเกณฑ์ของการฟ้องซ้อน 

2) ผลผูกพันต่อศาล กล่าวคือ ศาลนั้นเองหรือศาลอ่ืนย่อมไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าพิพากษานั้นได้ เพราะเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ค าพิพากษาดังกล่าวย่อมด ารงอยู่
อย่างเป็นอิสระจากผู้ท าค าพิพากษา กรณีจึงเป็นเรื่องที่ต่างจากค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยองค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง39 ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองดังกล่าวจะยกเลิกหรือเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองนั้นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ดี หากเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดผิดหลงเล็กน้อยได้ เช่น ตามข้อ 95 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง
ว่า “ถ้าในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีใดมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศาลเห็นเองหรือ
เมื่อคู่กรณีมีค าขอและมิได้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นให้ถูกก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์อ านาจในการแก้ไขให้เป็นของ
ศาลปกครองสูงสุด” และวรรคสองบัญญัติเงื่อนไขว่า “การท าค าสั่งเพ่ิมเติมตามข้อนี้ จะต้องไม่เป็นการ
กลับหรือแก้ค าวินิจฉัยในค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม” นอกจากนี้ ยังมีข้อที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมอีกด้วย
ว่า เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีแล้วศาลห้ามด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าไปในตัวด้วย40 

3) ผลผูกพันต่อคู่กรณีและบุคคลภายนอก กล่าวคือ นอกจากศาลที่
พิจารณาคดีนั้น ต้องผูกพันตนต่อค าพิพากษาที่ตนได้ท าแล้ว ค าพิพากษาจะยังคงศักดิ์สิทธิ์และมี
สภาพบังคับเด็ดขาดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความชอบด้วยกฎหมาย ( force 
de vérité légale) ดังนั้น โดยหลักแล้วค าพิพากษาจะมีผลผูกพันแบบสัมพัทธ์ คือ ผูกพันเฉพาะ

                                           
39 ส่วนที่ 6 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 
40 ข้อ 96 ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2543 
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คู่ความเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่ค าพิพากษาอาจมีผลผูกพันเด็ดขาด คือ ผูกพัน
ต่อบุคคลทุกคนแม้ไม่ใช่คู่ความด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้41 

(1) ค าพิพากษาผูกพันเฉพาะคู่ กรณี หรืออ านาจบั งคับสัมพัทธ์ 
(autorité relative de la chose jugée) เป็นหลักการหนึ่งของกฎหมายปกครองซึ่งมีที่มาจากหลัก
ในกระบวนพิจารณาความแพ่งโดยค าพิพากษาจะผูกพันเฉพาะคู่กรณีก็ต่อเมื่อเป็นค าพิพากษาที่มีค า
ขออย่างเดียวกัน ค าขอนั้นอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน และเป็นค าขอของคู่ความเดียวกันในฐานะเดียวกัน 
ท าให้คู่ความในคดีจะโต้แย้งผลของพิพากษานั้นไม่ได้อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มี
การพิจารณาพิพากษาคดีบางคดีใหม่ได้ 

(2) ค าพิพากษาที่ผูกพันบุคคลทั่วไปหรืออ านาจบังคับเด็ดขาด 
(autorité absolue de la chose jugée) ค าพิพากษาผูกพันบุคคลทั่วไปนั้น เป็นกรณีที่ค าพิพากษา
มีผลผูกพันทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือศาลใด ๆ ก็ไม่อาจตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
และเอกชนทุกคนสามารถยกขึ้นใช้อ้างอิงได้เป็นการทั่วไป ซึ่งค าพิพากษาศาลปกครองที่มีอ านาจ
บังคับเด็ดขาดนี้ ได้แก่ ค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ P. Weil นักกฎหมายที่
มีบทบาทกว้างขวางในยุคหนึ่งได้ให้เหตุผลของอ านาจผูกพันตามค าพิพากษาในลักษณะนี้ไว้ว่า 
เนื่องจากค าพิพากษาดังกล่าวเป็นผลมาจากค าฟ้องที่ลักษณะภาวะวิสัย (recours objectif) ซึ่งเป็นค า
ฟ้องที่มุ่งแก้ไขประเด็นขัดแย้งของสังคมในแง่มุมของกฎหมายปกครอง   อันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีต้องบังคับ
ใช้ในลักษณะเดียวกันแก่ทุกคนในสังคม42 ดังนั้น เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งใดแล้ว ศาลจะต้องถือว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องน าความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฐานในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับค าสั่งดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการฟ้องขอให้
ชดใช้ค่าเสียหายเพราะเหตุละเมิดหรือการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองอ่ืนด้วย 

มีข้อพึงระวังด้วยว่าอ านาจผูกพันแบบเด็ดขาดของค าพิพากษาหนึ่ง 
เป็นกรณีที่ค าพิพากษานั้น ๆ ได้รับการตัดสินเป็นที่ยุติในชั้นศาลที่รับพิจารณาคดีแล้ว ซึ่ งอาจถูก
อุทธรณ์ฎีกาได้ตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนดไว้ เรียกได้ว่าค าพิพากษาในกรณีนี้เป็น “ค า
พิพากษาอันเป็นที่ยุติแล้ว” (autoritée absolue de la chose jugée) ในชั้นศาลหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

                                           
41 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 

วิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ, หน้า 219-222. 
42 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricce, op.  cit. , pp.  595-603 อ้ า ง ถึ ง ใ น  

นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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และเป็นค าพิพากษาที่มีอ านาจบังคับแบบเด็ดขาด ซึ่งเป็นคนละกรณีกับ “ค าพิพากษาถึงที่สุด” 
(jugement passé en force de chose jugée) ซึ่งคู่ความไม่อาจน าคดีไปฟ้องร้องได้อีกต่อไป43 

จากการที่ได้ศึกษาหลักความศักดิ์สิทธิของค าพิพากษาถึงที่สุด เห็นได้ว่า เมื่อ 
ค าบังคับของศาลปกครองเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษาศาลปกครองจะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมากใน
การที่จะพิพากษาคดี เนื่องจากหากมีการก าหนดค าบังคับไปโดยผิดหลงหรือผิดพลาดประการใดจะ
แก้ไขค าบังคับในภายหลังให้ถูกต้องนั้นจะเป็นการยาก เพราะการแก้ไขค าบังคับในคดีปกครองจะถือ
เป็นการแก้ไขค าพิพากษา ซึ่งแตกต่างจากในกรณีของค าบังคับในคดีแพ่งที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ค า
พิพากษาหากมีการผิดหลงก็สามารถขอแก้ไขในภายหลังได้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขค าพิพากษาและ
การแก้ไขนี้ก็จะไม่ขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิของค าพิพากษาถึงที่สุด 
 

2.2 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 

 จากการที่ได้ศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งประกอบด้วยหลัก
ในการพิจารณาคดีปกครอง และหลักในการพิพากษาในคดีปกครอง ท าให้เห็นถึงความส าคัญในการ
เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจทางปกครองของ
องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองของศาลปกครอง เมื่อศาลปกครองด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ศาลปกครองก็จะต้องมีค าพิพากษาเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายที่เกิดจากการกระท าทางปกครองที่ไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการ
ยกเลิกเพิกถอนการกระท าทางปกครอง หรือก าหนดให้ฝ่ายปกครองด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
อ านาจหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งค าบังคับเป็นเครื่องมือส าคัญใน  
ค าพิพากษาของศาลปกครองที่จะสามารถสั่งการให้ฝ่ายปกครองแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ที่เกิดจากการกระท าทางปกครองนั้นได้ ในหัวข้อจึงจักท าการศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง อันประกอบด้วย 2.3.1 ความหมายของค าบังคับ 2.3.2 ประวัติความ
เป็นมาในการจัดท าค าบังคับ 2.3.3 ลักษณะทั่วไปของค าบังคับ และ 2.3.4 ประเภทของค าบังคับ โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

                                           
43 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
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2.2.1 ความหมายของค าบังคับ 
ค าบังคับนั้นมีความส าคัญในการใช้เป็นเครื่องมือในการเยียวยาความเสียหายในคดีปกครอง 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือประชาชน และผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็คือหน่วยงานของ
รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ฉะนั้น หากไม่มีมีค าบังคับเป็นเครื่องมือในการเยียวยาความเสียหายแล้ว ก็เป็น
การยากท่ีประชาชนจะสามารถบังคับเอากับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐได้ ค าบังคับนั้นได้มีการ
ก าหนดค าจ ากัดความกันอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ในที่นี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท าการศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายของค าบังคับที่แท้จริง ซึ่งจะท าการวิเคราะห์จาก พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1 ค าบังคับในบริบทของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
บัญญัติถึงค าบังคับเอาไว้ในสองมาตรา ดังต่อไปนี้ 

1)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดถึงสิ่งต้องระบุในค าพิพากษาไว้ 8 หัวข้อ 
โดยรวมค าบังคับเอาไว้ด้วย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  

 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ 
(1)  ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
(2)  หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(3)  เหตุแห่งการฟ้องคด ี
(4)  ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง 
(5)  เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
(6)  ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(7)  ค าบังคับ ถ้ามีโดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

ต้องปฏิบัติตามค าบังคับไว้ด้วย 
(8)  ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า

พิพากษาถ้ามี 
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2)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  

 
ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 

(2)  สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(3)  สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(4)  สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการ
ฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 

(5)  สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

 
2.2.1.2 ค าบังคับตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ค าบังคับ” หมายถึง “ค าสั่งของศาลซึ่งออก

เพ่ือสั่งให้คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง”  
2.2.1.3 ค าบังคับจากแนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองและกฎวิธี

พิจารณาคดีปกครอง 
แนวความคิดของผู้ เชี่ยวชาญที่กล่าวถึงค าบังคับนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง ในที่นี้จึงจะกล่าวถึงทั้งค าบังคับตามแนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและ
ต่างประเทศไปพร้อมกัน ดังต่อไปนี้ 
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1. M. Phillippe MARTIN กล่าวถึงค าบังคับว่า “ในส่วนของค าวินิจฉัยที่ประเทศ
ไทยเรียกว่า “ค าบังคับ” นอกจากศาลจะพิพากษาประเด็นซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีแล้ว ศาลอาจ
ใช้อ านาจเพ่ิมเติมในการวินิจฉัยคดีโดยก าหนดไว้ในข้อต่าง ๆ  ของค าพิพากษานั้น อาจจะเป็นส่วนที่
ก าหนดให้โจทก์หรือจ าเลยจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่พยานผู้เชียวชาญ หรือค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีต้องจ่ายในการ
ด าเนินคดีนั้นและศาลมีอ านาจอีกประการหนึ่ง คือ พิพากษาให้ปรับคู่กรณีที่ฟ้องคดีโดยมิชอบ หรือ
ฟ้องคดีโดยไม่มีข้อเท็จจริง  สนับสนุนเพียงพอ หรือเป็นการฟ้องเท็จ แต่โดยหลักแล้วศาลปกครองจะ
ใช้อ านาจนี้น้อยมาก และกฎหมายใน 

ปี 1995 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติการหรือ
ด าเนินการใด ๆ หรือก าหนดค่าปรับในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา”44 

2. สุคนธา ศรีภิรมย์ ได้ให้ความหมายของค าบังคับว่า “ค าบังคับในค าพิพากษาอัน
เป็นการให้อ านาจศาลปกครองบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง เป็น
อ านาจหรือค าสั่งที่ศาลปกครองสั่งให้ฝ่ายปกครองผ่านทางค าพิพากษา โดยค าบังคับนั้นจะต้องมี
ลักษณะส าคัญคือ ค าบังคับจะต้องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางปกครองผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นค า
บังคับทั่วไป ฝ่ายปกครองยังมีอ านาจอิสระในการกระท าการหรือตัดสินนอกเหนือไปจากค าบังคับที่
ก าหนดไว้ท้ายค าพิพากษา”45  

3. นฤมล ขณะรัตน์ ได้ให้ความหมายของค าบังคับว่า “ข้อเขียนหรือข้อความในค า
พิพากษาที่ให้อ านาจศาลปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาล โดยค าบังคับนี้ถือเป็นรายการหนึ่งในค าพิพากษาที่ถ้ามีก็ต้องก าหนดไว้ในค า
พิพากษานั้นด้วย”46 

4. คิดงาม คงตระกูล กล่าวถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับค าบังคับว่า “ค าฟ้องคดีปกครอง
จะต้องมีค าขอให้มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี และต้องเป็นค า
ฟ้องที่ศาลมีอ านาจออกค าบังคับได้ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

                                           
44 เอ็ม. ฟิลลิป มาร์ติน, “ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ถอดเทปและ

เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายปกครองและคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2543 ณ ส านักงานศาลปกครอง,”  วารสารวิชาการศาลปกครอง 
1, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2544). 

45 สุคนธา ศรีภิรมย์, การก าหนดค าบังคับโดยตุลาการศาลปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.).  

46 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 211.  
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พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยในการที่ศาลจะก าหนดค าบังคับได้นั้น จะต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับค าฟ้องตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งด้วย”47  

เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า “ค าบังคับ” หมายถึง 
“ข้อความในค าพิพากษาของศาลปกครองที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการบังคับให้
คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี โดยถือเป็นรายการหนึ่งในค าพิพากษาของศาลซึ่งถ้ามีก็ต้องก าหนดเอาไว้ใน
ค าพิพากษานั้นด้วย”  

  
2.2.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดท าค าบังคับ 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ค าบังคับ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ของศาลปกครอง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง การที่จะท าการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา
ในการจัดท าค าบังคับในคดีปกครองนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาถึงภาพรวมในประวัติ
ความเป็นมาของการจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ประวัติความเป็นมาในการจัดท าค าพิพากษา 
จากการศึกษาวิวัฒนาการของการพิพากษาคดี พบว่า เมื่อ ประมาณ 2,500 ปี ก่อน

คริสตกาล กษัตริย์ ฮัมมูราบี (Hammurabi) แห่งบาบิโลน ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการท า 
ค าพิพากษาไว้ โดยก าหนดให้การท าค าพิพากษาต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร มีองคมนตรีของกษัตริย์
ตามเมืองต่าง ๆ เป็นผู้ตัดสินคดีชั้นต้น และหากไม่พอใจในค าพิพากษาอาจอุทธรณ์ไปยังคณะ 
ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้แทนของกษัตริย์ได้48 

ต่อมา ในสมัยในสมัยโรมันมีการจารึกตัวบทกฎหมายไว้ในแผ่นทองแดง เรียกว่า 
“กฎหมายสิบสองโต๊ะ” ซึ่งได้มีการก าหนดผลของค าพิพากษาและการบังคับคดีไว้ในโต๊ะที่ 6 ความว่า 
“ให้จ าเลยช าระหนี้ภายในก าหนด มิฉะนั้นอาจถูกโจทก์สับร่างกายออกเป็นเสี่ยง ๆ ได้”49 นอกจากนี้ 

                                           
47 คิดงาม คงตระกูล, “วิธีพิจารณาคดีปกครอง: อ านาจของตุลาการในระบบไต่สวนหน้า,”

วารสารวิชาการศาลปกครอง 4, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2547): 121. 
48 ก าธร ก าประเสริฐ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: กิ่งจันทร์การพิมพ์, 

2527), หน้า 107  
49 กิตติพงษ์ จิตสว่างโสภิต, ผลผูกพันของค าพิพากษาในคดีแพ่ง: กรณีศึกษาประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). 
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ยังพบว่าชาวโรมันเป็นพวกแรกที่เริ่มต้นสร้างรูปแบบของการด าเนินคดีขึ้น และได้ก่อตั้งหลักที่ว่า  
“ข้อพิพาทแต่ละเรื่องควรมีรูปแบบการด าเนินคดีของตัวเองโดยเฉพาะ” ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมี
แบบของค าพิพากษา และจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มีวิธีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ  ซึ่งประชาชนอาจ
มีได้เสมอก่อนที่จะลงความเห็น50 

ต่อมา ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบสาธารณรัฐ 
ระบบการพิพากษาคดีมีความเป็นระบบมากข้ึน สามารถพิจารณาโดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้51 

1. สมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Monarchy) 
 การพิพากษาคดี ในสมัยนี้ เป็นแบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitrary) กล่ าวคือ  
ผู้พิพากษาจะนั่งปรึกษาคดีด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ตัดสิน และเพ่ือให้การ
ตัดสินคดีเป็นไปโดยเอกฉันท์ ในสมัยนี้จะมีการประนีประนอมความคิดเห็นของผู้พิพากษาเพ่ือให้การ
วินิจฉัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเสียงส่วนน้อยจะถูกบังคับให้ยอมตามเสียงส่วนมาก 

2. สมัยการปกครองระบอบสาธารณรัฐ (Republic) 
 การพิพากษาคดีในสมัยนี้จะใช้ระบบลูกขุน (Jury) กล่าวคือ ผู้พิพากษาแต่ละคนไม่
จ าต้องเข้าที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ต่างคนต่างให้ความเห็นในการชี้ขาดตัดสินคดี โดยมีกรอบการ
ตัดสินให้เลือกใน 3 ทาง คือ ข้าพเจ้าขอปล่อยตัวจ าเลยให้พ้นผิด ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษ และไม่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจนพอส าหรับข้าพเจ้า เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะประชาชนเป็นผู้ตัดสินหรือได้รับการสมมุติ
ให้เป็นผู้พิพากษา และด้วยเหตุที่ประชาชนเป็นคนสามัญมิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย วิธีการ
พิพากษาคดีด้วยการประชุมปรึกษากันแบบอนุญาโตตุลาการจึงไม่เหมาะสม ทั้งนี้  เพราะหลัก
กฎหมายทีความลึกซึ้งและยุ่งยากเกินกว่าที่ประชาชนจะเข้าใจได้ จึงจ าเป็นต้องมีข้อเท็จจริงเพียงอัน
เดียวที่เสนอต่อผู้พิพากษาและต้องชี้ขาดเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาเพียงว่า ควรจะตัดสินลงโทษหรือ
ปล่อยตัวจ าเลยให้พ้นผิด หรืองดการพิพากษาคดีอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การวินิจฉัยคดีในระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบสาธารณรัฐได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดย
พบว่าบางประเทศใช้วิธีการตัดสินคดีแบบองค์คณะผู้พิพากษาท่ีประชุมปรึกษาหารือและวินิจฉัยชี้ขาด
ตามแบบอนุญาโตตุลาการสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ กลุ่มประเทศภาคพ้ืนยุโรป 
หรือบางประเทศก็ใช้วิธีตัดสินคดีแบบผสมระหว่างแบบอนุญาโตตุลาการกับแบบลูกขุน อันได้แก่ 

                                           
50 Baron de Montesquieu, The Spirit of Law, The Great Legal Philosophers 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), p. 165 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์, 
เรื่องเดิม, หน้า 19.  

51 วิชา มหาคุณ, การใช้เหตุผลทางกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2549),   
หน้า 221-224. 
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ประเทศอังกฤษ และประเทศที่ใช้ระบบแองโกลแซกซอลอ่ืน ๆ กล่าวคือ ผู้พิพากษาที่เป็นนักกฎหมาย
จะเป็นผู้ตัดสินว่าจ าเลยกระท าผิดตามกฎหมายบทใด อันเป็นการตัดสินปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนคณะ
ลูกขุนที่มาจากประชาชนสามัญเป็นผู้ชี้ขาดและลงความเห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดหรือไม่ อันเป็น
การตัดสินปัญหาข้อเท็จจริง 

2.2.2.2 ประวัติความเป็นมาในการจัดท าค าพิพากษาในประเทศไทย 
เนื่องจากแต่เดิมมาโดยโบราณราชประเพณีนั้นเป็นพระราชอ านาจของพระมหา 

กษัตริย์ในการเป็นตุลาการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดี ในสมัยต่อมาได้มีการมอบหมายให้พราหมณ์
หรือข้าหลวงเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีแทน ซึ่งการวินิจฉัยจะอาศัยพระราชประเพณี และหลักกฎหมาย
เก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเฉพาะหลักจากคัมภีร์อินทภาษที่มีการวางหลักในการวินิจฉัยคดี
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
จักกล่าวบัดนี้ คัณฐัง ซึ่งคัมภีร์อินทภาสัง อันมีนามชื่อว่า อินทภาษเสฏฐัง

อันประเสริฐ ปรับปราภัตตกถาพุสารัง อันระลึกตามถ้อยค าอันอาจารย์น าสืบ ๆ มา 
วรังอันกระท าให้เป็นคุณแก่บุคคลผู้พิพากษา ฯลฯ จะประดิษฐฐานซึ่งคลองธรรมอัน
บริสุทธิ์ให้เป็นหลักไว้ส าหรับผู้พิพากษาคดีการแห่งหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ฯลฯ ว่า 
ผู้พิพากษาตัดสินคดีการแห่งฝูงมนุษย์นิกรทั้งหลายต้องมิล่วงเสียซึ่งสุจริตธรรมอัน
เป็นของสัปรุส คือ ฉันทา โทสา ภยา โมหา อันเป็นเหตุแห่งธรรม โลภ โกรธ กลัว 
และหลง ฯลฯ52  

 
ส าหรับการท าค าพิพากษานั้น ค าพิพากษากระท าโดยองค์คณะผู้พิพากษาตามแบบ

อนุญาโตตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยแห่งองค์พระมหากษัตริย์ โดยประเทศไทยมิได้มีการน าเอา
ระบบการพิจารณาคดีแบบลูกขุนของประเทศอังกฤษมาใช้ ทั้ งนี้ ตามนิติราชประเพณีตั้งแต่สุโขทัย
เป็นราชธานีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์โดยตรงที่จะทรงเป็นผู้
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของราษฎร ยิ่งกว่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยและความระลึก
ในหน้าที่ของพลเมืองยังไม่เพียงพอที่จะเป็นลูกขุนได้ 

ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบกฎหมายและระบบศาลรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กฎหมายไทยอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีมาช้านานและได้รับการ

                                           
52 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์, องค์ธรรมสี่ประการของผู้พิพากษาและตุลาการ, ใน อนุสรณ์

ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การพิมพ์, 
2510), หน้า 35. 
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สังคายนารวบรวมเป็นกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัตนโกสินทร์ กฎหมายตราสามดวงจึงเป็นที่
ยอมรับทั่วไปเนื่องจากถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา53 ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ช าระจากกฎหมายที่มีการสืบทอด
มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยให้รวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายอยู่ในเวลานั้นและช าระกฎหมาย
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นภายในปี พ.ศ. 2347 อิทธิพลส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายของไทยโบราณมี
อยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ อิทธิพลของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในกฎหมายไทย และประการ
สุดท้าย คือ อิทธิพลของการปกครองในระบบศักดินา54 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการ
จัดตั้งศาลตามพระธรรมนูญมากมาย เช่น ศาลหลวง ศาลอาญา กระทรวงอาณาจักร กระทรวงนคร
บาล ฯลฯ เมื่อมีศาลมากอ านาจของศาลก็เกิดความไม่แน่นอน และในการพิจารณาคดีก็มีฝ่าย
บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต่อมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้มีการ
ตั้ งกลองวินิ จฉัย เภรีไว้ที่ กรมวังเพ่ื อให้ ราษฎรตีทูล เกล้ าถวายฎีการ้องทุกข์ ได้ โดยตรงต่อ
พระมหากษัตริย์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงวิธีทูลเกล้าถวายฎีกา
ใหม่ ให้งดเว้นการเฆี่ยนตีผู้ที่จะมาทูลเกล้าถวายฎีกาก่อน แต่เนื่องจากปัญหาปริมาณศาลที่มีจ านวน
มาก ประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน การพิจารณาคดีจึงยังล้าหลังเป็น
เหตุให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดปัญหาเรื่องต่างประเทศได้ส่งตัวแทนเข้ามา
ท าสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ เซอร์จอห์น บาวริง จากประเทศอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2398 จากนั้นได้มีประเทศอ่ืนเข้ามาท าสัญญาเช่นนี้ อีกหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ส่งผลให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมี
การปรับปรุงการศาลของประเทศไทยขึ้นใหม่ โดยยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาลที่ใช้
วิธีการโหดร้ายป่าเถื่อนในการพิจารณาคดีและการลงโทษจ าเลย 

จากการที่ได้มีการปฏิรูประบบศาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลไทยจึงได้น าวิธีการพิจารณาความแบบศาลอังกฤษมาใช้ โดยได้ยกเลิกการซักฟอกผู้ต้องหาว่าเป็น
โจรด้วยการใช้อาญาจารีตนครบาล ผู้พิพากษาจะลงโทษผู้ใดต้องอาศัยพยานหลักฐานในคดีนั้น 
เป็นส าคัญ การซักถามเป็นระบบกล่าวหา (The Accusatorial System) ซึ่งในช่วงระหว่างที่มีการ
ปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยดังกล่าวนี้ได้มีการวางหลักการท าค าพิพากษาไว้อันเป็นรากฐานของ
ระบบกฎหมายในการจัดท าค าพิพากษาในปัจจุบัน กล่าวคือ มีการก าหนดให้ท าค าพิพากษาเป็นลาย

                                           
53 ร. แลงกาต์, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

2526), หน้า 19-26. 
54 อักขราทร จุฬารัตน์.  กว่าจะมาเป็นศาลปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาล

ปกครอง, 2553), หน้า 1.  
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ลักษณ์อักษร การให้ผู้พิพากษาที่พิพากษาคดีนั้นลงลายมือชื่อในค าพิพากษา และการก าหนดให้ค า
พิพากษาต้องชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเสมอ ซึ่งส่งผลอย่างส าคัญต่อรูปแบบและเนื้อหาของค าพิพากษา
รวมทั้งการก าหนดค าบังในค าพิพากษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ในรัชสมัยนี้ก็คือ “คดี
พระยอดเมืองขวาง” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตรากฎหมายมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติศาลรับสั่งเป็นการพิเศษครั้งหนึ่ง ส าหรับช าระความในบังคับ
สยาม ที่ต้องหาว่ากระท าความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงค าและแก่งเจ๊ก เมืองค าม่วน” ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ ร.ศ. 113 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร
เป็นประธานคณะผู้พิพากษา ในคดีพระยอดเมืองขวางครั้งนี้ โดยมีหลวงสุนทรโกษากับนายหัสบ าเรอ 
หุ้มแพร เป็นทนายแผ่นดินส าหรับพิจารณาคนในบังคับของไทย ซึ่งตกเป็นจ าเลยถูกกล่าวหาว่ากระท า
อันตรายแก่คนในบังคับฝรั่งเศส ความเป็นมาของคดี พระยอดเมืองขวางเป็นข้าหลวงเมืองค าเกิดค า
ม่วนได้ถูกแจ้งความคดีท าร้ายฆ่าหรือสางให้ฆ่านายทหารฝรั่งเศสชื่อนายโกรสกูแรงเสียชีวิต ใน
ตอนท้ายค าฟ้องยังระบุให้ศาลพิจารณาโทษตามกฎหมายอาญาหลวง ลักษณะหลวง ซึ่งประกอบด้วย
โทษโบย สักรอยประจาน โทษจ าแล้วเอาตัวไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้า โทษตัดเท้าจนถึงที่สุดต้องฆ่าให้ตก
ไปตามกัน ภายหลังจากที่ศาลได้ซักถามค าให้การโจทก์จ าเลยและพยานจ าเลยทั้งสองฝ่ายแล้ว และ
เทียบเคียงตามกระบวนการยุติธรรม ศาลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ พิพากษาให้จ าเลยพ้นผิดจากข้อ
กล่าวหาดังกล่าว55 พร้อมกับมีค าสั่งให้ปล่อยตัวพระยอดเมืองขวางพ้นโทษไปตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 
2437 คดีนี้แม้ว่าต่อมาภายหลังเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่คาดหมายที่ฝรั่งเศสไม่ยอมรับค าพิพากษา 
และบีบบังคับให้ต้องมีการตั้งศาลผสมระหว่างฝรั่งเศส-ไทย เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
รับสั่งพิเศษ การพิจารณาอุทธรณ์คดีสร้างความขมขื่นใจให้แก่รัฐบาลไทยเป็นอันมาก เพราะมี  
ผู้พิพากษาชาวฝรั่งเศสถึง 3 คน แต่มีผู้พิพากษาไทยเพียง 2 คนเท่านั้น แล้วก็ได้พิพากษาให้พระยอด
เมืองขวางมีความผิดต้องรับโทษจ าคุกเป็นเวลา 20 ปี แต่สุดท้ายพระยอดเมืองขวางก็ได้รับพระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ปล่อยตัวพระยอดเมืองขวางหลังจากถูกจ าคุกนาน 4 ปี 4 เดือน กับ 24 วัน56 

 

                                           
55 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ฝ. 30.9/-หมายเลข 2/3 ปึก 1 ข่าวโทร

เลขจากส านักข่าวรอยเตอร์ ตีพิมพ์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อ้างถึงใน อักขราทร จุฬารัตน์, 
เรื่องเดิม, หน้า 92-93. 

56 วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2547), หน้า 349-370. 
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กล่าวโดยสรุปในเรื่องศาลรับสั่งพิเศษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น การพิจารณาความในลักษณะที่เป็นคดีปกครอง โดยหลักทั่วไปจะอยู่ในพระราชอ านาจ
และดุลยพินิจของพระมหากษัตริย์เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดี แม้ว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาไต่สวนข้อกล่าวหาและมีลักษณะของการประชุมและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนก็ตาม แต่ท้ายที่สุดในการประชุมของเสนาบดีสภาหรือรัฐมนตรีสภา ก็จักต้องน ามติ
ความเห็นในที่ประชุมขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงเห็นชอบสั่งการในที่สุด รูปแบบนี้จึงคล้ายคลึงกับ
กระบวนการ “สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ” Council of State ที่แต่เดิม “สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ” นี้ไม่ได้มี
อ านาจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง แต่จะเสนอองค์พระประมุขเป็นผู้วินิจฉัยในท้ายที่สุด57  
 

2.2.3 ลักษณะท่ัวไปของค าบังคับ 
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้น ประเทศไทยมีองค์กร

ที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีอยู่องค์กรเดียวคือศาลยุติธรรม ประเทศไทยใน
สมัยก่อนจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลเดี่ยว โดยมีประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเป็นหลักในการพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งและคดีปกครอง ต่อมาในปัจจุบันเมื่อได้มีการจัดตั้ง
ศาลปกครองและมีวิธีพิจารณาคดีที่แยกต่างหากจากวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการพิจารณาคดีมี
ความแตกต่างกัน กล่าวคือ คู่ความในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมมีสถานะที่เท่าเทียมกันตามหลัก
กฎหมายเอกชน โดยหลักการจึงมีความสามารถในการต่อสู้คดีที่เท่าเทียมกัน แต่ในการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองนั้นอยู่ในส่วนของกฎหมายมหาชนซึ่งคู่กรณีฝ่ายหนึ่งจักต้องเป็นฝ่ายรัฐและมีอ านาจ
มากกว่าเอกชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีพิจารณาคดีที่เป็นการเฉพาะที่แตกต่าง แต่หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางหลักนั้นถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในการพิจารณาความซึ่งในการ
พิจารณาคดีปกครองก็ได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไปในการพิจารณาความดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาคดีด้วย ดังนี้ ในหัวข้อนี้จึงมีความจ าเป็นที่จักต้องท าการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก าหนดค าบังคับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งควบคู่กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในลักษณะกฎหมายเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 การก าหนดค าบังคับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ถ้าศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ต้องมีการบังคับคดี ศาลจะต้องออกค าบังคับ

ก าหนดวิธีปฏิบัติตามค าบังคับในวันที่อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง การออกค าบังคับถือเป็นหน้าที่ของ
ศาลที่จะต้องออกค าบังคับในทันทีที่อ่านค าพิพากษา แต่หากศาลยังไม่ออกค าบังคับ โจทก์หรือเจ้าหนี้

                                           
57 อักขราทร จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 93-94. 
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ตามค าพิพากษาก็อาจยื่นค าแถลงเพ่ือขอให้ศาลออกค าบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ 58 โดยการ
ออกค าบังคับนั้น หากในวันที่ศาลมีค าพิพากษาคู่ความฝ่ายที่จะตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษามาฟังค า
พิพากษา ศาลก็จะออกค าบังคับโดยให้คู่ความฝ่ายที่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาลงลายมือชื่อไว้รวมทั้ง
บุคคลซึ่งได้รับตั้งแต่งจากคู่ความหรือทนายความฝ่ายลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 64 และถือได้แล้วว่าเป็นการส่งค าบังคับโดยชอบ 
หากวันที่ศาลมีค าพิพากษา แต่คู่ความฝ่ายที่จะตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ได้มาฟังค าพิพากษา 
ในกรณีนี้ศาลจะออกค าบังคับเสียทีเดียวไม่ได้ ทั้งนี้เพราะแม้คู่ความฝ่ายที่จะต้องตกเป็นลูกหนี้ตาม  
ค าพิพากษาไม่ได้มาฟังค าพิพากษา แต่ศาลสามารถอ่านค าพิพากษาไปได้เพราะคู่ความฝ่ายดังกล่าวได้
ทราบวันนัดฟังค าพิพากษาแล้วโดยชอบก็ตาม แต่จะน าเหตุเช่นว่านั้นมาเป็นผลให้ศาลออกค าบังคับ
ในศาลเสียทีเดียวยังไม่ได้ แม้เป็นหน้าที่ของศาลในการออกค าบังคับ แต่ในกรณีนี้คู่ความฝ่ายที่ได้สิทธิ
โดยผลแห่งค าพิพากษาก็จะต้องยื่นค าขอหรือแถลงต่อศาลให้ศาลออกค าบังคับส่งไปยังลูกหนี้ตาม        
ค าพิพากษาตามภูมิล าเนาที่ปรากฏในส านวน59  

ค าบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีลักษณะของค าบังคับและ
ขั้นตอนในการบังคับคดีที่ส าคัญ กล่าวคือ60 เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีโดยค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้น ได้ระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง คู่ความนั้น
ก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าหากคู่ความนั้นได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว เรื่องก็เป็นอันยุติกันไป ไม่ต้อง
ด าเนินการอะไรต่อไปอีก แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ต้องมีการบังคับคดีกันต่อไป61 ซึ่งการบังคับคดีในคดีแพ่งจะเริ่มต้นด้วยการออกค าบังคับ62 เพ่ือให้

                                           
58 เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4 (กรุงเทพมหานคร: 

บานานาสวีท, 2555), หน้า 308.  
59 สมชาย จุลนิติ์, ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557), หน้า 107-109. 
60 ประพนธ์ ศาตะมาน, ค าบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง (กรุงเทพมหานคร: คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), หน้า 118-138. 

61 มาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า “ถ้าศาลได้พิพากษา
หรือมีค าสั่งอย่างใดซึ่งจะต้องมีการบังคับคดีก็ให้ศาลมีค าบังคับก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามค าบังคับใน
วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง และเจ้าพนักงานศาลส่งค าบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ ตามค าพิพากษา 
เว้นแต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้อยู่ในศาลในเวลาที่ศาลมีค าบังคับนั้น และศาลได้สั่งให้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ” 
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ลูกหนี้ตามค าพิพากษาปฏิบัติตาม ถ้าในขั้นนี้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ปฏิบัติตามค าบังคับทั้งหมด
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ กรณีพิพาทก็เป็นอันยุติไป แต่ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ
และก าหนดเวลาตามค าบังคับได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่จะต้องร้อง
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี63 เนื่องจากการขอออกหมายบังคับคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา ดังนั้น ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ศาลก็ไม่มีหน้าที่ออก
หมายดังกล่าวให้ ซึ่งต่างจากการออกค าบังคับที่เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องออกให้ในกรณีที่ค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้นต้องมีค าบังคับ แม้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ขอให้ออกค าบังคับศาลก็มีหน้าที่
ออกค าบังคับในกรณีดังกล่าวนี้ศาลก็มีหน้าที่ออกค าบังคับดังกล่าวให้ ทั้งนี้ การขอออกหมายบังคับคดี
ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นไปเพ่ือด าเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดเอาเงิน
ช าระแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ในกรณีที่หนี้ตามค าพิพากษานั้นให้ลูกหนี้ช าระเงิน ถ้าเป็นการให้

                                           
62 มาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในค าบังคับได้

ก าหนดให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด ๆ  ให้ศาลระบุ
ไว้ในค าบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระท า
การหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ  นั้น แต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จ าต้องให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันท่ีจะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งโดยขาดนัด ให้ศาลให้เวลาไม่ต่ ากว่าเจ็ดวันแก่คู่ความฝ่ายที่
ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ระยะเวลาที่ระบุไว้นั้นให้เริ่มนับแต่วันที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ลงลายมือชื่อไว้ในค าบังคับ 
หรือวันที่ได้ส่งค าบังคับให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้โดยชัด
แจ้งว่าให้นับตั้งแต่วันใดวันหนึ่งในภายหลังต่อมาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก าหนดเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม 

นอกจากนี้ให้ศาลระบุไว้โดยชัดแจ้งในค าบังคับว่าในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเช่น
ว่านี้ภายในระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องถูกยึดทรัพย์ 
หรือถูกจับและจ าขังดังท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้” 

63 มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจะขอให้บังคับคดีให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพ่ือให้ออกหมายบังคับคดี ค าขอนั้นให้ระบุ
โดยชัดแจ้ง 

(1) ค าพิพากษา หรือ ค าสั่ง ซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดีตามนั้น 
(2) จ านวน ที่ยังมิได้รับช าระตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
(3) วิธีการบังคับคดี ซึ่งขอให้ออกหมายนั้น” 
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ลูกหนี้ตามค าพิพากษาปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติก็อาจจะต้องด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน เพื่อให้บรรลุผลตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เช่น การจับกุม การกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรืออาจขอให้ถือเอาค า
พิพากษาแทนการแสดงเจตนา เป็นต้น 

จากท่ีได้มีการศึกษาถึงบทบัญญัติและขั้นตอนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างค าบังคับกับหมาย
บังคับคดีในสาระส าคัญที่ว่า ค าบังคับ คือ ค าสั่งของศาลที่สั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาปฏิบัติตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง โดยก าหนดวิธีการที่จะบังคับพร้อมทั้งระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ  ตามจ าเป็น 
ทั้งก าหนดวิธีบังคับไว้ด้วยว่า ถ้ามิได้ปฏิบัติตามค าบังคับจะเกิดผลเช่นใด ส่วน หมายบังคับคดี คือ 
ค าสั่งของศาลที่ตั้งเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือด าเนินการบังคับคดีโดยการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินและน าออกขายทอดตลาดเอาเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

โดยก่อนศาลจะออกหมายบังคับคดีในคดีแพ่งนั้นศาลจะต้องออกค าบังคับก่อน 
ตราบใดที่ยังไม่มีค าบังคับจะขอออกหมายบังคับคดีไม่ได้ แต่เมื่อออกค าบังคับแล้วไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ออกหมายบังคับคดีทุกกรณี กรณีที่จะต้องออกหมายบังคับคดีเป็นกรณีที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการทาง
เจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น เช่น ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ใช้หนี้ตามค าพิพากษาที่ศาลพิพากษาให้ใช้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะต้องด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดน าเงิน
มาช าระหนี้ กรณีเช่นนี้จึงเป็นกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการออกหมายบังคดีนั่นเอง 

เมื่อค าบังคับเป็นค าสั่งศาลที่ศาลแจ้งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารู้ว่าตนจะต้องปฏิบัติ
อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ดังนั้น ในค าบังคับจึงต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้64 

1. ค าสั่งให้ลูกหนี้ต้องปฏิบัติ 
ในค าบังคับนั้น จะสั่งให้ลูกหนี้ปฏิบัติย่างไรก็ต้องให้สอดคล้องกับหลักการเคารพต่อ

สิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้ว ส่งผลให้การก าหนดค าบังคับจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาล จะก าหนดให้แตกต่างจากสิ่งที่ศาลพิพากษาหรือสั่งไม่ได้ ดังนั้น ในการก าหนดค าบังคับ
จึงต้องพิจารณาจากค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นส าคัญมิใช่พิจารณาจากค าขอ เพราะแม้ว่าจะมีค าขอมา
อย่างไร ศาลอาจจะพิพากษาให้ได้ไม่เต็มตามที่ขอก็ได้ ในการนี้ ศาลต้องระบุในค าบังคับถึงสิ่งที่ลูกหนี้
ต้องปฏิบัติโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ หากเป็นหนี้เงิน ก็ต้องก าหนดให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน หากเป็น
หนี้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการก็ต้องก าหนดให้แน่ชัดถึงการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ
ดังกล่าว 

 
 

                                           
64 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 207-211. 
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2. ต้องระบุระยะเวลาและเงื่อนไขในการปฏิบัติโดยชัดแจ้ง 
การระบุระยะเวลาในการปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้โดย

ตายตัว หากแต่ให้เป็นเรื่องที่ศาลจะให้ดุลพินิจว่าสมควรจะให้เวลาลูกหนี้ปฏิบัติตามค าพิพากษา
ภายในก าหนดระยะเวลาเท่าใดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามควรแก่กรณี 
อย่างไรก็ดี บางกรณีกฎหมายอาจก าหนกกรอบระยะเวลาในการให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามค าพิพากษาไว้ 
เช่น กรณีคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จ าต้องให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น หรือกรณีศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยขาดนัด ให้ศาลให้
เวลาไม่ต่ ากว่าเจ็ดวันแก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เป็นต้น 

3. ต้องระบุว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจ าขัง 
การที่ต้องระบุผลไว้ว่าหากไม่ปฏิบัติตามค าบังคับจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและ

จ าขัง ก็เป็นไปเพ่ือให้ค าบังคับมีสภาพบังคับ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีผลตามที่กฎหมายก าหนด
ดังกล่าว ดังนั้น ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามิได้ปฏิบัติตามค าบังคับ ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับ
และจ าขัง65 ดังที่ได้บัญญัติไว้ในภาค 4 ลักษณะ 2 หมวด 1 กล่าวคือ ถ้าเป็นกรณีที่จะต้องด าเนินการ
ทางเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ศาลก็จะออกหมายบังคับคดี66 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องด าเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดีก็ท าการจับหรือขังเพ่ือให้ปฏิบัติตามค าบังคับได้แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ค าบังคับที่
ศาลออกไปแล้วนั้น ถ้าศาลนั้นพิจารณาและเห็นว่าไม่ถูกต้องศาลมีอ านาจออกค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องได้67 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาและเป็นเรื่องที่ศาลสั่งแก้ค าบังคับมิใช่เป็น
เรื่องการแก้ไขค าพิพากษาแต่อย่างใด 

2.2.3.2 การก าหนดค าบังคับตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ค าบั งคับของศาลปกครองในการพิพากษาคดีก าหนดไว้ในมาตรา 72 แห่ ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติว่า “ในการ
พิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ . . .” โดยมาตรานี้ได้
ก าหนดค าบังคับไว้ 5 ประเภท แต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กับลักษณะคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง68 
โดยค าบังคับในคดีปกครองเป็นรายการหนึ่งในค าพิพากษาตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 69 ที่บัญญัติ
ว่า “ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ . . . (7) ค าบังคับ ถ้า

                                           
65 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 452/2491 
66 มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
67 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1182/2508 
68 เผด็จ โชคเรืองสกุล, ค าอธิบายกฎหมาย ว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 397. 
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มีโดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับไว้ด้วย . . .”69 
ดังนั้น ค าบังคับในคดีปกครองจึงมีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้70   

1)  ค าบังคับไม่ถือว่าเป็นค าสั่งของฝ่ายปกครอง 
ค าบังคับที่สั่งต่อฝ่ายปกครองไม่ถือว่าเป็นการกระท าทางปกครอง เนื่องจาก

สั่งไปยังฝ่ายปกครองให้กระท าหรืองดเว้นกระท านั้น อาศัยฐานจากค าฟ้องค าขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่ง
สัมพันธ์โดยตรงกับการมีค าพิพากษาของศาล ค าบังคับดังกล่าวจึงเป็นแต่เพียงค าสั่งที่ให้ปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาลเท่านั้น หาใช่การกระท าทางปกครองไม่ อย่างไรก็ดี หากฝ่ายปกครองไปด าเนินการ
ออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน ฯลฯ กรณีนี้ถือเป็นการกระท าทางปกครองแม้จะมีที่มาจาก
การต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล   ก็ตาม 

2)  ค าบังคับต้องสอดคล้องกับค าพิพากษา 
ค าบังคับจะต้องมีความเชื่อมโยงกับคดีพิพาท การก าหนดค าบังคับจึงต้อง

สอดคล้องกับค าพิพากษาของศาลเสมอ จะก าหนดให้แตกต่างหรือผิดไปจากค าพิพากษาไม่ได้ 
3)  ค าบังคับเป็นค าสั่งในเชิงลงโทษหรือมาตรการตอบโต้ 
ค าบังคับเป็นมาตรการลงโทษหรือมาตรการตอบโต้ มิใช่เป็นเพียงค าอธิบาย

ของศาลส าหรับคู่กรณีแต่ละฝ่ายเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องก าหนดค าบังคับเพ่ือให้
ฝ่ายปกครองหรือแพ้คดีตามค าพิพากษาปฏิบัติตามค าพิพากษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน หรือเป็นการ
ยืนยันความมีอยู่ของสิทธิต่าง ๆ  ก็ได้ แล้วแต่กรณีตามประเภทของคดีปกครอง 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง    
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และการก าหนดค าบังคับของศาลยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งสองกรณีต่างก็เป็นค าสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ต้อง
ปฏิบัติตามค าพิพากษา แม้ศาลทั้งสองระบบจะมีหลักในการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน แต่การก าหนด
ในการก าหนดค าบังคับนั้นจะต้องไม่ก าหนดให้แตกต่างไปจากเหตุผลในค าพิพากษา โดยจะต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องกับค าพิพากษานั้น ซึ่งจะต้องมีการระบุระยะเวลาและเงื่อนไขในการปฏิบัติไว้ใน
ค าบังคับนั้นเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง
มิได้ก าหนดแยกต่างหากจากค าพิพากษา โดยถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในค าพิพากษา แต่ในกรณีของ
การก าหนดค าบังคับของศาลยุติธรรมนั้นถือเป็นส่วนที่แยกต่างหากจากค าพิพากษา ซึ่งหากมีการ
แก้ไขค าบังคับก็ถือว่าเป็นเพียงการแก้ไขค าบังคับ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขค าพิพากษา โดยหาก
พิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในกรณีของค าบังคับในคดีปกครองนั้นหากจ าเป็นที่จะต้องมีการ

                                           
69 มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
70 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 211-213. 
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แก้ไขอาจจะท าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ว่าเป็นการแก้ไขค าพิพากษาได้ ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือ
การแก้ไขค าบังคับมิใช่การแก้ไขค าพิพากษาเช่นเดียวกับกรณีของศาลยุติธรรมนั่นเอง 
 

2.2.4 ประเภทของค าบังคับ 
 อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองขึ้นอยู่กับค าฟ้องและค าขอให้
ศาลก าหนดค าบังคับของผู้ฟ้องคดีเป็นส าคัญ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สามารถแยกพิจารณา
ได้ 3 ประเภท คือ ค าบังคับเพิกถอน ค าบังคับกระท าการ และค าบังคับเก่ียวสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

2.2.4.1 ค าบังคับเพิกถอน71 
ค าบังคับประเภทนี้เป็นอ านาจของศาลปกครองที่จะก าหนดค าบังคับในกรณีที่มี    

การฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการออกกฎหรือค าสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
สามารถแยกพิจารณาได ้2 กรณี ดังต่อไปนี้72  
  1)  ค าบังคับเพิกถอนกฎ 
  ค าบังคับประเภทนี้เกิดจากคดีปกครองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอค าบังคับให้ศาลปกครองสั่ง
ให้เพิกถอนกฎ โดยมีการให้ค านิยามของกฎไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”73 การก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎนั้น เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษา

                                           
71 มาตรา 72 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 (1) “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการ
ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1)” 

72 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 397-402. 
73 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 196. 
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ถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ จะต้องมีการด าเนินการให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวใน  
ราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น74 
  2)  ค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
  ค าบังคับประเภทนี้เกิดจากคดีปกครองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอค าบังคับให้ศาลปกครอง
สั่งให้เพิกถอนค าสั่ง แม้ว่ามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ จะบัญญัติเหตุแห่งการฟ้องคดีประเภทนี้ไว้ว่า “ค าสั่ง” ก็ตาม แต่ศาลปกครองก็มี
แนวค าวินิจฉัยตลอดมามาว่า “ค าสั่ง” ที่อาจน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอน
จะต้องมีลักษณะเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ตามค านิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งให้ค านิยามว่า “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า (1) การใช้
อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ (2) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ดังนั้น การด าเนินการใดที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจึงไม่ถือว่าเป็น
ค าสั่งทางปกครองและไม่อาจน ามาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนได้ 75  ทั้งนี้ เมื่อมีการ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับเพิก
ถอนค าสั่งนั้นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าศาลปกครองไม่ถูกผูกพันโดยค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  
 ทั้งนี้ ค าบังคับทั้งสองประเภทนี้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดเวลาที่จะให้ค าบังคับมี
ผลหรือก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นอ านาจพิเศษของการก าหนดค าบังคับประเภทนี้ที่ศาล
ปกครองค่อนข้างจะมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดค าบังคับได้มากกว่าการก าหนดค าบังคับประเภท
อ่ืน โดยมีดุลพินิจพิจารณาก าหนดได้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา 72 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

                                           
74 มาตรา 72 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 “ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ง 
ค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น” 

75 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
หน้า 213. 
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2.2.4.2 ค าบังคับกระท าการ 
ค าบังคับประเภทนี้เป็นอ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาก าหนดค าบังคับให้      

ฝ่ายปกครองกระท าการหรือห้ามกระท าการ หรือสั่งให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยสามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้  

 1)  ค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการหรือห้ามกระท าการ 
 การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองในกรณีนี้  เกิดขึ้นจากค าฟ้องที่

เกี่ยวข้องกับ  การกระท าของเจ้าหน้าที่ทางกายภาพหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการทางปกครอง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการไปโดยไม่ชอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) 
(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น  
ค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการหรือห้ามกระท าการจึงมีอยู่จ านวน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) ค าบังคับห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน 
คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอค าบังคับให้ศาลปกครองสั่งห้าม
การกระท าดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน การที่มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ กล่าวถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีนี้ไว้โดยใช้ค ากว้าง ๆ ว่า “การกระท าอ่ืนใด” หลังจาก
ค าว่า “การออกกฎ ค าสั่ง หรือ . . .” ย่อมหมายความว่าเป็นการกระท าอ่ืนใดนอกเหนือจากการออก
กฎหรือค าสั่ง โดยจะต้องเป็นการกระท าอ่ืนใดในทางปกครอง มิใช่การกระท าทางแพ่งหรือการกระท า
ทางอาญา76 กรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองมีอ านาจสั่งห้ามมิให้ฝ่ายปกครองกระท าการในทาง
ปกครองอันมีลักษณะในการเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นไปตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าการกระท าทาง
ปกครองประเภทปฏิบัติการทางปกครอง โดยศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งห้ามการกระท าดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน77 

 
 

                                           
76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 256-257.  
77 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

วรรคหนึ่ง “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) . . . สั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” 
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(2) ค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เก่ียวข้องกระท าตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

ค าบังคับประเภทนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่า การกระท าที่
เป็นเหตุแห่ง  การฟ้องคดี คือ การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ78 เช่น กรณีฟ้องว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อ านวยการ
เขตไม่ด าเนินกับเจ้าของอาคารซึ่งดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
กรณี ฟ้องว่านายอ าเภอท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกจากที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เป็นต้น หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เช่น กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตร
ของผู้อพยพชาวเวียดนามที่เกิดในประเทศไทยได้ยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยตามโครงการเร่งรัดการ
พิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่ญวนอพยพ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่พิจารณาค า
ร้องขอมีสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี หรือ กรณีที่สรรพากรพ้ืนที่สงขลาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรใน
การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งไม่อนุมัติ ให้ผู้ ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมย้อนหลัง เป็นต้น79 ทั้งนี้ ค าฟ้องประเภทนี้เป็นประเภทค าฟ้องตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่ภายใน
เวลาที่ศาลก าหนด โดยศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรค
หนึ่ง (2) เท่านั้น80  

(3) ค าบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้งดเว้นกระท าการ 
โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้81 

ค าบังคับประเภทนี้เป็นค าบังคับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่าการ
กระท าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย เกิดจากกฎ เกิดจากค าสั่งทาง

                                           
78 มาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” 
79 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 264-265.  
80 เรื่องเดียวกัน, หน้า 463.  
81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 463. 



53 

 

ปกครองหรือค าสั่งอ่ืน เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ82ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ83  ทั้งนี้ การที่จะพิจารณาว่าสัญญาใดจะ
เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดกรอบอันเป็นแนวทางในการพิจารณา
ลักษณะของสัญญาทางปกครองเอาไว้ตามข้อเสนอของรองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายโภคิน พล
กุล) ตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2544 ที่ก าหนดว่า “สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้นั้น ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ ประการที่สองสัญญา
นั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่ง
กระท าการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด าเนินการหรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อก าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึง เอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐมุ่ง
ผูกพันตนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใจสมัครบนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาคและมิได้มีลักษณะเช่นที่
กล่าวมาข้างต้น สัญญานั้นย่อมเป็นสัญญาทางแพ่ง”84  ฉะนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและมีค าขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
หรือให้งดเว้นกระท าการแล้ว ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือให้

                                           
82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 267-280. 
83 มาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 (3) “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง
หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” และ (4) “คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง” 

84 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
หน้า 280-281. 



54 

 

ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ไว้ด้วยก็ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3)85  
 2)  ค าบังคับให้เอกชนกระท าการหรือละเว้นการกระท า 
   ค าบังคับประเภทนี้เป็นค าบังคับที่ต้องใช้บังคับกับบุคคลภายนอกท่ีมิใช่ฝ่าย
ปกครอง โดยลักษณะของค าฟ้องเป็นไปตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ ที่ก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับให้
บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้
บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย86 ซึ่งการฟ้องคดีเพ่ือ
ขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะถูกบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายเก่า เช่น กรณี
มาตรา 118 ทวิ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ที่ก าหนดให้เจ้า
ท่าต้องฟ้องศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าน้ ารื้อถอนสั่งก่อสร้างดังกล่าว 
(ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตราดังกล่าวแล้ว โดยก าหนดให้เจ้าท่ามีอ านาจรื้อถอน
ได้เองโดยไม่ต้องมาฟ้องคดีต่อศาล) หรือกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามมาตรา 43 วรรค
หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องฟ้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นต้น   

2.2.4.2 ค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ87 
 ค าบังคับประเภทนี้ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ
หรือหน้าที่นั้น88 เช่น การฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้แสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสัญชาติไทย และขอให้

                                           
85 มาตรา 72 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 (3) “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง” 

86 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
หน้า 463. 

87 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 402. 
88 มาตรา 72 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 (4) “สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมี
ค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น” 
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ศาลสั่งให้ถือปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นต้น 89 ทั้งนี้ การที่ศาลปกครองจะ
ก าหนดค าบังคับดังกล่าวนี้ ไม่มีการบัญญัติประเภทคดีพิพาทเอาไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแต่อย่างใด  
  

2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคบักับประเภทคดีปกครอง 

 การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองนั้น คือ เครื่องมือส าคัญในการแก้ไข
เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนที่เกิดจากการการกระท าของฝ่ายปกครอง โดยการที่
ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับได้นั้นก็ต้องมีมูลเหตุมาจากคดีปกครองที่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามประเภทคดี ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดประเภทคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีค าสั่งไว้จ านวนทั้งหมด 6 ประเภท ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการก าหนดค าบังคับจ านวน 5 
ประเภท ตามบทบัญญัติมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ฉะนั้น เพ่ือให้เห็นถึงความเกี่ยวพัน
เชื่อมโยงระหว่างประเภทคดีกับประเภทค าบังคับในคดีปกครองและสอดคล้องกับประเภทของ 
ค าบังคับในหัวข้อ 2.2.4 ในส่วนนี้จึงจักท าการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกับ
ประเภทคดีปกครองออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

2.3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกับประเภทคดีพิพาท
เกี่ยวกับการออกกฎหรือค าสั่ง  

 การที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนได้จะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตาม
บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง . . . เนื่องจากกระท า
โดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
กระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมี

                                           
89 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 156. 
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ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิน
สมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ90  

 
 ซ่ึงมีลักษณะของประเภทคดีอยู่สองลักษณะ คือ คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎ และคดีพิพาท
เกี่ยวกับการออกค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คดีพิพาท
เกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแยกพิจารณาได้เป็นสองประเภท คือ 
ข้อพิพาทจากนิติกรรมการทางปกครองที่มีผลเป็นการทั่วไป หรือข้อพิพาทที่เกิดจากกฎ และข้อพิพาท
ที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครองที่มผีลเป็นการเฉพาะตัว หรือที่เรียกว่าค าสั่งทางปกครอง ดังนี้91 

2.3.1.1 ข้อพิพาทท่ีเกิดจากกฎ 
 ข้อพิพาทที่เป็นมูลคดีนี้ คือ ข้อพิพาทที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการ
ทั่วไป กล่าวคือเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีค าขอค าบังคับให้ศาลปกครองสั่งให้เพิกถอนกฎดังกล่าว โดยมี
การให้ค านิยามของ “กฎ” ไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า “กฎ หมายความ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”92 ซึ่งหากพิจารณาจากเรื่องล าดับศักดิ์ของกฎหมาย
จะเห็นได้ว่า “กฎ” เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับศักดิ์ที่รองจากพระราชก าหนดทั้งหมด เนื่องจาก “กฎ” 
จะเป็นกฎหมายที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจในการบัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใช้กับประชาชน ศาลปกครองจึงมี
อ านาจในการตรวจสอบได้ แต่ในกรณีของกฎหมายที่มีล าดับสูงกว่า “กฎ” อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนด นั้น เป็นการด าเนินการ
ของรัฐสภา หรือ คณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) ซึ่งเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ปกครองจึงไม่มีอ านาจในการตรวจสอบและไม่ถือว่าเป็น “กฎ” เมื่อ “กฎ” เป็นนิติกรรมทางปกครอง
ที่มีผลเป็นการทั่วไป ที่ออกโดยฝ่ายปกครองที่มีอ านาจเหนือในการบังคับการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ฝ่ายเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนผู้ที่จะอยู่ในบังคับของกฎนั้น จึงต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้มีการตรวจสอบการออกกฎนั้นได้ ซึ่งตัวอย่าง

                                           
90 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542  
91 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 19-37. 
92 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 196. 
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ของกรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกฎและสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เช่น ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ก าหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ท าได้, ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชนในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร พ.ศ. 2544, ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการ
ฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529, ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ก าหนดห้ามการประกอบกิจกรรมที่
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบริเวณทะเลจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2549, 
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังซึ่งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการทราบเพ่ือถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่างเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ , 
หนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ, มติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สามารถ
คัดเลือกบุคคลซึ่งส าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับคัดเลือกได้, เป็นต้น93 
โดยเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างของกฎจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วจะเห็นได้ว่า “กฎ” คือ นิติ
กรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการทั่วไปที่ออกโดยฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม โดย
จะต้องมีลักษณะของการบังคับใช้ที่กระทบสิทธิของบุคคลเป็นการทั่วไป 

2.3.1.2  ข้อพิพาทท่ีเกิดจากค าสั่ง 
ข้อพิพาทที่เกิดจากค าสั่งต่าง ๆ ที่จะน ามาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้นี้อาจจะ

เป็นการฟ้องในเรื่องค าสั่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
หน้าที่ของเอกชน ที่เรียกเป็นภาษากฎหมายว่า “ค าสั่งทางปกครอง” เช่น ค าสั่งอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้ประกอบกิจการต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ 
รวมทั้งการเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพอ่ืน ค าสั่งไม่อนุญาตให้
ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือให้รื้อถอนอาคารที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ค าสั่งเกี่ยวกั บ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ (ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ค าสั่งเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่ง ค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย ฯลฯ) ค าสั่งอ่ืน ๆ (ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เงินที่
หน่วยงานของรัฐได้ช าระแก่ผู้เสียหายคืนแก่หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ) เป็นต้น โดยในกรณีของค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการนี้ หากไม่ใช่ค าสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ผู้นั้นเป็นการส่วนตัว แต่เป็นค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของข้าราชการแล้ว ข้าราชการก็ไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนค าสั่ง

                                           
93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 197-199. 
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ดังกล่าวของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากถือว่าเป็นเรื่องมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เช่น ค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือค าสั่งให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินคดีแก่ผู้ที่ต้องรับผิดทาง
ละเมิดอย่างให้คดีขาดอายุความ เพ่ือไม่ใช่ทางราชการต้องได้รับความเสียหาย เป็นต้น เพราะค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นค าสั่งเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นเป็นการส่วนตัว  
 นอกจากการก าหนดประเภทของคดีปกครองที่เกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองดังที่ได้
พิจารณามาแล้วนั้น มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยังได้บัญญัติถึง
ลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครองเอาไว้ด้วยจ านวน 7 ลักษณะ คือ (1) กระท าโดย
ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่  (2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (3) โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น (4) โดยไม่สุจริต (5) มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (6) มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้าง
ภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร และ (7) เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนี้ 

1)  ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ 
การกระท าที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระท าฝ่าย

เดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจนั้นสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติว่า “ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
เรื่องนั้น” ซึ่งในส่วนนี้สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ กระท าโดยไม่มีอ านาจ และ กระท า
นอกเหนืออ านาจ 

 (1) กระท าโดยไม่มีอ านาจ คือ เป็นการกระท าฝ่ายเดียวของฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองโดยไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจในการกระท า เช่น ค า
พิพากษาศาลฎี กาที่  720/2505 กรณี รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยออกข้อบั งคับ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดห้ามนายอ าเภอรับจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีส ามะโนครัวเป็นหลักฐาน 
ถือว่าเป็นข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจในการออกข้อบังคับ
ดังกล่าว94 โดยข้อบังคับดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับทั่วไป จึงเป็นกฎในความหมายของข้อ 2.3.1.1 (2) จึง
เป็นกรณีของการออกกฎที่ไม่มีอ านาจ ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เป็นมูลคดีในค าฟ้องเกี่ยวกับการกระท าฝ่าย
เดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง หรือ ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.145/2552 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้เจ้าของ

                                           
94 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 66.  
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โรงงานรื้อถอนท่อล าเลียงน้ าเสียออกจากทางสาธารณะและล าห้วยในเขตต าบลที่ไม่ได้รับอนุญาตอัน
เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการรั่วซึมของน้ าเสียออกมาท าให้เกิดความเสียหายกับไร่
นาของประชาชนและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยประชาคมต าบลและสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีมติไม่เห็นชอบให้มีการใช้ที่สาธารณะดังกล่าวด้วย แต่การที่องค์การบริหารส่วนต าบลออก
ค าสั่งให้เจ้าของโรงงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจองค์การบริหารส่วน
ต าบลไว้โดยชัดแจ้ง ค าสั่งให้รื้อถอนดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีของการ
กระท าโดยไม่มีอ านาจ หรือ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.126/2555 การที่นายอ าเภอในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองมีค าสั่งย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน และเพ่ิมชื่อผู้ฟ้องคดีใน
ทะเบียนบ้านกลางส านักทะเบียนอ าเภอ โดยไม่มีบทบัญญัติใดให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง จึงเป็นการ
กระท าโดยไม่มีอ านาจ อันเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย95 เป็นต้น 

 (2) กระท านอกเหนืออ านาจ  คือ การที่มีกฎหมายก าหนดให้อ านาจ 
แต่กระท าเกินขอบเขตที่ กฎหมายก าหนด กล่าวคือ เนื้ อหาของการกระท าเป็น เนื้ อหาที่
กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลนอกเหนือไปจากบทบัญญัติของกฎหมายหรือเกินกว่าที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายให้อ านาจไว้ เช่น กรณีข้าราชการต ารวจกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายได้สั่งลงโทษข้าราชการต ารวจผู้นั้นโดยออกค าสั่งไล่ออกซึ่งเป็นโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระท านอกเหนืออ านาจ หรือ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.50/2546 
กรณี ส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศให้นาย ฉ.(ผู้สมัครสอบ) เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนพลต ารวจภูธร 4 โดยให้เหตุผลว่านาย ฉ. เป็นผู้บกพร่องทาง
ศีลธรรมอันดีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 41(7) เนื่องจากบิดา
และมารดาของนาย ฉ. มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด แต่นาย ฉ. ไม่มีพฤติการณ์เก่ียวข้อง
กับการค้ายาเสพติดแต่อย่างใด จึงเป็นการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าเอาพฤติการณ์ของผู้อ่ืน ซึ่ง
มิใช่พฤติการณ์ของตัวนาย ฉ. เอง มาเป็นเหตุตัดสิทธินาย ฉ. การออกประกาศตัดสิทธิดังกล่าวจึงเป็น
การออกค าสั่งโดยนอเหนืออ านาจหน้าที่ อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายมี
ความมุ่งหมายก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นการเฉพาะมิใช่คุณสมบัติของบุคคลอื่น96 เป็นต้น 

2)  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
การกระท าในกรณีนี้ คือ การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ในข้อ อ่ืน ๆ เช่น การออกค าสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการทั้ง ๆ ที่ข้าราชการผู้
นั้นไม่ได้ขอลาออกจากราชการ, การสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการที่ถูกกล่าวหาว่า

                                           
95 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 25. 
96 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 71-72. 
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ด าเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้
กระท าการดังกล่าวหรือท าผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้, การออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท าละเมิด
หรือท าละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อธรรมดา หรือให้รับผิดเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิด97 

3)  ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ 
กล่าวคือ ในการที่จะกระท าการทางปกรองในประเภทต่าง ๆ นั้น กฎหมาย

ที่ให้อ านาจได้ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญไว้  ให้เริ่มปฏิบัติไปตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ จากขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย โดยฝ่ายปกครองจะไปท า
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเลย หรือไปท าตามรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ หากฝ่าฝืน
การกระท านั้นจะเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งที่
มีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี โดยไม่ให้ โอกาสบุคคลนั้นทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานอย่างเพียงพอ,98 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.103/2551 การที่คณะรัฐมนตรีได้
มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการขึ้น
แล้ว แต่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง
เภสัชกร 6 ได้ท าการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน แล้วท าให้เภสัชกรผู้นั้นไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ ย่อมถือว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวได้กระท าโดยไม่ถูกต้องตามวิธีการอัน
เป็นสาระส าคัญ และมีผลท าให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1037/2558 ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น 
การไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะผูกพันผู้บังคับบัญชา
ของผู้ฟ้องคดีให้ถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นส านวนการ
สอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ก็เฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น 
เมื่อได้มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในความผิดวินัยฐานอ่ืน ได้แก่ ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

                                           
97 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.456/2550 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและ

การด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 26. 
98 มาตรา และมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, 
หน้า 27. 
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อย่างร้ายแรง เป็นต้น โดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
มิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างรายแรงแก่
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 253599 เป็นต้น 

4)  ไม่สุจริต 
ค าว่าไม่สุจริตในกฎหมายในกฎหมายปกครอง มีความแตกต่างจากประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการกระท าโดยไม่สุจริตในกฎหมายปกครองหมายถึง การ
บิดเบือนการใช้อ านาจ (Abuse of Power) โดยมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากวัตถุที่
กฎหมายให้อ านาจในเรื่องดังกล่าวไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อ่ืน หรือเจตนา
ทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น เช่น ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.35/2549 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ได้ขยายสิทธิใน
การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการให้รวมไปถึงการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาค่า
บ้านที่ค้างช าระด้วย เมื่อนาง ส. ข้าราชการได้ซื้อบ้านโดยกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพ่ือน ามาผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาค่าบ้านดังกล่าว และสรรพากรจังหวัดได้
อนุมัติให้นาง ส. เบิกค่าเช่าบ้านได้อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต่อมาการที่สรรพากร
จังหวัดมีค าสั่งและหนังสือให้งดเบิกค่าเช่าบ้านของนาง ส. และให้นาง ส. เข้าอยู่อาศัยในที่พักซึ่งทาง
ราชการจัดไว้ให้ในภายหลัง จึงเป็นการใช้อ านาจออกค าสั่งโดยไม่สุจริต อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย100 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 36/2544 การที่ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่ งเป็นข้าราชการในสังกัดไปช่วยราชการได้ตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้อ านวยการเขตก็ชอบที่จะสั่งโดยมีเหตุอันสมควร เช่น เพ่ือรอผลการ
ด าเนินการทางวินัย หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการบริหาร และเมื่อเหตุแห่งการสั่งให้ช่วยราชการสิ้นสุด
ลงแล้ว ก็ควรสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามต าแหน่ง การที่ผู้ฟ้องคดียังต้องอยู่ช่วย
ราชการต่อไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและไม่ได้มีการมอบหมายงานให้ท าด้วยนั้น ถือได้ว่า
ผู้อ านวยการเขตกระท าการโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามนัย
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 อันเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย101 

                                           
99 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 28-29. 
100 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 77-78. 
101 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 29-30. 
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5)  เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม คือ กรณีการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอ

ภาค มีความล าเอียง อคติ หรือใช้ความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความคิดเห็น
ในทางการเมืองมาเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันแก่บุคคลในฐานะและข้อเท็จจริงอย่าง
เดียวกัน อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น การเลือกรับเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐโดยอาศัยจ านวนเงินบริจาคเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว หรือในกรณีของการจัดซื้อ
จัดจ้าง การที่เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งอนุมัติให้ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคารายหนึ่งที่เป็นญาติที่
เสนอสิ่งของที่มีคุณภาพต่ าและราคาแพงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน เป็นต้น102 ซึ่งการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมนี้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาวางหลักเอาไว้จ านวนหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 การที่ผู้สมัครสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการมีรูปกายพิการ แต่ความพิการดังกล่าวไม่ถึงขนาดท าให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติได้ โดยงานที่บุคคลดังกล่าวเคยท า
ในขณะเป็นทนายความมาแล้วนั้น มีลักษณะท านองเดียวกันกับงานของข้าราชการอัยการ103 ดังนั้น 
การที่คณะกรรมการอัยการมีมติไม่รับสมัครบุคคลดังกล่าวในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการเนื่องจากมีกายพิการ โดยมิได้พิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว
ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย104 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.158/2550 การที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางด้านกฎหมาย
แทนการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในรับราชการในต าแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่มีความ
จ าเป็นจะต้องคัดเลือกจากผู้ได้รับเกียรตินิยมทางด้านกฎหมาย จึงเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าเหนือ
ดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกัน มติ
ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือว่าเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม105 และ 

                                           
102 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
103 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 79-80. 
104 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 30-31. 
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.25/2547 การที่นาย จ. มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติ
อนุญาตให้นาย จ. มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามค าขอแล้ว และตั้งแต่มีการเริ่มโครงการ
ดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีค าสั่งเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาตเข้ามามีถิ่นที่อยู่เพ่ือการลงทุนเป็น
กรณีพิเศษ โดยมีหลักฐานเช่นเดียวกันกับนาย จ. จ านวน 404 คน ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งไม่เห็นชอบให้นาย จ. เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือการลงทุนกรณี
พิเศษจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม106 

6)  สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิน
สมควร 

การสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิน
สมควร เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ให้สิทธิแก่
ประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการในสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ หน่วยงานของ
รัฐอาจออกระเบียบว่าผู้ที่จะเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารในสถานที่ราชการต้องแต่งการสุภาพได้ แต่หาก
หน่วยงานของรัฐออกระเบียบจ ากัดการใช้สิทธิดังกล่าวโดยการบังคับให้ประชาชนผู้ใช้บริการต้องใส่
สูทหรือเสื้อนอกและผูกเน็คไทด้วย จึงจะเข้าใช้บริการได้แล้ว การก าหนดระเบียบดังกล่าวย่อมเป็น
การสร้างขั้นตอนหรือภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร เป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย107 
โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาวางหลักเรื่องนี้ไว้จ านวนหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.372/2550 พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2538 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2538 ก าหนดให้ผู้รับบ านาญปกติมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
บุคคลในครอบครัวโดยมิได้ก าหนดว่าในการยื่นเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจะต้อง
แนบเอกสารหลักฐานใดประกอบบ้าง จึงเป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาหลักฐานที่ใช้เบิก
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่นาง ธ เคยใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนาง 
ส. มารดาของนาง ธ. หลายครั้ง เจ้าหน้าที่ก็อนุมัติให้เบิกตลอดมา การที่นาง ธ. เปลี่ยนชื่อจากนาง พ. 
มาเป็นนาง ธ. ก็ได้มีการยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและส าเนาทะเบียนบ้านประกอบการเบิกจ่ายและ
เจ้าหน้าที่ก็อนุมัติเบิกจ่ายให้โดยตลอด หลักฐานดังกล่าวเพียงพอรับฟังว่านาง ส. เป็นมารดาของนาง 
ธ. จริง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เคยให้อนุมัติการเบิกจ่ายในขณะที่นาง ธ. รับราชการ กับเมื่อนาง ธ. 

                                           
106 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 80. 
107 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 31. 
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เป็นข้าราชการบ านาญก็เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกัน การที่เจ้าหน้าที่ให้นาง ธ. ไปขอหนังสือรับรองจาก
ส านักงานเขตอีก จึงเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และเป็นการ
กระท าต่อนาง ธ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย108 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.41/2552 ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งนัก
บริหารงานเทศบาล 6 อันเป็นต าแหน่งระดับเดียวกันกับต าแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งดังกล่าวในมีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานใน
ฐานะรองปลัดเทศบาลหรือปลัดเทศบาลก็ได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด จ. 
ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติงานฐานะรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 
6) ที่ขอเลื่อนและโอนไปด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) ที่ว่าง ต้องจัดท า
วิสัยทัศน์เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาถึงความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนให้ความ
เห็นชอบ อันไม่เป็นไปตามของผู้ถูกฟ้องคดีเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับและแต่งตั้งนัก
บริหารงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545 ที่มิได้ก าหนดให้ต้องจัดท าวิสัยทัศน์การเข้าสู่
ต าแหน่ง มติของผู้ถูกฟ้องคดีนั้นจึงเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น จึงเป็นการกระท าทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย109 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2548 อธิการบดีสถาบันราชภัฏแห่ง
หนึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น จึงเป็นการออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มติ
ของคณะกรรมการดังกล่าวก็เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย110 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.69/2547 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 คือ รายงานข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นและเหตุผลไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมที่ดิน หรือรองอธิบดีกรมที่ดิน
ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดมิได้ด าเนินการ กลับแจ้งให้นาง ต. ไปใช้สิทธิทางศาลเพ่ือฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดก จึงเป็นการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือเป็นการสร้างภาระ
ให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร111 

 

                                           
108 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 82-83. 
109 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 32. 
110 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 83-84. 
111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
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7)  ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
“ดุลพินิจ” ในที่นี้หมายถึง การที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจตัดสินใจอย่างเป็น

อิสระที่จะวินิจฉัยไปในทางใดทางหนึ่ง หรือเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการ หรือเลือกกระท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในกรณีที่กฎหมายให้ทางเลือกหลายทาง ซึ่งหากวินิจฉัยหรือเลือกกระท าการไปในทางใด
ทางหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว ก็ล้วนเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีของการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบนั้น อาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจดุลพินิจ (Discretionary Power) 
ตามที่กฎหมายได้ก าหนดบัญญัติให้อ านาจไว้ แต่ได้ใช้อ านาจดุลพินิจนั้นไปในทางที่มิชอบด้ว ย
กฎหมาย หรือโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อเท็จจริงสนับสนุนตามสมควร112 เนื่องจากดุลพินิจไม่ใช่เป็นการ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือโดยไม่มีขอบเขต แต่เป็นการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ที่จะใช้
วิจารณญาณวินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการหรือใช้อ านาจให้เหมาะสมกับพฤติการณ์หรือข้อเท็ จจริงใน
เรื่องนั้น ๆ113 โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาวางหลักเรื่องนี้ไว้จ านวนหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.9/2547 กรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติได้ใช้ดุลพินิจรับรองความถูกต้องการสอบคัดเลือกโดยประกาศผลการสอบ และให้รองผู้ก ากับ
ทุกคนที่เข้าสอบคัดเลือกได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับการรุ่นที่ 38 ถึงรุ่นที่ 40 ซึ่งการใช้
ดุลพินิจดังกล่าวของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่
ชอบด้วยเหตุผล เนื่องจากเมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีนโยบายให้มีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
รองผู้ก ากับการ เพ่ือให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว แต่เมื่อเกิดการทุจริต
ในการสอบ กลับอนุญาตให้ทุกคนทั้งผู้ที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
จึงเป็นการสั่งการที่แตกต่างไปจากนโยบายเดิมที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ใช้การคัดเลือกด้วย
วิธีการสอบ และไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรผู้ก ากับการเท่านั้น แต่รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมอ่ืนด้วย 
ประกอบกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจเป็นอ านาจของคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ (ก.ตร.) ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 18 ก าหนดว่า ใน
กรณีที่ ก.ตร. มีหน้าที่ตามบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดี (ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ) 
เป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. และมาตรา 43 ก าหนดให้ ก.ตร. มีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เมื่ อการสอบคัดเลือกเป็นวิธีการ
อย่างหนึ่งของการคัดเลือก ดังนั้น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกจึงอยู่ใน
อ านาจของ ก.ตร. มิใช่ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เมื่อเกิดการทุจริตดังกล่าวผู้บัญชาการต ารวจ

                                           
112 ศาลฎีกาได้เคยวางหลักดังกล่าวไว้ในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 646-647/2510 (ประชุมใหญ่) 

อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 32. 
113 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 33. 
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แห่งชาติจึงใช้ดุลพินิจดังกล่าวไม่ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้ใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจของผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติกรณีนี้จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ114 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 แม้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะมีอ านาจที่จะสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งมิใช่ส่วนราชการได้ก็
ตาม แต่การออกค าสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ ต้องสามารถ
ด าเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนี้ ในการออกค าสั่ง
นั้นจะต้องมีความจ าเป็นในการออกค าสั่งด้วย แม้ว่าค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้  
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา จะเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายที่ท าให้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการท่าเทียบเรือส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ตาม แต่การก ากับ
ดูแลดังกล่าวก็ไม่จ าเป็นต้องให้ข้าราชการในสังกัดออกไปปฏิบัติงานเป็นการประจ าที่ท่าเทียบเรือก็ได้ 
เนื่องจากเอกชนเช่าท่าเทียบเรือไปด าเนินการแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีหน้าที่เพียง
ตรวจสอบการด าเนินการตามสัญญาของเอกชนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น ประกอบกับปัจจุบัน
การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้โดยสะดวก อีกทั้งส่วนอ านายการที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเพียง 6 คน เท่านั้น ทั้งที่มีกรอบอัตราก าลังถึง 9 คน ย่อมท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหลายด้านไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ อันท าให้การ
บริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ 
ท่าเทียบเรือรัษฎา จึงเป็นค าสั่งที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ115 
       ฉะนั้น จึงเกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเภทคดีกับอ านาจศาลปกครองใน
การก าหนดค าบังคับ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นประเภทคดีเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดี
จะต้องมีค าขอให้ศาลก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น โดยไม่สามารถท่ีจะขอให้ศาลก าหนดค าบังคับอย่าง
อ่ืนได้ เนื่องจากสองมาตรานี้มีลักษณะเป็นการผูกพันเชื่อมโยงกัน หากมีการฟ้องเป็นคดีประเภทนี้
แล้วมีค าขอให้ศาลก าหนดค าบังคับวิธีอ่ืน เช่น ให้ฝ่ายปกครองกระท าการภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ให้ชดใช้เงิน เป็นต้น ศาลปกครองก็จะจ าหน่ายคดีออกจากสารบบเนื่องจากถือว่าเป็นการฟ้องคดีที่
ศาลไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ ฉะนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีที่ผู้คดีบรรยายฟ้องเก่ียวกับนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอ านาจก าหนด  ค าบังคับสั่งให้เพิกถอนนิติกรรมทาง
ปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งกรณีนี้ศาลปกครองมีอ านาจตามมาตรา 72 วรรคสอง แห่ง

                                           
114 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 85. 
115 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 33. 



67 

 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก าหนดว่าการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตาม
ความเป็นธรรมแห่งกรณี  ได้อีกด้วย ดังนั้น หากค าฟ้องพิพาทเป็นประเภทค าฟ้องเกี่ยวข้องกับ 
นิติกรรมทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้  

1. ก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎ 
   ในกรณีดังกล่าวนี้บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสาม ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “ใน
กรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น” ซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อค า
พิพากษาถึงที่สุดและได้มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎหมายแล้ว ค าบังคับในค าพิพากษา
ดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนกฎแล้ว แต่เนื่องจากกรณีของกฎนี้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปและกฎ
บางประเภทก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อมีการก าหนด  
ค าบังคับในค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎดังกล่าวแล้ว กฎหมายจึงก าหนดให้มีการประกาศผลแห่ง 
ค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากฎดังกล่าวถูกค าบังคับใน  
ค าพิพากษาของศาลปกครองก าหนดให้เพิกถอนแล้ว และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในกรณีที่ยังคงมีการ
ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวที่ถูกเพิกถอนแล้ว เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องยังมิได้รับทราบผลของค าพิพากษา 
กฎหมายจึงก าหนดให้การประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาเป็นการเพิกถอนกฎดังกล่าว ในกรณีของ
การก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎจึงไม่จ าเป็นต้องมีการบังคับคดี เพียงแต่เจ้าพนักงานของศาล
ปกครองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการน าค าพิพากษาที่มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎนี้
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้การเพิกถอนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น แต่หากเจ้า
พนักงานของศาลปกครองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการล่าช้าหรือผิดหลงก็อาจท าให้การเพิกถอนกฎ
นั้นไม่สมบูรณ์ถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนแล้วก็ตาม  ฝ่ายปกครองที่
เกี่ยวข้องก็อาจจะยังคงถือปฏิบัติตามกฎนั้นต่อไปและท้ายที่สุดก็อาจส่งผลต่อประชาชนและประโยชน์
สาธารณะได้เช่นกัน 

2. ก าหนดบังคับสั่งให้เพิกถอนค าสั่ง 
   กรณีการเพิกถอนค าสั่งนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ เพียงแต่
บัญญัติไว้ในมาตรา 72 วรรคสอง ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจที่จะก าหนดค าบังคับให้การเพิกถอน
ค าสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่ง  โดยมิได้มีการ
บัญญัติให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาดังเช่นกรณีการเพิกถอนกฎ เนื่องจาก
ค าสั่งดังกล่าวนี้โดยเฉพาะค าสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดโดยเฉพาะมิได้มี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง  ต้องถือว่ามีผล
บังคับตามค าพิพากษาได้ในตัวแล้ว โดยที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องออกค าสั่ง
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เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวอีกผู้ซึ่งอยู่ในบังคับของค าสั่งดังกล่าวจึงได้รับทราบหรือได้รับแจ้ง
ผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวโดยตรงอยู่แล้ว  และเนื่องจากค าพิพากษามีผลเป็นการเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาดังกล่าวอีก  แต่อาจมี
ประเด็นเรื่องการไม่อาจปฏิบัติตามค าบังคับได้ เนื่องจากการก าหนดให้การยกเลิกค าสั่งมีผลย้อนหลัง
ไปในอดีตซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ผู้ที่ต้องอยู่ในบังคับตามค าบังคับนี้ก็อาจไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์
ในอดีตให้เป็นไปตามค าบังคับในค าพิพากษาได้ โดยในบางกรณีนั้นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ในทางธุรการที่ต้องด าเนินการบางอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษาของ
ศาล แม้ว่าศาลปกครองจะไม่ได้ระบุค าบังคับไว้อย่างแจ้งชัดในค าพิพากษาก็ตาม  เช่น เมื่อศาล
ปกครองมี  ค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งไล่ข้าราชการออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดย
ปกติแล้วหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการออกค าสั่งให้บุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการและจ่าย
เงินเดือนคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี116   
 

2.3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกระท าการกับประเภทคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระท า 

การกระท าในที่นี้หมายความรวมถึงการห้ามกระท าการหรืองดเว้นกระท าการด้วย            

การก าหนดค าบังคับให้กระท าการของศาลปกครองตามมาตรา  72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการ  และมีอ านาจก าหนด 
ค าบังคับให้เอกชนกระท าการหรือละเว้นการกระท าได้ด้วย ฉะนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนด
ค าบังคับกับประเภทคดีฟ้องขอให้กระท าการจึงสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ประเภท คือ 2.3.2.1 

ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกระท าการกับประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าของ
ฝ่ายปกครอง และ 2.3.2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกระท าการกับประเภทคดี
พิพาทเก่ียวกับการกระท าของเอกชน ดังต่อไปนี้ 

2.3.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกระท าการกับประเภทคดี
พิพาทเก่ียวกับการกระท าของฝ่ายปกครอง   

ประเภทคดีฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองกระท าการมีความเกี่ยวข้องกับประเภทคดีตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นประเภทคดี
ปกครองส่วนใหญ่ของประเทศไทย อันเป็นหัวใจของการที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีนอกจากประเภทคดีฟ้องขอให้เพิกถอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เนื่องจากการกระท าทางปกครอง
ประเภทปฏิบัติการทางปกครองหรือการกระท าทางกายภาพเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้การ

                                           
116 เรื่องเดียวกัน, หน้า 223. 
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ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะบรรลุผล เมื่อการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ให้กับประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอ านาจก าหนดค าบังคับห้ามฝ่ายปกครอง
กระท าการหรือให้กระท าการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้ 4 

กรณ ีดังนี้  
1)  ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการกับประเภท

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ประเภทคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง          

ศาลปกครองฯ มีลักษณะของประเภทคดีอยู่สองลักษณะที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน โดยคดีพิพาท
เกี่ยวกับการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คดีพิพาท
เกี่ยวกับนิติกรรม  ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ท าการศึกษามาแล้วในหัวข้อที่ 2.3.1  ใน
หัวข้อนี้จะท าการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกับประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับปฏิบัติการทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับในประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ก็จะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในมูลคดีประเภท
ดังกล่าวนี้ก่อน ตามบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า

การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็น . . . การกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดย
ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
กระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิน
สมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ   

 
การกระท าในที่นี้ คือ การเคลื่อนไหวร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง

ในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่นิติกรรมการทางปกครอง การ
กระท าอ่ืนใดในทางปกครองจึงมิใช่การกระท าทางแพ่งหรือการกระท าทางอาญา ซึ่งมิได้อยู่ในเขต
อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง โดยศาลปกครองมีแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท า
อ่ืนไว้ค่อนข้างกว้างขวาง เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.244/2551 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวงด าเนินการวางผังบริเวณก่อสร้างและขุดท่อ
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ระบายน้ าเพ่ือก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีขอให้
ระงับการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามดังกล่าวและหาจุดใหม่ที่เหมาะสม เป็นกรณีการกระท าอ่ืน
ของฝ่ายปกครอง เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ, 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 241/2552 กรณีฟ้องว่าเทศบาลด าเนินการด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยน าน้ าจากเขื่อนล าน้ าแซะมาผลิตน้ าประปาจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในล าน้ าแซะ 
ขอให้ระงับการด าเนินการก่อสร้าง กรณีนี้เป็นการโต้แย้งการใช้อ านาจของหน่วยงานทางปกครอง อัน
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ,117 เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองเข้าไปรื้อถอน
อาคารของเอกชนโดยไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนด, การที่
เรือนจ ากลางคลองเปรมด าเนินการใช้เครื่องพันธนาการโดยจ าตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนซึ่งเป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งคือการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายกระท าการทางกายภาพ หรือที่เรียก
กันว่าปฏิบัติการทางปกครอง118 การใช้ดุลพินิจของกรุงเทพมหานครก าหนดจุดจัดสร้างสะพานข้าม
ถนน119 เป็นต้น120 โดยมีลักษณะของการกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับ
ประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จ านวน 7 ลักษณะ คือ (1) กระท าโดยไม่มีอ านาจ
หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ (2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (3) โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น (4) โดยไม่สุจริต (5) มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (6) มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร และ (7) เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ แต่มีลักษณะของคดีที่แตกต่างกันใน
สาระส าคัญที่ว่า ประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายเป็นการใช้
อ านาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง แต่ประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของฝ่ายปกครอง
เท่านั้น  

ฉะนั้น เมื่อได้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นประเภทคดีเกี่ยวกับการ
กระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

                                           
117 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 256-257. 
118 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 283/2557 
119 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2545 อ้างถึงใน เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 63.  
120 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 24. 
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ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีค าขอให้ศาลก าหนดค าบังคับสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น โดยไม่สามารถท่ีจะขอให้ศาลก าหนดค าบังคับอย่าง
อ่ืนได้ รวมทั้งไม่สามารถขอให้ศาลก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนการกระท าได้  เนื่องจากสองมาตรานี้มี
ลักษณะเป็นการผูกพันเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งห้ามหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติถึงกรณีของการบังคับคดีหากไม่มีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวของศาลปกครองจะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากมิใช่กรณีของการละเลย
ล่าช้าต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด แต่กรณีจะเป็นกรณีละเลยล่าช้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ปกครอง ในปัจจุบันมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2549 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย
มาตรา 75/4 ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจสั่งปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ตามจ านวนที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท รวมทั้งสามารถแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้
ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็
ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาล
ปกครอง  ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะ
รับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไป
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

2)  ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับให้กระท าการกับประเภท
คดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยต่อหน้าทีห่รือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

การฟ้องคดีประเภทนี้จะแตกต่างจากคดีเกี่ยวกับการกระท าฝ่ายเดียวของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องของการละเลย
หรือไม่กระท าการ เช่น การที่รัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ไม่สั่งยกเลิกค าสั่งพักราชการและออกค าสั่งให้
ปลัดกระทรวงกลับเข้ารับราชการหลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งให้รัฐมนตรีปฏิบัติแล้ว121 เป็นต้น 
ซึ่งคดีประเภทนี้ต้องสังเกตว่าเรื่องที่น ามาฟ้องนั้นต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                           
121 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2105/2544 ระหว่างนายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา โจทก์ นายอุทัย 

พิมพ์ใจชน จ าเลย อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้ง
ที่ 9, หน้า 37-38. 
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มีหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติให้กระท าการแล้วได้ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 122 โดยคดี
ประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นคดีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองละเลยไม่แก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น คดีบ่อขยะราชาเทวะที่ประชาชนมา
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบริษัทก าจัดขยะที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้ท าการกลบ ฝัง หรือ
ท าลายขยะไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้น แต่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ด าเนินการสั่งให้บริษัทระงับการกระท าดังกล่าว123 หรือในกรณีที่มี
การฟ้องคดีว่าผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียนและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้
ร้านอาหารเปิดเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังในเวลากลางคืนรบกวนผู้ฟ้องคดี 124 หรือในคดีที่ฟ้องว่า
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมละเลยต่อหน้าที่ ไม่ควบคุมผู้ประกอบ
กิจการโรงสีที่ปล่อยให้ฝุ่นละอองข้าวจากยุ้งเก็บแกลบฟุ้งกระจายและไม่สร้างแนวรั้วป้องกันฝุ่น
ละออง125 หรือในคดีที่ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยฟ้องผู้บังคับบัญชาหรือผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ว่า
วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยล่าช้า126 หรือกรณีกรมทะเบียนการค้ามีหน้าที่รับจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท หรือกรมที่ดินมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ หาก
กรมทะเบียนการค้าหรือกรมที่ดินปฏิเสธไม่รับค าขอหรือรับค าขอแล้วไม่พิจารณาค าขอว่าสมควรจด
ทะเบียนให้ตามค าขอหรือไม่ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ถ้ารับ  ค าขอมาแล้วแต่
ด าเนินการล่าช้า เช่น กรณีการจดทะเบียนเรื่องใดกฎหมายหรือระเบียบภายในระบุว่าให้พิจารณารับ
จดทะเบียนหรือไม่ภายใน 3 วัน หากพ้นก าหนดก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หากไม่มีก าหนดระยะเวลา
ไว้ ก็ต้องพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัยว่าเรื่องนั้นจะต้องใช้เวลาเท่าใด    หากพ้นระยะเวลาไป

                                           
122 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, วันที่ 24 สิงหาคม 2543, ณ ส านักงานศาลปกครอง, หน้า 14. 

123 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.79/2547 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและ
การด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 38. 

124 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 591/2546 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ
ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 38. 

125 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 452/2545 (ป.) อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ
ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 38. 

126 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 และที่ 398/2547 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาล
ปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 38.  
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แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร127 หรือกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ในการสั่งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดละเลยต่อหน้าที่ไม่วินิจฉัยสั่งการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง128 เป็นต้น 
   กล่าวโดยสรุป คดีปกครองประเภทนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดังกล่าวตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่
มีหน้าที่ดังกล่าว ก็ไม่อาจอ้างว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรได้ หรือหาก
กฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าที่แก่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แต่ไม่ได้ก าหนดให้มี
หน้าที่ต้องท าในขณะนั้น จะอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองละเลยต่อ
หน้าที่ไม่ได1้29 

การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตาม
ความในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ โดยความในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(2) ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า
หากเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีจากมูลคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งเป็นประเภทคดีตามมาตรา มาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2)     

                                           
127 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ารากฎหมายปกครองว่า

ด้วยกฎหมายปกครองท่ัวไป (กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาต ารานิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชน 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 295. 

128 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 99/2558 อ้างถึงใน มาโนช นามเดช, การก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), หน้า 121-123. 

129 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 39-40. 
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แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งศาลไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนหรือให้ฝ่ายปกครองชดใช้
เงินเป็นค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) กับอ านาจศาล
ปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในลักษณะ
ของการเป็นขอบเขตให้กันและกัน ในการนี้หากหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ปฏิบัติการตามค าบังคับดังกล่าวนี้ ศาลปกครองมีอ านาจตามมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2549 ในการสั่งปรับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท รวมทั้งสามารถแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่ง
การ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบได้อีกด้วย130  

3)  ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับให้กระท าการกับประเภท
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  

คดีปกครองประเภทนี้เป็นประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยลักษณะข้อพิพาทของคดีประเภทนี้สามารถแยกพิจารณาได้
เป็นสองประเภท คือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐ 
ดังนี้  

(1)  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ข้อพิพาทนั้นเป็นคดีละเมิดทาง
ปกครองนี้ จะต้องเป็นกรณีละเมิดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือความเสียหายเกิดจาก
การออกกฎ หรือค าสั่ง หรือค าสั่งอ่ืน เช่น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อ านาจไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระท าโดยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาหรืออาหารใช้อ านาจในการยึด อายัด หรือตรวจ
ค้น และเกิดความเสียหายขึ้น131 หรืออธิการบดีมีค าสั่งไล่อาจารย์ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วย

                                           
130 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 516. 
131 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย , ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 14-15. 
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กฎหมาย และมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาการถูกไล่ออก หรือการฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีจ่ายค่า
หน่วยกิตไปแล้วแต่คณะไม่สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนได้132 เป็นต้น กรณีเหล่านี้เป็นละเมิดทาง
ปกครอง133  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาว่าการกระท าละเมิดใดเกิดจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมายหรือเป็นเพียงการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามปกติหรือเป็นการกระท าในกรอบอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานทางปกครองนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณา134 เนื่องจากคดีละเมิดบางคดี
ต้องฟ้องที่ศาลปกครองบางคดีต้องฟ้องที่ศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี ในคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่าง
อ่ืนของหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองนั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ประการ 
ดังต่อไปนี้135 

(1.1) เป็นคดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ในทาง
ปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง 
 กล่าวคือ มูลเหตุคดีนี้ต้องเกิดจากข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง เช่น การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
การออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น หากเป็นการกระท าละเมิดระหว่าง
เอกชนด้วยกัน หรือเป็นละเมิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
ผู้เสียหายจะต้องฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นการส่วนตัว จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้136 และต้องฟ้อง
เจ้าหน้าที่นั้นต่อศาลยุติธรรม137 การที่จะเป็นคดีละเมิดทางปกครองได้นี้ นอกจากจะเป็นกรณีตาม 
(1.1) นี้แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงเงื่อนไข (1.2) ดังต่อไปนี้ด้วย 
 

                                           
132 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, เรียนรู้จาก...คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561), หน้า 11. 
133 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 15. 

134 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
135 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 32/2544 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 41. 
136 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
137 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 42. 
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(1.2) เป็นคดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ใน 4 
กรณีต่อไปนี้เท่านั้น 

 กล่าวคือ แม้จะเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองก็ตาม ผู้เสียหายจะ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ก็ต่อเมื่อเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ใน 4 กรณีที่
จะกล่าวถึงต่อไปนี้เท่านั้น138 

(1.2.1) การใช้อ านาจตามกฎหมาย 
สาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่คดีละเมิดทางปกครอง คือ การใช้

อ านาจตามกฎหมาย เช่น การใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ช าระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หากเป็นการกระท าที่เกินกว่าที่
จ าเป็นหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินเสียหาย ก็ย่อม
เป็นละเมิดที่เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือการที่กระทรวงอุตสาหกรรม การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ ด าเนินการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี
โดยไม่เวนคืนที่ดินตามกฎหมายและไม่จ่ายค่าทดแทน ย่อมเป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย139 หรือการคืนของกลางในคดีอาญาเจ้าพนักงานผู้ยึดของกลางต้องด าเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาประกอบกับประมวลระเบียบต ารวจ ภาค 1 ระเบียบต ารวจ
เกี่ยวกับคดี และระเบียบกรมต ารวจว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางฯ ซึ่งก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ยึดสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานจนกว่าคดีจะถึงที่สุดฯ ในคดีนี้ เมื่อผู้ ฟ้องคดีก ล่าวอ้างว่า
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนคืนรถยนต์ของกลางให้แก่ บ. โดยไม่รับฟัง
พยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล จึงเป็นการโต้แย้งว่าพนักงาน
สอบสวนใช้อ านาจตามกฎหมายกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีละเมิดที่เกิดจากใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้140 เป็นต้น  

 

                                           
138 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-59. 
139 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 123/2549 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 43. 
140 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 140/2545 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 43. 
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แต่การใช้อ านาจตามกฎหมายนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ทั่ว ๆ ไปของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง เช่น การที่หมอประจ าโรงพยาบาลของรัฐ
ผ่าตัดไม่ดีท าให้คนไขได้รับอันตรายสาหัส141 หรือการที่คนงานเทศบาลลอกคลองหรือท าความสะอาด
ถนนโดยประมาทเป็นเหตุให้ประชาชนที่เดินผ่านไปมาได้รับความเสียหายเสื้อผ้าสกปรก เป็นต้น คดี
หรือข้อพิพาทเหล่านี้แม้เจ้าหน้าที่จะท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เป็นการทั่วไปมิใช่การใช้อ านาจตามกฎหมาย หากจะฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดก็เป็น
คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม ไม่ใช่ศาลปกครอง142  

(1.2.2)  การออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน 
การออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืนนี้ เนื้อแท้ของ

คดีคือประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) นั้นเป็นเรื่องของการ
ฟ้องเพ่ือขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนเท่านั้น แต่การออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืนที่เป็นมูลของคดีละเมิดนี้คือ การออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืนนั้นท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีความต้องการให้ศาลก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทาง
ปกครองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน เช่น ออกค าสั่งทางปกครองเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนื่องจากประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หรือการสั่งระงับการประกอบ
กิจการสถาบันเงินทุนชั่วคราว หรือการที่นายทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสให้ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพ สถาบันเงินทุน หรือผู้ขอจดทะเบียนสมรสเสียหาย143 หรือกรณีเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดซึ่ง
เป็นค าสั่งทางปกครองรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการออกค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครองที่สามารถฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้144 การที่เจ้าพนักงานต ารวจจราจรในสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือเป็นสัญญาณจราจร
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันเป็น
ค าสั่งทางปกครอง ได้ให้สัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือให้รถที่จอดอยู่เลี้ยวเข้าไปในช่องเดินรถสวน

                                           
141 เทียบเคียงค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 2/2545 และที่ 14/2548 อ้างถึง

ใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 45. 
142 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 45. 
143 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
144 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 516/2545 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 49. 
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เป็นเหตุให้รถคันที่จ าเลยที่ 1 ขับขี่ชนกับรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการท าละเมิดทางปกครองที่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้145 เป็นต้น 

(1.2.3)  การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ 

การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัตินี้ 
เนื้อแท้ของคดีเป็นกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งศาล
ปกครองมีอ านาจจ ากัดอยู่เพียงการก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดเท่านั้น แต่กรณีนี้การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัตินั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ  
ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีความต้องการให้ศาลปกครองก าหนด  ค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครอง
ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ตามกฎมายในการ
ควบคุมดูแลทางพิเศษ แต่ละเลยไม่ติดตั้งสัญญาณจราจรในทางพิเศษ ท าให้ผู้ใช้ทางพิเศษประสบ
อุบัติเหตุถึงแก่ความตาย หรือกรณีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงิ นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่กระท าโดยประมาทเลินเล่อลงลายมือชื่ออนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินในใบถอนเงิน
โดยไม่ได้ขีดเส้นหน้าจ านวนและตัวอักษรเพ่ือป้องกันมิให้มีการพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติม อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน146 หรือการที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่พิจารณาค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการเสียหาย หรือกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีประกาศก าหนดให้โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งเป็นแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่
ตามกฎหมายต้องบ าบัดอากาศเสียให้ได้มาตรฐานก่อนจะปล่อยสู่บรรยากาศได้ แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ไม่ได้ด าเนินการควบคุมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครอง147 เป็นต้น 

 

                                           
145 ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 56/2555 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาล

ปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 49. 
146 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 271. 
147 ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 15/2546 และที่ 24/2546 อ้างถึงใน ฤทัย 

หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 50. 
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(1.2.4)  การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
กรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติภายในเวลาที่สมควร แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินกว่าเวลาที่สมควรท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่รอผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนขอให้ด าเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี แต่พนักงานสอบสวนยังมิได้ด าเนินการแต่
อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมากว่า 1 ปีท าให้ผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย148 หรือกรณีการออก
ใบอนุญาตส่งออกสินค้าออกนอกราชอาณาจักรล่าช้า ท าให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียหายไม่อาจขายสินค้าได้
หรือขาดรายได้ประการอ่ืน หรือกรณีการประกาศผลสอบรายวิชาล่าช้า เป็นเหตุให้นักศึกษาถูกค าสั่ง
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาล่าช้าไป 6 ปี อันเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าใจว่ายังคงอยู่ในสถานภาพ
ที่จะเรียนต่อไปได้ และได้ลงทะเบียนต่อเนื่องเรื่อยมา เป็นเหตุให้นักศึกษาได้รับความเสียหายจากการ
ออกค าสั่งล่าช้า จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครอง149 

 (2)  ข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ความรับผิดอย่างอ่ืนนั้นแตกต่างจากกรณีการกระท าละเมิด กล่าวคือ 
การกระท าละเมิดเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความรับผิดอย่างอ่ืนนี้เป็นการกระท าที่
ชอบด้วยกฎหมาย แต่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองต้องจ่ายค่าทดแทนความเสียหายให้ผู้
ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น150 เช่น การฟ้องให้ทางราชการจ่ายค่าทดแทน
เพ่ิมขึน้กรณีเวนคืนที่ดินหรือตั้งเสาเพ่ือเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งผู้ถูกเวนคืนหรือถูก
รอนสิทธิเห็นว่าค่าท าแทนที่ทางราชการก าหนดให้ต่ าไปหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
หรือกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัตวแพทย์ ออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพท าฟาร์มเลี้ยงไก่
เนื้อ ท าลายไก่เนื้อที่เป็นโรคระบาดหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคระบาด โดยผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น
ตามกฎหมายทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าชดใช้ตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 10 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติโรงระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2499) อออกตามความ

                                           
148 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 271. 
149 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9,  หน้า 54-55. 
150 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 126. 
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ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้รับเงินค่าชดใช้ดังกล่าว จึงเป็นคดีความรับผิ ดอย่างอ่ืน
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเข้าหน้าที่ของรัฐ151 

 ฉะนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความ
รับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจใน
การก าหนดค าบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดย
จะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน โดยหากบรรยายฟ้องเป็นประเภทคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องขอก าหนดค าบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน
หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการเท่านั้น เนื่องจากการฟ้องคดีกับอ านาจศาลในการก าหนดค า
บังคับนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องและผูกพันกัน ภายใต้หลักการที่ว่า ค าขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีต้องเป็น
ค าขอที่ศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับได้152 
 ในการก าหนดค าบังคับ สั่งให้ใช้เงิน สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สิน สั่งให้
กระท าการ หรือสั่งให้งดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้153 โดย
แต่เดิมนั้นมาตรา 72 วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มี
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้” และมาตรา 72 วรรคห้า ได้บัญญัติต่อไปว่า “. . . ให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับคดีอยู่ 3 ประการ154 คือ 
 ประการแรก มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมี
อ านาจก าหนด  ค าบังคับได้ 4 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น แต่มาตรา 72 วรรคสี่ ได้
ก าหนดการบังคับคดีไว้เพียงการบังคับคดีในกรณีที่ไม่มีการช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเท่านั้น จึงมี

                                           
151 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 511/2559 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครอง

และการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 57. 
152 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, เรียนรู้จาก...คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย, หน้า 14. 
153 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 516-517. 
154 บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, บันทึกเรื่องปัญหาการบังคับคดีตามกฎหมายไทยและแนว

ทางแก้ไขโดยเทียบเคียงกับกฎหมายฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2543), 
หน้า 7-9.  
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ปัญหาว่าในกรณีที่ไม่มีการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามค าบังคับของศาลจะบังคับคดีได้
หรือไม่อย่างไร 
 ประการที่สอง ในกรณีที่ไม่มีการช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค า
บังคับมาตรา 72 วรรคสี่ ที่บัญญัติใช้ค าว่า “ผู้ใด” และ “ผู้นั้น” จึงมีปัญหาว่าจะหมายถึงเอกชน
เท่านั้นหรือจะหมายถึงหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกชน
และเป็นฝ่ายแพ้คดี การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของเอกชนผู้แพ้คดีย่อมน าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาดมา
ใช้บังคับได้ แต่ถ้าพิจารณาลักษณะของคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปว่า จะน าบทบัญญัติว่าด้วยการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่ทรัพย์สินของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่ เพียงใด เพราะตามมาตรา 285 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งนั้น ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือทรัพย์สินที่ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี ซึ่งกฎหมาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307) ก็
บัญญัติห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ 
 ประการที่สาม หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ทางปกครองได้แล้ว หากหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล จะบังคับคดีกันได้
หรือไม่ อย่างไร 
 ประเด็นปัญหาการบังคับคดีทั้งสามประการดังที่กล่าวมานี้ ในปัจจุบัน
ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 
มาตรา 4 ยกเลิกวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการบัญญัติเพ่ิมมาตรา 
75/3 และมาตรา 75/4 ซึ่งความในมาตรา 75/3 บัญญัติว่า  
 

เมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นค าขอ หรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง ให้ศาล
ปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  
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และความในมาตรา 75/4 ได้บัญญัติไว้จ านวนห้าวรรค ดังนี้ 
    

วรรคหนึ่ง “เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกิน
สมควร ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้ว
เห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาล
ปกครองอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ปฏิบัติตาม
ค าบังคับ ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจ านวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่น
บาท ทั้ งนี้  ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแลผู้ควบคุม หรือ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัย
ต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ” 

วรรคสอง “ค าสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดท าโดยองค์คณะ และให้น าเงิน
ค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

วรรคสาม “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ช าระค่าปรับ
ตาม  วรรคหนึ่ง ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคล
นั้นได”้ 

วรรคสี่ “ให้น าความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือ
บรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตาม
มาตรา 66 หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ด้วยโดยอนุโลม” และ 

วรรคห้า “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้” 

   
 เมื่อพิจารณาถึงการแก้ไขเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคสี่และวรรคห้า โดยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 75/3 และมาตรา 75/4 เพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับคดีทั้งสามประการตามที่ได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้น แต่ก็ไม่ท าให้ปัญหาทั้งสามประการได้ถูกแก้ไขไปโดยสิ้นเชิงไม่ เนื่องจาก
หากเป็นกรณีที่ต้องบังคับเอากับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐประเภทเงินเดือนโดยหลักก็ไม่สามารถท่ีจะ
บังคับเอาเงินเดือนทั้งหมดมาช าระหนี้ทั้งหมดของจ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนได้เพราะเงินเดือน
ของเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สามารถถูกบังคับคดีเอามาช าระหนี้ได้ทั้งหมดจ านวนจะต้องเหลือไว้ให้
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เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายในการครองชีพได้ด้วย รวมทั้งในกรณีที่กฎหมายใหม่นี้ให้อ านาจศาลปกครองในการ
สั่งปรับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรได้ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาทได้ โดยให้เงินค่าปรับนี้เป็นรายได้
แผ่นดินก็ยังไม่เป็นการเยียวยาประชาชนผู้เสียหายได้อย่างแท้จริง การด าเนินการดังกล่าวก็เพียง
เพ่ิมเติมมาตรการบังคับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่ผู้เสียหายที่จะต้องได้รับ
เงินมาเยียวยาความเสียหายก็ยังคงไม่ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวมาเยียวยาความเสียหายแต่อย่างใด มี
เพียงรัฐเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากเงินค่าปรับดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด และจากถ้อยค าใน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 มาตรา 75/3 และมาตรา 
75/4 ที่ได้มีการกล่าวถึงมาแล้วนั้น ศาลปกครองมีอ านาจสั่งให้ช าระค่าปรับได้เฉพาะหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลก าหนดค าบังคับให้ต้องปฏิบัติตามค าบังคับเท่านั้น ในการนี้หาก
หน่วยงานทางปกครองไม่ช าระค่าปรับ ศาลปกครองก็ไม่อาจมีค าบังคับสั่งให้มีการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของหน่วยงานทางปกครองที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้155    

4)  ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับให้กระท าการกับประเภท
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
   ลักษณะคดีประเภทนี้นอกจากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานทางปกครองแล้ว รัฐ
ยังสามารถฟ้องเอกชนฐานผิดสัญญาทางปกครองได้ สัญญาทางปกครองมีความหมายเพียงใดนั้นมี
ขอบเขตอยู่ในบทนิยามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการฟ้องคดีประเภทนี้อย่างมาก แต่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง
สูงสุดได้วางแนวค าอธิบายในความหมายอย่างกล่าวไว้โดยให้ดูว่านอกจากตัวอย่าง 4 ประเภทในนิยาม
แล้ว156 ได้เคยพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2544 โดยมีมติว่า  
 

สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้นั้น 
ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็น

                                           
155 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 227. 
156 โภคิน พลกุล, “การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล,” วารสารวิชาการศาล

ปกครอง 2, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545): 49 อ้างถึงใน ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดี
ปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 
10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 19. 
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บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะ
เป็นสัญ ญ าสัมปทาน สัญ ญ าที่ ให้ จั ดท าบริการสาธารณ ะหรือจัด ให้ มี สิ่ ง
สาธารณูปโภคหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสัญญาที่
หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลที่กระท าการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เข้าด าเนินการหรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มี
ข้อก าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้
อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่ง
กระท าการแทนรัฐมุ่งผูกพันตนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งบนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคโดยสมัครใจและสัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญา
นั้นย่อมเป็นสัญญาทางแพ่ง157  
 

จากค านิยามที่ให้ “สัญญาทางปกครองหมายความรวมถึง” นั้น ท าให้
ลักษณะของสัญญาทางปกครองอาจแยกได้เป็น 2 ลักษณะ158 คือ 
  (1)  สัญญาทางปกครองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  กล่าวคือ เป็นสัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในบทนิยาม
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา พ.ศ. 2542 โดยต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้ 

(1.1) คู่สัญญา 
 จะต้องเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐ 
กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลที่กระท าการแทนรัฐ ดังนั้น 
โดยหลักแล้วสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน หรือสัญญาที่เอกชนท ากับหน่วยงานของรัฐที่
ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง เช่น เมื่อบริษัทไทยเดินทะเลจ ากัด เป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจ ากัดและเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งแสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการ
แทนรัฐ ดังนั้น สัญญาที่บริษัทไทยเดินทะเลจ ากัดจ้างนาย ป. เป็นผู้อ านวยการ จึงมิใช่สัญญาทาง

                                           
157 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 19. 

158 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 61-82. 
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ปกครอง159 แต่หากบริษัทดังกล่าวมีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการทาง
ปกครอง ก็จะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง และสัญญาที่บริษัทท าก็อาจจะเป็นสัญญาทาง
ปกครองได้ เช่น การที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการทาง
ปกครอง จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง เมื่อบริษัทไปรษณีย์ไทยท าสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างที่
ท าการ เมื่อมีข้อพิพาทเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว จึงเป็นลักษณะของคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา
ทางปกครอง160 

(1.2) ประเภทหรือเนื้อหาของสัญญา 
 สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนดนี้ เนื้อหาของสัญญา
ต้องอยู่ใน 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (1.2.1) สัญญาสัมปทาน 
 สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
บุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐตกลงกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (โดยทั่วไป คือ เอกชน) ก าหนดให้บุคคลนั้น
จัดท าบริการสาธารณะแทนตน โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ลงทุนและรับภาระความเสี่ยงภัยในการด าเนินการ
เอง และบุคคลนั้นได้ค่าตอบแทนการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวจากการได้รับสิทธิในการเรียก
เก็บค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะดังกล่าว161 เช่น สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและบริษัท รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือสัญญาสัมปทานที่ทางราชการท ากับบริษัทดอนเมือง
โทลล์เวย์ จ ากัด162 หรือสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนเพ่ือขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์
ส่วนภูมิภาคระหว่างบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497163 เป็นต้น 
 (1.2.2) สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ 
 สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ คือ สัญญาที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐตกลงกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ก าหนดให้บุคคลนั้นจัดท า

                                           
159 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 8/2550 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 62. 
160 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 406/2548 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและ

การด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 62. 
161 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 129. 
162 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 62-63. 
163 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 281. 
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บริการสาธารณะแทนตนหรือร่วมกับตน ในลักษณะเช่นเดียวกับสัญญาสัมปทาน แต่บุคคลนั้นได้
ค่าตอบแทนการจัดท าบริการสาธารณะจากค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจ่ายให้164 เช่น สัญญาให้บริการทางการแพทย์ที่ส านักงานประกันสังคมท ากับโรงบาล
เอกชนเพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม 165 หรือ
สัญญาให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ หรือสัญญาให้ทุนการศึกษา ที่มีข้อก าหนดในสัญญาให้ข้าราชการที่
ลาศึกษาต่อหรือผู้รับทุนต้องกลับมารับราชการ166 หรือสัญญาจ้างลูกจ้างของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจให้บริการทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต167 เป็นต้น 

(1.2.3) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค คือ สัญญาที่หน่วยงานทาง

ปกครองหรือบุคคลที่กระท าการแทนรัฐตกลงกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในสัญญาคือ
การให้บุคคลนั้นจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค168 โดยสิ่งสาธารณูปโภคที่ให้จัดท าตามสัญญาดังกล่าวนี้แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท169 คือ 

ประเภทที่  1 ทรัพย์สินที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง เช่น สะพาน สะพานคนเดิน สวนสาธารณะ ทางเดินเท้าสาธารณะ ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
ท่าเทียบเรือสาธารณะ ที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง เป็นต้น 

ประเภทที่  2 ทรัพย์สินที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือโดยตรง ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
สิ่งอุปโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อประปา เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า 
เขื่อนชลประทาน โรงกรองน้ า โรงเรียน โรงพยาบาล โรงก าจัดขยะ สถานีดับเพลิง เป็นต้น 

                                           
164 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 130. 
165 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 117/2552 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 63. 
166 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 63. 
167 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 282. 
168 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 138. 
169 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 283. 
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โดยศาลปกครองได้วางแนวค าวินิจฉัยกรณีที่เป็นสัญญาทาง
ปกครอง ประเภทสัญญาจัดให้มีสิ่ งสาธารณูปโภคไว้ เช่น สัญญาก่อสร้างสะพาน โรงเรียน 
โรงพยาบาล ถนน เขื่อน ส านักงานก่อสร้างอาคารส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ส าหรับปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ด้านต่าง ๆ เพ่ือบริการประชาชน170 สัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อ
น้ าประปา171 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แลศูนย์ เครื่องมือกลาง ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์172 เป็นต้น 
 (1.2.4) สัญญาที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ 

สัญญาที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยยอมให้บุคคลนั้นแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลนั้นตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทางปกครองตาม
จ านวนที่ตกลงกัน173 เช่น สัญญาสัมปทานท าไม้ป่าชายเลน174 สัญญาที่เอกชนตกลงประกอบกิจการ
ขุดดินลูกรังในที่ดินของรัฐโดยช าระค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 175 หรือ 
สัญญาท าเหมืองแร่ หรือหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เป็นต้น 

(2)  สัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือเกิดขึ้นจากการตีความของศาล 
 ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองนั้น นอกจากจะ
พิจารณาจากตัวบทนิยามตามกฎหมายแล้ว ในปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยโดยใช้หลักเกณฑ์
ที่คล้ายคลึงกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส โดยวินิจฉัยว่าสัญญาที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ได้แก่ สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลที่เข้า
กระท าการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด าเนินการหรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะ

                                           
170 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 497/2545 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 64-65. 
171 ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 14/2545 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาล

ปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 65. 
172 ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 18/2545 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาล

ปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 65. 
173 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 142-143. 
174 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 140/2548 และที่ 143/2548 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาล

ปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 65. 
175 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 588/2548 อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการ

ด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 65. 
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โดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อก าหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะบรรลุผล 
จากค าวินิจฉัยนี้ท าให้เห็นได้ว่า การที่จะพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือไม่
นั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ 

ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐ 
และ 

ประการที่สอง วัตถุประสงค์ของสัญญา หรือเนื้อหาของสัญญาหรือ
ข้อก าหนดของสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเป็นสัญญาที่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด าเนินการหรือ
เข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือโดยพิจารณาจากเนื้อหาหรือข้อก าหนดของสัญญาว่า
เป็นข้อสัญญาที่มีข้อก าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้
อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือบริการสาธารณะบรรลุผลหรือไม่176 

โดยมีตัวอย่างจากแนวค าวินิจฉัยของศาลดังต่อไปนี้177 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 380/2551 สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและ

จัดจ าหน่ายข้าวระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรกับเอกชน เป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจ าน า
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี เป็นสัญญาที่มีลักษณะให้
เอกชนเข้าร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ตามอ านาจหน้าที่ และยังมีข้อก าหนดให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาโดยเอกชนไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่
แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่มีเพ่ือให้การใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครอง
บรรลุผล จึงเป็นสัญญาทางปกครอง 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่  103/2557 องค์การ
คลังสินค้าผู้ถูกฟ้องคดี ได้ท าสัญญาซื้อขายมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรในโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส าปะหลังปี 2551/52 กับบริษัทเอกชน เพ่ือให้จัดหาตลาดเพ่ือระบายสินค้าที่รับ
จ าน าจากเกษตรกรไปยังต่างประเทศในเวลาที่ก าหนด อันเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของ
คนไทยเพ่ือการส่งออกตามอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากกว่าการมุ่งแสวงหาก าไรในเชิงพาณิชย์ สัญญาดังกล่าวจึงมี

                                           
176 Laubadere, Traite de droit administratif, 8th ed. (Paris: L.G.D.J., 1980), p. 362 

อ้างถึงใน ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 70-71. 
177 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 71-75. 
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ลักษณะเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะกับหน่วยงานทางปกครอง
โดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครอง 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 127/2544 สัญญาที่ให้ข้าราชการลาไป
ศึกษาในต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงในสัญญาให้ผู้ลาศึกษาต่อกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา อันเป็นบริการสาธารณะของรัฐและข้อก าหนดในสัญญาที่แสดง
ถึงเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่อาจพบในสัญญาทางแพ่งทั่วไป เช่น ผู้ลาศึกษาต่อจะถูกจ ากัดสิทธิของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกจากราชการ หรือโอนสังกัด หรือการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิและ
อ านาจเด็ดขาดในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว ผู้ลาศึกษาต่อต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนสามเท่าในกรณี
ผิดสัญญา เป็นต้น สัญญาดังกล่าวนี้จึงเป็นสัญญาทางปกครอง 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  104/2544 สัญญาจ้างก่อสร้างหอพัก
ข้าราชการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีข้อก าหนดในสัญญาให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ว่า
จ้างที่จะบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องผิดสัญญา หรือให้ทางราชการผู้ว่าจ้างสั่ง
ผู้รับจ้างท างานพิเศษเพ่ิมเติมได้แม้ไม่ได้ระบุในสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้าน แม้กระทั่ง
เรื่องเวลาการท างานและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ตกลงให้ใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งสัญญาจ้างฉบับนี้มีลักษณะพิเศษท่ีไม่พบในสัญญาทั่วไปในทางแพ่ง เพ่ือให้
การใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล สัญญานี้จึงเป็นสัญญาทาง
ปกครอง 

ฉะนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (4) โดยศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) เช่นเดียวกับ
กรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค า
บังคับสั่งให้ใช้เงิน สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สิน สั่งให้กระท าการ หรือสั่งให้งดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งหากเป็นกรณีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันกับกรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดและ
ความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีดังกล่าวนี้จะมี
ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นหากเป็นกรณีสัญญาทางปกครองในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ของ
หน่วยงานของรัฐที่มีความเสียหายจ านวนมาก เช่น โครงการระบบบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน เป็นต้น จะ
มีการบังคับคดีกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร โดยท้ายที่สุดความเสียหายก็จะตก
อยู่กับรัฐและประชาชนที่จะต้องแบกรับความเสียหายดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถบังคับคดีได้ รวมทั้ง
การด าเนินคดีในลักษณะนี้ก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจนเป็นการยากที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิด



90 

 

ขึ้นกับประโยชน์สาธารณะได้ แต่ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกชน เช่น คู่สัญญาเป็นเอกชน ก็ย่อมบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินของเอกชนผู้แพ้คดีได้โดยน าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ เนื่องจากโดยหลักทั่วไปแล้วทรัพย์สินของเอกชนไม่อยู่นอกเหนือ
การบังคับคด1ี78 

2.3.2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับให้กระท าการกับประเภทคดี
พิพาทเก่ียวกับการกระท าของเอกชน 
 คดีพิพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดนี้ คือคดีพิพาท
ตามที่บัญญัติในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคสอง ได้ก าหนดให้
เจ้าท่าสามารถร้องขอต่อศาล เพ่ือมีค าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการรื้อถอนแพคนอยู่ เรือนที่ปักเสาลงใน
สายน้ า ในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีหน้าที่ก าหนด 
นอกจากนี้มาตรา 117 ตรี ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งบุคคลที่รุกล้ าล าน้ ารื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างออกไป 
 ลักษณะคดีพิพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดนี้  ถือเป็น
ข้อยกเว้นจากหลักการทั่วไปที่ฝ่ายปกครองสามารถบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามค าสั่งท าง
ปกครองได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าต้องอาศัยอ านาจของศาลเพ่ือบังคับการตามค าสั่งทางปกครองเช่นว่า
นั้น ซึ่งการบังคับทางปกครองปรากฏในส่วนที่ 8 มาตรา 55 ถึงมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ฉะนั้น การบังคับทางปกครองที่จ าต้องมีการบังคับการโดย
อาศัยอ านาจศาลนี้ส่วนมากจะปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่า ในปัจจุบันไม่ค่อยจะมีปรากฏในกฎหมาย
แล้ว179  
 

                                           
178 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 51. 
179 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 22-23. 
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  ฉะนั้น ค าบังคับในคดีพิพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าการตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติให้ศาลปกครอง
มีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายได้ โดยหากการฟ้องคดีเป็นคดีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าแล้วศาล
ปกครองก็จะมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับจ ากัดอยู่ในขอบเขตบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) 
นี้เท่านั้น หากมีการก าหนดค าบังคับอย่างอ่ืนก็อาจเป็นกรณีการพิพากษาเกินค าขอได้ และในทาง
กลับกันหากผู้ฟ้องคดีมีค าขอมาในค าขอท้ายค าฟ้องให้ศาลก าหนดบังคับอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่กรณีมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (5) ก็จะเป็นกรณีของคดีที่ศาลไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ ในการนี้หากประชาชน
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับนี้ ศาลปกครองจะมีมาตรการอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากโดยหลักการหากเป็นคดี
ปกครอง ศาลปกครองไม่มีอ านาจออกค าบังคับสั่งจับกุมคุมขังผู้ที่จะอยู่ได้บังคับของค าบังคับนี้ได้
อย่างเช่นกรณีของศาลยุติธรรม180 
 

2.3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิกับประเภทคดีฟ้องให้ถือ
ปฏิบัติต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ประเภทคดีที่ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลนี้ เป็นกรณีที่
มีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้ศาลปกครองมีค าบังคับในค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) ก าหนดให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับ 
โดยสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลนั้น โดยกรณีการฟ้องคดีประเภทนี้มีมูลฐานมาจาก
ประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) เช่น กรณีเอกชนไปยื่นขอบัตรประจ าตัวประชาชน
ต่อนายอ าเภอแต่ได้รับการปฏิเสธ โดยนายอ าเภอให้เหตุผลว่าผู้ขอเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่คนไทย การ
ปฏิเสธค าขอบัตรประชาชนเป็นค าสั่งทางปกครอง ผู้ขอจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) ว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอให้ศาลปกครองพิพากษารับรอง
ฐานะของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นคนสัญชาติไทย หรือกรณีท่ีข้าราชการซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกแล้วและอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ แต่ส่วนราชการไม่ยอมสั่งบรรจุโดยให้เหตุผลว่าเพ่ิงตรวจสอบพบว่า
ข้าราชการผู้นั้นมิได้จบปริญญาตรี ข้าราชการผู้นั้นก็อาจฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) โดยมี 

                                           
180 ชาญชัย  แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 518. 



92 

 

ค าขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาแสดงว่าผู้ฟ้องคดีจบปริญญาตรี เป็นต้น 181 การบังคับคดีในกรณี
ดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการบังคับคดีที่มีค าบังคับสั่งให้เพิกถอนค าสั่ง โดยเมื่อ 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ต้องถือว่ามีผลบังคับตามค าพิพากษาได้อยู่ในตัว 
โดยที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งปฏิเสธค าขอดังกล่าว
อีก ซึ่งอาจจะมีเพียงปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าบังคับในค าพิพากษาของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษาเท่านั้น 
 ตามที่ได้ท าการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดค าบังคับกับประเภทคดีปกครอง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพบว่า มีประเภทคดีพิพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มี
ความเชื่อมโยงกับอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ไม่พอใจในค าสั่งหรือค าวินิจฉัยน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง 
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 29 วรรคสอง ก าหนดให้สิทธิ
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอน
ค าสั่งดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หรือกรณีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ก าหนดให้สิทธิเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ผู้ใดไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว
สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือน หรือกรณีพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ก าหนดให้สิทธิผู้ซึ่งไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วน
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการสั่งรื้อย้ายอาคาร และการคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อ
ย้ายอาคารสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับทราบแจ้งค า
วินิจฉัยนั้น182 เป็นต้น ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของ  ศาล
ปกครอง และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองไม่ได้บัญญัติไว้ว่าศาลปกครองจะมีอ านาจก าหนดค า
บังคับและจะมีการบังคับคดีปกครองประเภทนี้อย่างไร183 ซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้

                                           
181 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, การกระท าทางปกครอง: เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร

พนักงาน คดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2543 (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2543), หน้า 13. 
182 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาฝึกภาคปฏิบัติ, หน้า 23. 

183 ชาญชัย  แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
หน้า 519-520. 
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อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองอยู่ 2 เรื่อง184 คือ การฟ้องเรื่องเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2512 และการฟ้องโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองหรือคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการฟ้องเรื่องเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งกฎหมายใช้ค าว่า “ศาล” และได้มีการตีความแล้วว่า “ศาล” ดังกล่าวหมายถึงศาล
ปกครอง กรณีการบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องเรื่องเงิน  ค่าทดแทน ปัญหาในการบังคับคดีก็จะเป็น
เช่นเดียวกันกรณีการบังคับคดีในกรณีที่มีค าบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้งดเว้น
กระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ เนื่องจากเป็นอ านาจของศาล
ปกครองในการก าหนดค าบังคับที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของคดีประเภทนี้มากท่ีสุด ในกรณีของ
การฟ้องโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ศาลปกครองก็จะก าหนดค าบังคับ
โดยการสั่งให้เพิกถอนค าวินิจฉัยดังกล่าว ในลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่ง 
ในกรณีนี้จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบังคับคดีกันต่อไป แต่อาจมีปัญหาของหน่วยงานหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับค าพิพากษาต่อไป ดังนั้น การฟ้อง
คดีประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดว่ากรณีใดบ้างต้องน ามาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้
ศาลปกครองก าหนดค าบังคับประเภทใดในสามประเภทดังที่ได้กล่าวมา  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
บัญญัติประเภทค าบังคับในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้สอดคล้องกับการ
ฟ้องคดีประเภทนี้   
 

2.4 ความจ าเป็นในการก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสม 

 จากที่ได้ศึกษามาแล้วจะเห็นได้ว่า ค าบังคับ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญในค า
พิพากษาของศาล โดยเฉพาะในกรณีของศาลปกครองที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการให้มีการแก้ไข
เยียวความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนฝ่ายที่ชนะคดี ภายใต้การเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ศาลปกครองมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การกระท าของฝ่ายปกครอง ที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจเหนือในการบังคับเอกชนฝ่ายเดียวได้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ การก าหนดค าบังคับใน   ค าพิพากษาศาลปกครองจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความเหมาะสมที่จะสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและไม่กระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ ในหัวข้อนี้จึงจะท าการศึกษาถึงความจ าเป็นในการก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสม
ภายใต้หลักการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                                           
184 บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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2.4.1 หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz)    
 การที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสมได้นั้นจะต้องมีความผูกพันต่อ    
การใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักความเสมอภาคของการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือว่าเป็น
หลักความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยรูปแบบของความผูกพันต่อกฎหมายของ 
ฝ่ายตุลาการตามหลักความเสมอภาคมี 3 รูปแบบ185 ดังนี้ 

1. ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือเรียกว่าความผูกพันของฝ่ายตุลาการในทางปฏิเสธ กล่าวคือ เป็นความผูกพันที่
จะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิเรียกร้องมิให้มีการใช้กฎหมายให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติใน
ลักษณะของการบังคับใช้ในเรื่องนั้น ๆ กล่าวคือ ฝ่ายตุลาการจะต้องใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  

2. ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ บุคคลย่อมมี
สิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใช้บทบัญญัติกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ในกรณีของตน ในกรณีนี้ เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอย่างเคร่งครัดต่อ
กฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 

3. ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง ในกรณีนี้
หมายความว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันต่อฝ่ายตุลาการในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้มี
การใช้ดุลพินิจโดนเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

2.4.2 หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง (Gesetzmaessigkeit der 
Verwaltung)  

 หลักการนี้เป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีความผูกพันต่อค าบังคับของศาลปกครองด้วย
เนื่องจากค าบังคับเกิดจากการพิจารณาตรวจสอบการด าเนินการตามกฎหมายของฝ่ายปกครองเป็น
ส าคัญ เมื่อศาลได้ก าหนดค าบังคับแล้วฝ่ายปกครองจึงมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับ

                                           
185 Duerig, in:  Maunz/ Duerig, Grundgesetz – Kommentar, Art, 3, Rdnr.  398; 

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 26-27. 
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ดังกล่าว หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักความชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยหลักย่อยจ านวน 2 หลัก186 ดังนี้  
 1. หลักความมาก่อนของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorrange des Gesetzes) หมายความ
ว่า การกระท าของรัฐที่ออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ในล าดับที่มาก่อนการกระท าต่าง 
ๆ ของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งการกระท าของฝ่ายปกครองด้วย ดังนั้น การกระท าของรัฐที่รวมทั้งการ
กระท าของฝ่ายปกครองทั้งหลายจึงไม่อาจขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทาง
ปฏิเสธว่าการกระท าทั้งหลายของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝ่ายปกครองจะขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ได้ ดังนั้น หากการกระท าของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดของ
ฝ่ายปกครองขัดหรือแย้งกับกฎหมาย การกระท าหรือมาตรการนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 2. หลักเงื่อนไขของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) กล่าวคือ 
ในขณะที่หลักความมาก่อนของกฎหมายเรียกร้องในทางปฏิเสธมิให้ฝ่ายปกครองกระท าการอันใดที่
เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่ แต่หลักเงื่อนไขของกฎหมายกลับเรียกร้องว่าฝ่ายปกครองจะมี
อ านาจกระท าการอันใดอันหนึ่งได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจฝ่าย
ปกครองกระท าการดังกล่าว การกระท าของฝ่ายปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยหลักเงื่อนไขของ
กฎหมายดังกล่าว 
 

2.4.3 หลักความม่ันคงของกฎหมาย (des Prinzip der Rechtssicherheit) 
หลักความม่ันคงของกฎหมายเป็นหลักการที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการใช้กฎหมาย โดย

หลักความมั่นคงของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องว่า การบัญญัติกฎหมายต้องมีความแน่นอนเพียง
พอที่จะท าให้บุคคลในสังคมสามารถทราบได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เขาจะต้องค านึงถึงหาก
เขาจะกระท าการอันใดอันหนึ่งและกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องอย่างใดบ้าง จากข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวนี้ บุคคลจึงสามารถที่จะก าหนดการกระท าของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและ
ท าให้เกิดความแน่ใจว่า การกระท าของตนจะไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หลักความ
มั่นคงของกฎหมายประกอบด้วยหลักย่อย 2 หลัก187 ดังนี้ 

                                           
186 Harmut Maurer, Allgemeines Verwaltungrecht, 8 Aufl.  (Muenchen:  s. l. , 

1992), S. 91 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์, หน้า 27. 

187 Herzog, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommertar, Art. 20, Rdnr. 62; บรรเจิด 
สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 28. 
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 1. หลักความชัดเจนของกฎหมาย (das Prinzip des Vertrauensschutzes) หลักความ
ชัดเจนของกฎหมายเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรอง ในการ
บัญญัติกฎหมายว่าจะต้องมีความชัดเจนอย่างเพียงพอเพ่ือให้บุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตน
ภายใต้สภาพการณ์ในทางกฎหมายที่ชัดเจน โดยจะต้องไม่ให้บุคคลก าหนดพฤติกรรมของตนเอง
ภายใต้สภาพการณ์ในทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจน (unbestimmer Rechtsbegriff) และการ
บัญญัติถึง “เงื่อนไขทั่วไป” (Generalklauseln)188 แต่อย่างใด 
 2. หลักคุ้มครองความสุจริต (das Prinzip des Vertrauensschutzes) ในขณะที่หลัก  
ความชัดเจนของกฎหมายเรียกร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติ แต่หลักคุ้มครองความสุจริตเรียกร้องต่อฝ่าย
ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับการยกเลิก เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่
ผู้รับค าสั่งทางปกครอง (die begruenstigende Verwaltungsakte) โดยหลักแล้วการยกเลิกเพิก
ถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ถ้าผู้รับค าสั่งทางปกครองเชื่อโดย
สุจริตว่าค าสั่งทางปกครองนั้นออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อได้ชั่งน้ าหนักกับประโยชน์สาธารณะ
ในเรื่องนั้น ๆ แล้ว ในกรณีที่เห็นควรให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครอง ในกรณีนี้ให้น าหลักความคุ้มครอง
ความสุจริตของผู้รับค าสั่งทางปกครองมาใช้เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค าสั่ง
ทางปกครองดังกล่าว 
 

2.4.4 หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (Verbot rückwirkender Gesetze) 
 หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลังเป็นการเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการย้อนหลังไปเป็นโทษต่อ
เหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว การมีผลย้อนหลังของกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณ1ี89 

กรณีแรก การมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย (die echte Rueckwirkung) หรือเรียกว่า
การมีผลย้อนหลังในผลของกฎหมาย (Rueckwirkung von Rechtsfolgen) กรณีนี้ได้แก่ กรณีที่
ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วและกฎหมายได้บัญญัติให้มีผลกับข้อเท็จจริงที่ได้สิ้นสุดไป
แล้ว เช่น การเพ่ิมอัตราเบี้ยบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลย้อนหลังโดยแท้ย่อมหมายความว่า ผู้รับ
บ านาญมีสิทธิได้รับเงินบ านาญเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วตามท่ีกฎหมายนั้นให้ผลย้อนหลังไป
ถึง เป็นต้น 

                                           
188 BVerfGE 3, 225 (243); 13, 153 (161); 21, 73 (79); 31, 255 (264); บรรเจิด สิงคะเนติ , 

หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 28.  
189 Ekkehart Stein, Staatsrecht, 14. Aufl. (S.l.: s.l., 1993), S. 164 อ้างถึงใน บรรเจิด  

สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 29.  



97 

 

กรณีที่สอง การมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ (die unechte Rueckwirkung) หมายถึงกรณีที่
กฎหมายได้เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่ข้อเท็จจริงนั้นยังมิได้สิ้นสุดในขณะที่
กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ และกฎหมายได้ก าหนดให้มีผลส าหรับข้อเท็จจริงนั้นในอนาคต เช่น ในกรณี
ของการเพ่ิมอัตราเบี้ยบ านาญส าหรับผู้มีสิทธิได้รับบ านาญ โดยให้มีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ ในกรณีนี้
จะให้มีผลนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับไปในอนาคต เป็นต้น 

รูปแบบของการมีผลย้อนหลั งทั้ งสองกรณี หากมีผลไปในทางที่ เป็นประโยชน์ต่ อ                  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกรณีนี้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด แต่หากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดภาระหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการให้มีผลย้อนหลังนี้ย่อมมีขอบเขตตามหลักของหลักความมั่นคง                           
ของกฎหมาย (Rechtssicherheitsgrundsatz) กับหลักการคุ้มครองความสุจริต (der Grundsatz 
der Vertrauensschutzes) ซึ่งตามหลักทั้งสองก็มิได้จ ากัดการมีผลย้อนหลังโดยสิ้นเชิง แต่การมีผล
ย้อนหลังไปเป็นโทษนั้นย่อมน ามาใช้อย่างเคร่งครัดในทางกฎหมายอาญา ส่วนในขอบเขตของ
กฎหมายอ่ืน ๆ นั้น ในกรณีของการให้มีผลย้อนหลังโดยแท้ (die echte Rueckwirkung) จ าเป็น
จะต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างหลักความมั่นคงของกฎหมาย (Rechtsscherteit) กับเหตุผลความ
จ าเป็นของประโยชน์สาธารณะในการให้มีผลย้อนหลังดังกล่าว และส าหรับการมีผลย้อนหลังมิใช่โดย
แท้ (uneche Rueckwirkung) จะต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างขอบเขตของการคุ้มครองความ
สุจริตกับความส าคัญของประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นความประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องการจะมุ่ง
คุ้มครอง แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนทั้งสองกรณีว่า ประชาชนเชื่อโดยสุจริตถึงความ
สมบูรณ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่190 
 

2.4.5 หลักความพอสมควรแก่เหตุ (Uebermassverbot) 
 หลักความพอสมควรแก่เหตุหรือเรียกอีกชื่อว่า “หลักความได้สัดส่วน” (der Grundsatz der 
Verhaeltnismaessigkit) ซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่นับว่าเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญในการตรวจสอบการกระท าทั้งหลายของรัฐ รวมทั้งฝ่าย
ปกครอง ซึ่งมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้น ๆ ภาระหน้าที่ของ
หลักความพอสมควรแก่เหตุมิได้มีความมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือการจ ากัดการแทรกแซงของรัฐเท่านั้น แต่
หลักความพอสมควรแก่เหตุยังเป็นหลักในทางเนื้อหาที่ห้ามมิให้มีการใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจ 

                                           
190 Konrad Hesse, Grundzuege des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland, 19 Aufl. (S.l.: s.l., 1993), S. 206 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐาน
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 29.  
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(Willkuerverbot) นอกจากนี้หลักความพอสมควรแก่เหตุยังเป็นหลักที่มีความส าคัญส าหรับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย191 

สาระส าคัญของหลักความพอสมควรแก่เหตุมีหลักย่อยที่เป็นสาระส าคัญอยู่ 3 หลัก192 
กล่าวคือ หลักความเหมาะสม (Geeignetheit) หลักความจ าเป็น (Erforderlichkeit) และหลักความ
ได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Verhaeltnismaessigkeit im engeren Sinne) ดังต่อไปนี้ 

1. หลักความเหมาะสม (Geeignetheit) หมายถึงมาตรการที่รัฐหรือฝ่ายปกครองใช้นั้นเป็น
มาตรการที่อาจท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้ มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเป็นมาตรการที่
ไม่เหมาะสมหากมาตรการนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

2. หลักความจ าเป็น (Erforderlichkeit) หมายถึงมาตรการหรือวิธีการที่ อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดได้และเป็นมาตรการหรือวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น 
หากมีมาตรการอ่ืนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้และมีผลกระทบน้อยกว่ามาตรการที่ฝ่าย
ปกครองได้เลือกใช้ ในกรณีนี้ย่อมถือได้ว่ามาตรการที่ฝ่ายปกครองน ามาใช้มิได้เป็นไปตามหลักความ
จ าเป็น 

3. หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Verhaeltnismaessigkeit im engeren 
Sinne) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
และวิธีการ หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมีความหมายว่า มาตรการอันใดอันหนึ่ง
จะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ 
กล่าวคือ เป็นการพิจารณาความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่
เกิดจากการกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกัน แต่หากกระทบสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลอย่างมากแต่ประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการกระทบสิทธิดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น กรณีนี้ย่อมถือว่าไม่เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
 
 
 

                                           
191 H.  D.  Jarass and B. Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. (S. l. : s.l. , 

1995), Art. 20, Rdnr. 57a. อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า 29-30.  

192 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , 
หน้า 30. 



99 

 

2.4.6 หลักประโยชน์สาธารณะ 
 ประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนหมู่มากในสังคมเป็นหัวใจของกิจการของรัฐ
และเป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการทุกอย่างขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะองค์กร
และเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง เมื่อมีหลักว่าองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่เป็น
ผู้แทนของรัฐต้องการท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ซึ่งต่างจากปัจเจกชนที่ท าการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว ผลทางกฎหมายที่ตามมาก็คือรัฐ องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองต้องมีฐานะ
เหนือกว่าเอกชน กิจกรรมของรัฐซึ่งด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้นแยกเป็น 2 ลักษณะ193 คือ 
การใช้อ านาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน และการให้บริการสาธารณะสนองตอบความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของคนในสังคม โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1. การใช้อ านาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้นในสังคม วัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน คือ 
เพ่ือการป้องกันมิให้มีการกระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและการระงับการกระท า
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย กิจกรรมดังกล่าวจึงแตกต่างจากกิจกรรมของรัฐอีประเภทหนึ่ง
ที่เป็นการจับกุมและด าเนินคดีอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือค าสั่งขององค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งแระเทศฝรั่งเศสเรียกว่า “police judiciaire” มาตรการในการใช้อ านาจรัฐควบคุม
การใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด  โดยมีอ านาจหน้าที่และ
มาตรการในการด าเนินการเป็นการทั่วไป แต่ในบางกรณีก็มีกฎหมายเฉพาะก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันมิให้มีความไม่สงบเรียบร้อยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้เป็นพิเศษ เช่น การควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมการเข้าเมืองและการท างานของคนต่างด้าว เป็นต้น  โดย
องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองมีมาตรการในการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน
อยู่ 3 ประการ คือ 
  1) การออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวมีอ านาจออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเพ่ือจ ากัดหรือควบคุม
การใช้เสรีภาพของปัจเจกชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีสภาพบังคับเป็นโทษทางอาญาส าหรับ
ผู้ซึ่งฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าว 
  2) การออกค าสั่งที่มีผลใช้บังคับเฉพาะราย กล่าวคือ องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวมีอ านาจตามกฎหมายในอันที่จะออกค าสั่งอนุญาต ค าสั่งห้ามมิให้กระท า

                                           
193 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 26 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2560), หน้า 72-83. 
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การอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ห้ามมิให้มีการประชุมหรือการชุมนุมที่อาจน าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย 
ค าสั่งให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น สั่งให้ผู้ชุมนุมประท้วงสลายตัว โดยการออกค าสั่งเช่นว่านี้
ปกติจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาจท าด้วยวาจาหรือโดยวิธีการอ่ืนก็ได้ เช่น เจ้าพนักงานจราจร
โบกมือให้รถหยุดหรือสัญญาณจราจรไฟเขียว-ไฟแดง 
  3) การใช้ก าลังปฏิบัติการ กล่าวคือ ในกรณีที่จ าเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว อาจใช้ก าลังปฏิบัติการทาง
กายภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธปืน การใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ผลักดันหรือสลายฝูงชน หรือการบังคับ
ทางปกครอง 
  การใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนทั้งสามประการที่กล่าวมานี้เป็น
การด าเนินการขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะก็อาจจะถูกตรวจสอบ
โดยศาลปกครองได้เช่นเดียวกัน 
 2. บริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองมีหน้าที่
ในการด าเนินการจัดท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะเช่นเดียวกันกับการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชน “บริการสาธารณะ” (Service Public) คือ การตอบสนองความต้องการของ
สังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่จะได้รับบริการจากรัฐในเรื่องที่เอกชนหรือวิสาหกิจ
ไม่อาจตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการสาธารณะในด้านการให้ความคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ฯลฯ194 บริการสาธารณะจึง
ประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการคือ195 
  1) กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
มหาชน ซึ่งหมายถึง กรณีที่นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อันได้แก่ กิจกรรมที่รัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินการ และยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมอบ
กิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการด้วย 
  2) กิจกรรมดังกล่าวในข้อ 1) จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

                                           
194 Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 16e edition, Dalloz, 1996 

อ้างถึงใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 26, หน้า 75. 
195 นันทวัฒน์  บรมานันท์ , บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2541) อ้างถึงใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 26, หน้า 75. 
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  บริการสาธารณะในปัจจุบันอาจแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ คือ196 
  1) บริการสาธารณะทางปกครอง เป็นกิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนและต้องอาศัยอ านาจรัฐในการจัดท า จึงต้องทีการควบคุมการท างานโดย
ระบบการบังคับบัญชา และประชาชนจะได้รับบริการโดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าตอบแทน  เช่น การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การคลัง เป็นต้น 
  2) บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เป็นกิจกรรมที่รัฐด าเนินการ
เกี่ยวกับการผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้า ให้บริการซึ่งเป็นกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับวิสาหกิจเอกชนทั้งใน
ด้านวัตถุแห่งบริการ วิธีการท างานที่คล่องตัวและมีเงินทุนจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก
ผู้ใช้บริการ เช่น การเดินรถโดยสารประจ าทาง การให้บริการที่เป็นสิ่งสาธารณูปโภคต่าง  ๆ การผลิต
และจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
  3) บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการให้บริการทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ต้องการความเป็นอิสระ คล่องตัวในการด าเนินการ โดยไม่มุ่งเน้นการหาก าไร เช่น การ
แสดงนาฏศิลป์ พิพิธภัณฑ์ การกีฬา การศึกษาวิจัย เป็นต้น 
  โดยการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐจะต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ส าคัญ 3 ประการ197 คือ 
  1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค กล่าวคือ การที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น มิได้
มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลักษณะเป็น         
บริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการ
สาธารณะอย่างเสมอภาคกัน 
  2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง กล่าวคือ นิติบุคคลมหาชนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองผู้มี
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้ อน
เสียหายได้ 
  3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้อง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่

                                           
196 นันทวัฒน์ บรมานันท์, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส อ้างถึงใน 

ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 26, หน้า 75-79. 
197 เรื่องเดียวกัน, หน้า 79-82. 
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จะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน ดังนั้น หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการ
สาธารณะให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอ เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ฝ่าย
ปกครองจัดท ามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน 
  การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองนอกจากจะต้องด าเนินการภายใต้
หลักการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังเป็นการด าเนินการในฐานที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจเหนือในการบังคับ
เอกชนฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์สาธารณะจึงอาจถูกตรวจสอบจากศาลปกครองได้เช่นเดียวกัน 
  กล่าวโดยสรุป จากการที่ได้ศึกษาถึงหลักการก าหนดค าบังคับที่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมา   
แล้วนั้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองให้มีความเหมาะสม 
เนื่องจากศาลปกครองถือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการ
ด าเนินการของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือการบริการ
สาธารณะ โดยจะต้องด ารงไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะและก็จะต้องค านึงถึงการกระทบสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเท่าที่จ าเป็น การก าหนดค าบังคับที่เหมาะสมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องมีความ
ชัดเจนที่ฝ่ายปกครองสามารถที่จะปฏิบัติได้ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย เนื่องจากจะต้อง
มีการด าเนินการปฏิบัติให้สอดคล้องกับค าพิพากษาโดยฝ่ายปกครอง รวมถึงการบังคับคดี หากค า
บังคับท่ีศาลปกครองก าหนดในค าพิพากษามีความไม่เหมาะสม ประชาชนก็อาจจะไม่ได้รับการเยียวยา
ที่เหมาะสม หรืออาจจะจะได้รับการเยียวยาที่ล่าช้าได้ 
 จากการที่ได้ศึกษาหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง อันประกอบด้วย ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนด 
ค าบังคับกับประเภทคดีปกครอง และความจ าเป็นในการก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสมแล้ว 
พบว่า ค าบังคับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครอง 
การพิจารณาก าหนดค าบังคับจึงต้องเริ่มต้นพิจารณาจากข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ที่ประกอบด้วยหลักในการพิจารณาคดีปกครองและหลักในการพิพากษาคดีปกครอง ทั้งนี้ 
หลักในการพิจารณาคดีปกครอง ประกอบด้วย หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ หลักความเป็นอิสระของฝ่าย 
ตุลาการ หลักที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง และหลักการพ้ืนฐานในการพิจารณาคดี
ปกครอง โดยหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก่อให้เกิดสิทธิแก่ประชาชน
ในการที่จะตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง ท าให้ฝ่ายปกครองต้องตระหนักเสมอว่าหากมีการ
ละเมิดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองและอาจต้องมีความรับผิด
ในทางปกครอง เนื่องจากศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับเพิกถอน หรือให้กระท าการ หรือให้
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ละเว้นกระท าการ หรือให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของบุคคลได้ การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองจะต้อง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน   จงึจ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
ของศาลปกครองด้วย แม้ว่าศาลปกครองจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่รักษาความยุติธรรมก็ตาม ความ
ผูกพันต่อกฎหมายของศาลปกครอง ท าให้ศาลปกครองต้องใช้กฎหมายตามหลักความเสมอภาค ไม่
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่าง
เท่าเทียมกันในการที่จะให้ศาลปกครองใช้บทบัญญัติของกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริงในกรณีของตน 
รวมทั้งศาลปกครองมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง บนพ้ืนฐานของหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ การก าหนดค าบังคับต้องปราศจากการครอบง า
จากองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยด้านอ่ืนภายใต้หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ โดยห้ามก าหนดค า
บังคับไปก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครอง และต้องด าเนินกระบวนพิจารณาต่างภายใต้หลักการ
พ้ืนฐานในการพิจารณาคดีปกครองที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมใน
สาระส าคัญ คือ การพิจารณาคดีปกครองเพ่ือให้มีการก าหนดค าบังคับจะต้องพิจารณาโดยระบบไต่
สวน ใช้เอกสารเป็นหลัก ให้คู่กรณีมีสิทธิตรวจดูและโต้แย้งพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายอย่าง
เต็มที่ เป็นวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย มีการถ่วงดุลอ านาจของตุลาการในการตัดสินคดี และค านึงถึง
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน ส่วนหลักในการพิพากษา
คดีปกครอง ประกอบด้วย หลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษา หลักที่ศาลต้องพิพากษาตรงตามค าขอของ 
ผู้ฟ้องคดี และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น เห็นได้ว่า หลักที่ศาลต้องมีค าพิพากษา
เป็นหลักการที่บังคับให้ศาลปกครองต้องท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีตามอ านาจหน้าที่ของตน 
เกิดผลผูกพันให้ศาลปกครองต้องรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาเสมอ จะปฏิเสธไม่รับคดีไว้พิจารณาไม่ได้ 
และเมื่อศาลปกครองรับคดีไว้พิจารณาแล้วจะต้องมีค าพิพากษาและมีค าบังคับให้ เป็นไปตามค าขอที่
คู่ความขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าบังคับ ตามหลักที่ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 
ท้ายที่สุดเมื่อศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว  ค าบังคับใน 
ค าพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความในคดีและผูกพันต่อศาลปกครองในลักษณะของการยุติเด็ดขาดตามหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุด การรื้อคดีที่ถึงท่ีสุดและเกิดสภาพเสร็จเด็ดขาดในทางกฎหมาย
ไปแล้วน ามาฟ้องเป็นคดีใหม่ย่อมไม่อาจกระท าได้  
 ในส่วนของการศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง พบว่า         
“ค าบังคับ” หมายถึง “ข้อความในค าพิพากษาของศาลปกครองที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาล
ปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปฏิบัติตามค าพิพากษา
ของศาล เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้กับคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี โดยถือเป็นรายการ
หนึ่งในค าพิพากษาของ  ศาลซึ่งถ้ามีก็ต้องก าหนดเอาไว้ในค าพิพากษานั้นด้วย” เมื่อพิจารณาการ
ก าหนดค าบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว พบว่า มีลักษณะแยกต่างหากจาก
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ค าพิพากษา ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลมี  ค าพิพากษาแล้วและลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา 
แตค่ าบังคับตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเกิดขึ้นพร้อมกับค าพิพากษาโดยถือเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของค าพิพากษาตามมาตรา 69 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลมี
อ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่งจ านวน 5 ประเภท โดยต้องสอดคล้องกับประเภท
คดีจ านวน 6 ประเภท ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อได้ท าการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง 
การก าหนดค าบังคับกับประเภทคดีปกครองแล้ว พบว่า ลักษณะของการก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองของประเทศไทยนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การก าหนดค าบังคับเพิกถอน การก าหนดค าบังคับ
กระท าการ และการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ   โดยการก าหนดค าบังคับเพิกถอนเป็นไปตาม
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซึ่งมีวัตถุแห่งคดี คือ กฎ และค าสั่งทางปกครอง อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับใน
กรณีนี้มีอยู่วิธีเดียว คือ การเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครอง
มีดุลพินิจตามมาตรา 72 วรรคสอง ที่จะก าหนดผลด้านระยะเวลาให้ย้อนหลัง ให้มีผลในปัจจุบัน หรือ
ให้มีผลไปในอนาคตก็ได้ ส่วนการก าหนดค าบังคับกระท าการนั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่าง
ประเภทคดีกับลักษณะของค าบังคับอยู่หลายกรณี ซึ่งศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับกระท า
การได้ทั้งที่เป็นฝ่ายปกครองและเอกชน จึงแยกประเภทของการก าหนดค าบังคับกระท าการออกเป็น 
2 ประเภท คือ การก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการ และการก าหนดค าบังคับให้เอกชน
กระท าการ โดยการก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ได้แก่ กรณีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) เท่านั้น กรณีการฟ้องคดีเกี่ยวการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งศาลปกครอง 
มีอ านาจก าหนดค าบังคับให้กระท าการตามหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) 
เท่านั้น กรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนด  ค าบังคับให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่ง
การก าหนดค าบังคับให้กระท าการในกรณีนี้มีวิธีการที่หลากหลายที่สุดในการก าหนดค าบังคับ ให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการ ส่วนกรณีของการก าหนดค าบังคับให้เอกชนกระท าการนั้นเป็นกรณีตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (5) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้เอกชนกระท าการหรือละเว้นกระท าการได้
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีของการฟ้องคดีตามกฎหมายเก่าเพ่ือคุ้มครองการ
ที่ฝ่ายปกครองจะใช้ก าลังทางกายภาพไปกระท าการที่กระทบสิทธิของประชาชน โดยในปัจจุบันตาม



105 

 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้
มาตรการบังคับทางปกครองได้เองโดยไม่ต้องน ามาฟ้องเป็นคดีต่อศาล ส่วนประเภทสุดท้ายของการ
ก าหนด ค าบังคับที่ผู้ศึกษาได้แยกประเภทไว้ก็คือ กรณีการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ ตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (4) ซึ่งไม่มีการก าหนดประเภทคดีที่สอดคล้องเอาไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่งแต่อย่างใด 
โดยในทางต าราได้อธิบายเอาไว้ว่ามีมูลฐานมาจากประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  

ในการนี้ มีประเภทคดีพิพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้มีความเชื่อมโยง
กับอ านาจ ศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นกรณี
ที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การฟ้องคดีประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดว่ากรณีใดบ้างต้องน ามาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับ
ประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทดังที่ได้กล่าวมา จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบัญญัติประเภท
ค าบังคับในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้สอดคล้องกับการฟ้องคดีประเภทนี้ 



 

บทท่ี 3 
 

การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของต่างประเทศ 

ในบทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป หลักเกณฑ์ การจ าแนกประเภทของคดีปกครอง 
และการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของต่างประเทศเพ่ือน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับการก าหนด  
ค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทย โดยจะท าการศึกษาจากประเทศที่มีระบบศาลและระบบ
กฎหมายที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ (มีศาลปกครองแยก
ต่างหากจากศาลยุติธรรม) และใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) เช่นเดียวกันกับ
ประเทศไทย โดยประเทศที่จะท าการศึกษาในที่นี้ประกอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน 
เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองมา
ยาวนาน รวมทั้งเป็นต้นแบบของระบบกฎหมายปกครองและศาลปกครองในหลาย ๆ ประเทศ โดย
การศึกษานี้จะศึกษาเปรียบเทียบในเชิงสังคมวิทยากฎหมายด้วย 
 

3.1 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝร่ังเศส 

 การที่จะท าการศึกษาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการก าหนดค าบังคับใน  
คดีปกครองของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศส เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการแนวคิดที่เป็นต้นก าเนิดของการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งต้องแยกพิจารณาจาก 
ค าพิพากษาตามประเภทของค าฟ้อง โดยการฟ้องคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นการ
เสนอข้อพิพาทตามประเภทค าฟ้อง ค าฟ้องในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางปกครองที่มุ่งต่อผลในทาง
กฎหมาย (contentieux de l’annulation) ค าฟ้องที่ ศาลมีอ านาจเต็ม (contentieux de pleine 
jurisdiction) ค าฟ้องเกี่ยวกับการตีความหรือยืนยันนิติสัมพันธ์ (contentieux de l’interprétation) 
และค าฟ้องเกี่ยวกับโทษทางวินัยหรือโทษเนื่องจากการท าให้สิ่งสาธารณะเสียหาย (contentieux de 
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la repression)198 ฉะนั้น การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของฝรั่งเศสในที่นี้จึงจะท าการแยกการ
พิจารณาเป็นสองหัวข้อ คือ 3.1.1 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง
ฝรั่งเศส และ 3.1.2 ประเภทค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้ 
 

3.1.1 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศส 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าศาลปกครองฝรั่งเศสมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส การที่จะ
ท าการศึกษาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของศาลปกครองฝรั่งเศสจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของศาลปกครองประเทศ
ฝรั่งเศสที่พัฒนามาจากการที่เคยเป็นฝ่ายปกครองมาก่อน โดยหัวข้อนี้จะแยกศึกษาเป็น 5 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1.1.1 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส199 
ตามประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแต่เดิมนั้น กษัตริย์เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองด้วยตนเอง

รวมทั้งอ านาจในการตัดสินคดีพิพาททางการเมืองการปกครอง200 โดยมีองค์กรที่ท าหน้าที่ตุลาการ คือ         
ศาลกษัตริย์ (Curia Regis) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีทุกประเภท ต่อมาคดีพิพาทมีจ านวน

                                           
198 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์ 40, 2 (มิถุนายน 2554): 263-264. 
199 François Burdeau, Histoire du droit administrative (Paris: PUF, 1995) อ้างถึง

ใน ปิยบุตร แสงกนกกุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป (กรุงเทพมหานคร: โครงการต ารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 24-25. 
; Jean-Louis Mestre, Histoire du droit administratif dans Traité de droit 
administratif Tome I ( sous la direction de Pascale Gonod, Fabrice Melleray, 
Philippe Yolka) (Paris: Dalloz, 2011), pp. 3-49 อ้างถึงใน ปิยบุตร  แสงกนกกุล, กฎหมาย
ปกครองของประเทศในยุโรป (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 24-25.; Jacqueline Morand-Deviller, Cours 
de droit administratif (S.l.: Montchrestien, 2009), pp. 15-28 อ้างถึงใน ปิยบุตร  แสงกนก
กุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป  (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 24-25. 

200 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 283. 
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มากและซับซ้อนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการนี้ออกเป็น 3 องค์กร อัน
ได้แก่ 1. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของกษัตริย์ (Conseil du Roi) มีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน, 2. สภาบัญชี (Chembre des comptes) มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง การงบประมาณ, และ 3. ศาลปาร์เลอมองต์ (Parlements) มีหน้าที่ในการยุติธรรม 
โดยศาลปาร์เลอมองต์นั้น เริ่มแรกก่อตั้งที่ปารีส ต่อมาจึงได้มีการขยายออกไปยังจังหวัดอ่ืน เช่น บอร์
โดซ์ และตูลูส จนสุดท้ายได้มีศาลปาร์เลอมองต์ถึง 13 จังหวัด ศาลปาร์เลอมองต์มีอ านาจหน้าที่
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในฐานะที่เป็นศาลอุทธรณ์และศาลสูง และในฐานะที่เป็นศาลสุดท้ายของการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ศาลปาร์เลอมองต์จึงมีบทบาทในการจัดกลุ่มค าพิพากษาให้เป็นระบบ และ
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและความสอดคล้องกันตามล าดับชั้นของกฎหมายระหว่างพระบรม
ราชโองการ พระราชก าหนด พระราชบัญญัติ กฎหมายประเพณี และกฎเกณฑ์อ่ืน  ๆ อย่างไรก็ตาม
กษัตริย์ในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ ยังมีอ านาจไม่เห็นด้วยกับศาลปาร์เลอมองต์ได้ ด้วยการดึงเรื่องที่อยู่
ในอ านาจของศาลปาร์เลอมองต์มาพิจารณาเอง โดยกรณีดังกล่าวนี้ศาลปาร์เลอมองต์อาจใช้สิทธิ
คัดค้าน (Droit de remontrance) ได้ด้วยการตรวจสอบว่าพระบรมราชโองการหรือพระราชวินิจฉัย
ของกษัตริย์มีความสอดคล้องกันกับค าพิพากษาบรรทัดฐาน กฎหมายจารีตประเพณี และหลัก
กฎหมายทั่วไปหรือไม่ ต่อมาเมื่อศาลปาร์เลอมองต์ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ความเข็ม
แข็งและความเป็นอิสระขององค์กรก็เริ่มมีมากข้ึน มีกฎหมายรับรองความเป็นอิสระแกผู้พิพากษาศาล
ปาร์เลอมองต์ เช่น ห้ามโยกย้ายผู้พิพากษา เป็นต้น ซึ่งในบางรัชสมัยที่กษัตริย์ไม่เข็มแข็ง ศาลปาร์เลอ
มองต์เริ่มแยกตัวเป็นเอกเทศออกจากราชส านัก และขัดขวางการด าเนินนโยบายของราชส านัก ด้วย
เหตุนี้ราชส านักจึงหาทางตอบโต้ด้วยการจัดตั้งศาลพิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะราวขึ้นเป็นจ านวนมากเพ่ือ
ดึงอ านาจจากศาลปาร์เลอมองต์ ต่อมาในปลายรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ต่อต้นรัชสมัยพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 กษัตริย์เริ่มมีพระราชอ านาจและบารมีมาก จึงทรงใช้อ านาจสั่งห้ามมิให้ศาลปาร์เลอมองต์
ใช้สิทธิคัดค้าน (Droit de remontrance) พระบรมราชโองการหรือพระบรมราชวินิจฉัยก่อนมีผลใช้
บังคับ ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 โดยค าแนะน าของ Richelieu ขุนนางผู้มากอ านาจและบารมี ได้ทรง
ประกาศพระบรมราชโองการ Saint-germain ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 1641 ความว่า “ห้ามมิให้ศาล
ปาร์เลอมองต์มีเขตอ านาจในคดีที่อาจเกี่ยวกับรัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐบาล ซึ่งเราสงวน
ไว้ให้กับคนของเราเท่านั้น เพราะศาลต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่พสกนิกรของเรา
เท่านั้น ไม่ใช่เรา” ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ก็ยังคงด าเนินการตามพระบรมราช
โองการ Saint-germain การฟ้องโต้แย้งส่วนราชการและบรรดาข้าราชการทั้งหลายจึงต้องด าเนินการ
ภายในส่วนราชการด้วยกัน โดยสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของกษัตริย์ (Conseil du Roi) มีอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น การด าเนินการดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควรเพราะ



109 

 

มีการตรากฎเกณฑ์พิจารณาไว้โดยพระราชก าหนดลงวันที่ 28 มิถุนายน 1738 ซึ่งยกร่างโดยมหา
เสนาบดี Aguessau  

ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ศาลปาร์เลอมองต์เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง 
นับตั้งแต่ปี 1750 ราชส านักมีนโยบายปฏิรูปในหลาย ๆ เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม แต่
ศาลปาร์เลอมองต์ก็ขัดขวางนโยบายดังกล่าวเสมอมา โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูประบบภาษีให้มีความ
เสมอภาคและเป็นธรรมยิ่งขึ้น พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เล็งเห็นถึงอุปสรรคเหล่านี้ พระองค์จึงพระยายาม
จ ากัดอ านาจของศาลปาร์เลอมองต์ ในปี 1771 มีความพยายามปฏิรูปศาลอีกครั้งภายใต้การน าของ 
Maupeou เขาต้องการยุบเลิกศาลที่มีจ านวนมากและซับซ้อนกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการยุบ
เลิกศาลที่กีดขวางการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการล้มนโยบายชองรัฐบาลและราชส านัก แต่ใน
ท้ายที่สุดความพยายามนี้ก็ถูกต่อต้านจากกลุ่มขุนนางและผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิ ยม ช่วงทศวรรษ
ท้าย ๆ ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระองค์ทรงกลับไปเป็นมิตรกับศาลปาร์เลอมองต์ และใน
ท้ายที่สุดศาลปาร์เลอมองต์ก็กลายเป็นเหยื่อแรก ๆ ของการปฏิวัติ 1789 

ในเบื้องต้นนี้ตามประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแต่เดิมก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส การก าหนด  
ค าบังคับในคดีปกครองจึงเป็นอ านาจของกษัตริย์ และมีการก าหนดให้ศาลปาร์เลอมองต์เป็นผู้ใช้
อ านาจนี้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์ แต่ก็มีลักษณะของความไม่ไว้ใจกันระหว่างองค์กรผู้ใช้
อ านาจนี้กับกษัตริย์ และสุดท้ายก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติในที่สุด 

3.1.1.2 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส201   
  ภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส 14 กรกฎาคม 1789 ส าเร็จ สิ่งแรก ๆ ที่คณะปฏิวัติ
ได้กระท าโดยทันที คือการลดอ านาจของศาลทั้งหลาย โดยการห้ามองค์กรตุลาการตัดสินคดีวาง
กฎเกณฑ์ราวกับเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และต้องการห้ามองค์กรตุลาการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินอีกด้วย ในการประชุมสภานิติบัญญัติเมื่อเดือนมีนาคม 1790 มีการถกเถียงกันเรื่อง
ควรให้องค์กรตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือคดีปกครองต่อไป
หรือไม่ โดยฝ่ายหนึ่งน าโดย Chabroud เห็นควรใช้ระบบศาลเดี่ยวเพ่ือมิให้เกิดความยุ่งยากในการ
แบ่งแยกเขตอ านาจศาล อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรให้ศาลมีเขตอ านาจพิจารณาคดีปกครอง Thouret 
ได้กล่าวเอาไว้ว่า “หนึ่งในการใช้อ านาจตุลาการโดยมิชอบในฝรั่งเศส คือ การสับสนในการใช้อ านาจ
ของตนเข้าไปปะปนและไม่สอดคล้องกับอ านาจอ่ืน อ านาจตุลาการเป็นคู่ปรปักษ์กับอ านาจบริหาร 
รบกวนการด าเนินการของฝ่ายปกครอง หยุดการขับเคลื่อนและสร้างความกังวลใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย

                                           
201 ปิยบุตร แสงกนกกุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป  (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 
25-26. 
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ปกครอง” และ Desmeunuers ยืนยันว่า “ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความเลวร้าย หากศาลเข้ามา
แทรกแซงยุ่งเก่ียวในทุกคดี” 
 จากการถกเถียงกันในเรื่องควรให้องค์กรตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินหรือคดีปกครองต่อไปหรือไม่ ท าให้คณะผู้ก่อการปฏิวัติและสภานิติบัญญัติ
พยายามตีความหลักการแบ่งแยกอ านาจใหม่ เพ่ือน ามาอ้างไม่ให้องค์กรตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การบริหารประเทศ โดยยึดถือว่า หลักการแบ่งแยกอ านาจเรียกร้องให้มีการแยกอ านาจบริหารออก
จากอ านาจตุลาการอย่างเด็ดขาด นอกจากองค์กรตุลาการไม่มีอ านาจเข้ามาแทรกแซงการบริหารใน
เชิงรุกหรือท าแทนฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองแล้ว ในเชิงรับอย่างเช่นการตรวจสอบหรือวินิจฉัยคดี
ปกครอง องค์กรตุลาการก็ไม่มีอ านาจเช่นกัน เนื่องจาก “การตัดสินฝ่ายปกครอง ถือเป็นเรื่องในทาง
ปกครอง” (Juger l’administration, c’est encore administrer) ไม่ใช่เรื่องในทางตุลาการ 
 คณะปฏิวัติจึงตัดสินใจให้คดีปกครองทั้งหลายอยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
ด้วยกันเองที่จะพิจารณาวินิจฉัย โดยได้ออกรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 16-24 สิงหาคม 1970 ซึ่งมีมาตรา
เดียวก าหนดว่า “หน้าที่ในทางตุลาการแยกออกและจะยังคงแยกตลอดไปจากหน้าที่ในทางปกครอง ผู้
พิพากษาไม่อาจรบกวนเรื่องใดที่ เป็นการด าเนินการขององค์กรฝ่ายปกครอง และไม่อาจเรียก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาศาลเพ่ือประโยชน์ในการท าหน้าที่ ในทางตุลาการได้” ต่อจากนั้นได้มีรัฐ
กฤษฎีกาลงวันที่ 5 เดือน fructidor ปีที่ 3 ของสาธารณรัฐ ออกมาตอกย้ าหลักการดังกล่าวอีกว่า 
“ยังคงป้องกันอยู่ต่อไป มิให้ศาลมีเขตอ านาจเหนือการกระท าของฝ่ายปกครอง” 
 กล่าวโดยสรุป การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น 
เป็นผลมาจากการตีความหลักการแบ่งแยกอ านาจให้อ านาจทั้งสามแยกกันโดยเด็ดขาด มีการห้ามมิให้
อ านาจตุลาการไปยุ่งเกี่ยวกับอ านาจบริหาร แม้แต่การวินิจฉัยคดีปกครองฝ่ายตุลาการก็ไม่มีอ านาจ
หน้าที่ โดยถือว่าเป็นงานของฝ่ายปกครองที่จะวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองกันเอง ฝ่ายตุลาการไม่
อาจก้าวล่วงไปพิพากษาและก าหนดค าบังคับในคดีปกครองได้ ในช่วงเวลานี้อ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 

3.1.1.3 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองสมัยนโปเลียน202 
 นโปเลียนได้ขึ้นสู่อ านาจในปี 1799 เขาได้สร้างองค์กรขึ้นใหม่ในชื่อ “สภาแห่งรัฐ” 
(Conseil d’Etat) โดยได้รับอิทธิพลจากสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของกษัตริย์ (Conseil du Roi) 
ในสมัยระบบเก่า รัฐธรรมนูญปีที่ VIII แห่งสาธารณรัฐ หรือปี 1799 มาตรา 52 บัญญัติว่า “ภายใต้
การอ านวยการของกงสุล สภาแห่งรัฐมีหน้าที่ในการยกร่างรัฐบัญญัติและการยกร่างกฎ และแก้ไข
ปัญหาความยุ่งยากซึ่งอยู่ในขอบเขตทางปกครอง” จากบทบัญญัตินี้ จึงมีการแปลความให้สภาแห่งรัฐ

                                           
202 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-27. 
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มีอ านาจหน้าที่ใน 3 บทบาท คือ ทางนิติบัญญัติ (ยกร่างรัฐบัญญัติ) ทางปกครอง (ยกร่างกฎในทาง
ปกครอง และให้ค าปรึกษาราชการแผ่นดินแก่รัฐบาล) และทางตุลาการ (วินิจฉัยข้อพิพาททาง
ปกครอง) 
 การท าหน้าที่ของสภาแห่งรัฐด้านบทบาทในทางคดีเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดตั้งแต่ปี 
1806 เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคดี (La Commission du contentieux) ขึ้นในสภาแห่งรัฐ 
เพ่ือท าหน้าที่ท าส านวนและความเห็นให้ที่ประชุมใหญ่ของสภาแห่งรัฐลงมติ โดยนโปเลียนกล่าวถึง
สาเหตุที่ตนเองได้ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคดีขึ้นว่า “ข้าพเจ้าต้องการก่อตั้งองค์กรกึ่งฝ่ายปกครองกึ่ง
ตุลาการซึ่งสามารถจัดการปัญหาการใช้อ านาจดุลพินิจอันจ าเป็นในฝ่ายปกครองของรัฐ” แม้
คณะกรรมการวินิจฉัยคดีจะมีอ านาจเพียงท าส านวนและท าความเห็นเสนอต่อสภาแห่งรัฐเพ่ือให้
ประมุขของรัฐลงนาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วประมุขของรัฐก็ลงนามตามความเห็นเสมอ นโปเลียนไม่เคย
ปฏิเสธไม่ลงนามตามความเห็นของคณะกรรการวินิจฉัยคดี เพราะต้องการสร้างสถาบันแห่งนี้ให้มั่นคง 
แต่หากนโปเลียนไม่เห็นด้วยกับคดีใด เขาก็จะใช้วิธีการสั่งไม่รับพิจารณาคดีตั้งแต่แรก หรือเมื่อรับ
มาแล้วก็สั่งให้จ าหน่ายคดีออกไป 

นอกจากคณะกรรมการวินิจฉัยคดี (La Commission du contentieux) แล้ว     
รัฐบัญญัติลงวันที่ 28 pluviôse VIII ได้สร้างสภาประจ าจังหวัด (Conseils de prefecture) ในฐานะ
เป็นองค์กรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด (Préfet) สภาประจ าจังหวัดยังมีหน้าที่ในการวินิจฉัยคดี
ด้วย อันได้แก่ คดีเก่ียวกับภาษีทางตรง, งานโยธาสาธารณะ, และทรัพย์สินมหาชน 

กล่าวโดยสรุป อ านาจในการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองสมัยนโปเลียนก็ยังคง
เป็นอ านาจของกษัตริย์ภายใต้คณะกรรมการวินิจฉัยคดี (La Commission du contentieux) ของ
สภาแห่งรัฐ ที่มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น เพราะนโปเลียนต้องการสร้างสถาบันแห่งนี้ให้มั่นคง 

3.1.1.4 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองสมัยสาธารณรัฐที่ 3203    
เมื่อเข้าสู่สาธารณรัฐที่ 3 สภาแห่งรัฐเริ่มมีอิสระในการตัดสินคดีมากยิ่งขึ้นและได้มี

การวางหลักกฎหมายปกครองจ านวนมาก รัฐบัญญัติลงวันที่ 24 พฤษภาคม 1872 จึงก าหนดให้สภา
แห่งรัฐมีอ านาจในการพิพากษาคดีได้ด้วยตนเองและเป็นอิสระ และเป็นการตัดสินคดีในนาม
ประชาชนฝรั่งเศส โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอให้ประมุขของรัฐลงนามเพ่ือให้มีผลทางกฎหมายอีกต่อไป 
นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศาลคดีขัดกัน (Tribunal des conflits) เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเขต
อ านาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ในคดี Cadot204 สภาแห่งรัฐได้ยกเลิกระบบการร้อง
ทุกข์ต่อรัฐมนตรีก่อนฟ้องศาล ซึ่งแต่เดิมนั้นรัฐมนตรีเสมือนเป็น “รัฐมนตรี-ศาลชั้นต้น” นับตั้งแต่นั้น 

                                           
203 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-28. 
204 CE 13 décembre 1889, Cadot; เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
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กระบวนการยุติธรรมทางคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นระบบที่สภาแห่งรัฐมีอ านาจในการ
ตัดสินคดีโดยตรง หรือที่เรียกว่า “La justice déléguée” เป็นศาลที่มีเขตอ านาจทั่วไปในการ
พิจารณาคดีปกครอง โดยเป็นศาลชั้นต้นและศาลสุดท้ายในการพิจารณาคดีปกครอง 

ในสาธารณรัฐที่ 3 นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งการก าหนด
ค าบังคับในคดีปกครองที่เป็นอิสระจากอ านาจของกษัตริย์ โดยมีกฎหมายก าหนดให้อ านาจสภาแห่งรัฐ
ท าหน้าที่เป็นศาลปกครองในการพิจารณาคดีปกครองแยกออกจากศาลยุติธรรม รวมทั้งไม่ต้องมีการ
เสนอให้ประมุขแห่งรัฐลงนามในการพิพากษาและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองอีกต่อไป ถือเป็น
ยุคทองของการพิจารณาคดีปกครองโดยองค์กรตุลาการโดยแท้ในประเทศฝรั่งเศส 

3.1.1.5 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองฝรั่งเศสในปัจจุบัน 
การมีโครงสร้างศาลปกครองครบ 3 ชั้น เกิดขึ้นในปี 1926 ได้มีรัฐกฤษฎีกาลด

จ านวนสภาประจ าจังหวัดจากเดิม 86 แห่ง ให้เหลือ 22 แห่ง โดยต่อมาเมื่อมีการฟ้องคดีปกครองมาก
ขึ้น สภาแห่งรัฐในฐานะที่เป็นศาลปกครองทั่วไป กล่าวคือเป็นทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครอง
สูงสุดในเวลาเดียวกัน ก็รับภาระไม่ไหว รัฐกฤษฎีกาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 1953 ได้
ทยอยเปลี่ยนแปลงสภาประจ าจังหวัด ให้เป็นศาลปกครองประจ าจังหวัดในชื่อ “Tribunaux 
administratifs” โดยถือเป็นศาลปกครองที่มีเขตอ านาจทั่วไป และเป็นศาลปกครองชั้นต้น ส่วนสภา
แห่งรัฐก็เป็นศาลปกครองสูงสุด และอาจเป็นศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดในเวลา
เดียวกันในบางประเภทคดี ในเวลาต่อมาแม้ประเทศฝรั่งเศสจะมีโครงสร้างศาลปกครองจ านวน 2 ชั้น
ศาล ก็ยังมีความไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคดีปกครองเมื่อเทียบกับจ านวนคดี ในท้ายที่สุดจึงได้มีการ
ตรารัฐบัญญัติลงวันที่ 31 ธันวาคม 1987 ก่อตั้งศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ขึ้น ท าให้ศาลปกครองของ
ฝรั่งเศสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีโครงสร้างศาลจ านวน 3 ชั้นศาล โดยตลอดสองศตวรรษ พัฒนาการ
ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้ด าเนินการไปโดยแนวค าพิพากษาเป็นบรรทัดฐานบ้าง หรือ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่กระจัดกระจายหลายฉบับบ้าง และเพ่ือให้การด าเนินการของสภาแห่งรัฐ 
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองชั้นต้น เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงมีการจัดท าประมวล
กฎหมายชื่อ “Code de justice administrative, CJA” และประกาศใช้ในปี 2000205 

ท้ายที่สุดนี้ จะเห็นได้ว่าศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้มีการพัฒนามาอย่าง
ยาวนาน โดยเริ่มจากเป็นศาลที่อยู่ภายใต้อ านาจของกษัตริย์ จนพัฒนามาเป็นสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐที่
ท าหน้าที่เป็นทั้งศาลปกครองปกครองชั้นและศาลปกครองสูงสุด จนน าไปสู่การมีโครงสร้างศาล
ปกครองจ านวน 3 ชั้นโดยเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาและก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองได้ด้วยตนเองในนามประชาชนฝรั่งเศสที่มิได้อยู่ภายใต้อ านาจของกษัตริย์จนถึงปัจจุบัน 

                                           
205 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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3.1.2 ประเภทค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส 
การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสในเบื้องต้นนั้น ศาลปกครองฝรั่งเศส

ยึดถือหลักการที่ว่า “ศาลปกครองไม่อาจท าเสมือนฝ่ายปกครองและไม่อาจสั่งให้ฝ่ายปกครองหรือ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้อ านาจตุลาการของศาลปกครองใน
การบังคับกับฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของรัฐได้” โดยมีแนวค าพิพากษาของศาลปกครองที่ยึดถือ
หลักการนี้ท าให้ศาลปกครองไม่มีอ านาจสั่งปรับให้หน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษานี้เสมอ206 โดยมีค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1988 และลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 ตัดสินว่าศาลปกครองไม่มีหน้าที่ในการสั่งให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งหลักการนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และศาสตราจารย์ GAUDEMET ได้มีความเห็นว่า การ
ก าหนดค าบังคับและการบังคับตามค าพิพากษาเป็นห้วงเวลาที่แตกต่างกัน ค าบังคับอาจท าให้  
ค าพิพากษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งการก าหนดค าบังคับนี้แต่เดิมไม่อาจท าได้ 
เนื่องจากเกรงว่าจะขัดกับอ านาจของศาลปกครอง แต่ในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งหากหน่วยงาน
ของรัฐไม่ปฏิบัติและบังคับตามที่ศาลมีค าพิพากษาก็จะเป็นการละเมิดอ านาจศาลได้เช่นกัน 207 ต่อมา
หลักการห้ามศาลปกครองมีค าสั่งบังคับกับหน่วยงานของรัฐได้มีความผ่อนคลายและสืบเนื่องจาก
ข้อขัดข้องในการที่ศาลปกครองไม่อาจก าหนค าบังคับไว้ในค าพิพากษาได้ ท าให้หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีการไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาอยู่เนือง ๆ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในรัฐบัญญัติลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 โดยได้มีการปรับปรุง
รูปแบบโดยทั่วไปของระบบการก าหนดค าบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษา โดยเป็นการ
บังคับให้หน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ดังนั้น ค าบังคับจึง

                                           
206 Existe-il un moyen de contraindre l’ administration à executer le 

jugement d’un tribunal administratif ou l’arrêt d’appel?, Retrieved June 7, 2013 
from http://paris.tribunal-administratif.fr/existe-t-il-un-moyen-de-contraindre/ อ้างถึงใน 
สุคนธา ศรีภิรมย์ , การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการ 
ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2556), 
หน้า 162. 

207 Y. GAUDEMET, “Réflexion sur l’ injonction dans le contentieux administratif” 
Mélanges offerts à G. BURDEAU (Paris: LGDJ, 1997), p. 810 อ้างถึงใน สุคนธา ศรีภิรมย์ , 
การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส , ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้าน
สิ่งแวดล้อม (Green Judges) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2556), หน้า 163. 



114 

 

เป็นส่วนประกอบของค าพิพากษา208 การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาจากค าพิพากษาตามประเภทค าฟ้องคดี ซึ่งระบบกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสต่างกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมันตรงที่
ไม่ได้ก าหนดเขตอ านาจของศาลปกครองในอันที่จะวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองในลักษณะ
ทั่วไปเอาไว้ การฟ้องและการด าเนินคดีในศาลปกครองฝรั่งเศสเป็นไปในลักษณะของการเสนอข้อ
พิพาทตามประเภทค าฟ้อง ทั้งนี้ตามที่นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส คือ Edouard 
Laferrière และตามที่ศาลปกครองฝรั่งเศสได้วางแนวทางไว้ ประเภทค าบังคับในคดีปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสจึงแยกออกตามประเภทของค าฟ้องได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 3.1.2.1 ค าบังคับ
ในค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางปกครอง 3.1.2.2 ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็ม 3.1.2.3 
ค าบังคับในค าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตีความหรือยืนยันความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
มาตรการของฝ่ายปกครอง และ 3.1.2.4 ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลปกครองมีอ านาจลงโทษทาง
อาญา209 ดังต่อไปนี้     

3.1.2.1 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง  
ค าฟ้องประเภทนี้ถือเป็นค าฟ้องที่ส าคัญที่สุดในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ปกครองของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นค าฟ้องที่มีวัตถุประสงค์ให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง หรือกฎที่ออกมาหรือตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลยังอาจ
ใช้ค าฟ้องประเภทนี้ส าหรับการปฏิเสธการออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎหรือการเพิกเฉยไม่ออกค าสั่ง
ทางปกครองหรือกฎได้อีกด้วย โดยแต่เดิมนั้นกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสจะถือหลักการว่า “ศาล
ปกครองไม่อาจสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองได้ ” แต่เมื่อได้มีการ
ปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 1995 จึงมีการ
ยอมรับกันว่าผู้พิพากษาศาลปกครองอาจสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติได้ โดยหาก
น าไปเปรียบเทียบกับการสั่งการในลักษณะนี้ตามค าบังคับของศาลปกครองตามกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองเยอรมัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับใน   ค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทาง
กฎหมายของฝ่ายปกครองฝรั่งเศสมีข้อจ ากัดกว่าเยอรมันมาก ศาลปกครองฝรั่งเศสอาจพิพากษา
ก าหนดค าบังคับสั่งหน่วยงานทางปกครองได้แต่เฉพาะในการบังคับตามค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่ง

                                           
208 สุคนธา  ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส,  ใน รายงานผลโครงการพัฒนา 

ตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 
2556), หน้า 163. 

209 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 265. 
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ทางปกครองและกฎเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อศาลปกครองฝรั่งเศสพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้มีการ
เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครอง เช่น เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตแล้ว          
ศาลปกครองฝรั่งเศสอาจก าหนดค าบังคับตามค าพิพากษาโดยให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออก
ค าสั่งทางปกครองได้ โดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลยพินิจในการออกค าสั่งที่อาจจะเป็นคุณ
หรือไม่เป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีได้ กล่าวคือ ศาลปกครองฝรั่งเศสจะไม่ก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครอง 
กรณีจึงต่างจากระบบกฎหมายปกครองเยอรมันที่ยอมให้ปัจเจกบุคคลสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ขอให้ศาลปกครองก าหนด ค าบังคับสั่งการให้องค์กรฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่
ตน (ค าฟ้องประเภท Verpflichtungsklage) หากปรากฏว่าการที่องค์กรฝ่ายปกครองไม่ออกค าสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวนั้นเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทบต่อสิทธิในทางมหาชนของ  
ผู้ฟ้องคดี กระบวนพิจารณาในค าฟ้องประเภทนี้ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสเป็นกระบวนพิจารณาที่
ด าเนินไปในลักษณะ “ภาวะวิสัย” เป็นส าคัญ โดยค าฟ้องประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก210 ค าฟ้องประเภทนี้จึงมุ่งควบคุมการกระท าของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานทางปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเป็นส าคัญ มิได้มุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคล
แต่อย่างใด ผู้สิทธิฟ้องคดีประเภทนี้ได้จึงไม่จ าต้องถูกกระทบสิทธิจากการออกกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง เพียงแต่ประโยชน์ของตนถูกกระทบกระเทือนก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มี
อ านาจฟ้อง และเนื่องจากเป็นคดีที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้มีอ านาจฟ้องจึงไม่อาจสละสิทธิ
ในการฟ้องคดีหรือสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาของศาล รวมไปถึงผลของค าพิพากษาไม่ได้
ผูกพันเฉพาะคู่กรณีในคดีเท่านั้น แต่มีผลผูกพันเป็นการทั่วไป211 โดยสามารถแยกเหตุที่ศาลปกครอง
ของประเทศฝรั่งเศสใช้ในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความไม่ชอบด้วย
กฎหมายภายนอก (l’illégalité externe) และ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน (l’illégalité 
interne) มีรายละเอียดดังนี้212 
 1)  ความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายนอก (l’illégalité externe) 
 ความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายนอกมีจ านวน 3 เหตุ คือ การกระท าโดย
ปราศจากอ านาจ (l’incompétence) การกระท าที่ ไม่ต้องตามแบบของกฎหมาย (le vice de 

                                           
210 เรื่องเดียวกัน, หน้า 266-267. 
211 สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส ,  ใน รายงานผลโครงการ

พัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 158. 
212 ประสาท พงษ์สุวรรณ์ , เหตุผลในการพิพากษาคดีปกครองประเภทต่าง ๆ: เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง รุ่นที่ 8, ส านักงานศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.), หน้า 8.  
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forme) และ การกระท าที่ไม่ต้องตามขั้นตอนวิธีการของกฎหมาย (le vice de procedure) มี
รายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การกระท าโดยปราศจากอ านาจ หรือการกระท าโดยไม่มีอ านาจ 
 การกระท าโดยไม่มีอ านาจ (l’incompétence) คือความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของนิติกรรมทางปกครองที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากบุคคลผู้มีหน้าที่ในการท านิติกรรมทาง
ปกครองไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะกระท านิติกรรมทางปกครองนั้น ซึ่งนิติกรรมทางปกครองนั้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอ านาจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้
หลายกรณี อาทิ กรณีนิติกรรมทางปกครองเกิดจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ท านิติ
กรรมทางปกครองนั้นขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ถือว่านิติกรรมทางปกครองที่ท าขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เป็นโมฆะ 
(nul) เท่านั้น แต่ยังถือว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลย (inexistent) หรือ กรณีที่นิติกรรม
ทางปกครองท าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าไปใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ่ืน เป็นต้น 
 การกระท าโดยไม่มีอ านาจถือเป็นเหตุร้ายแรงที่สุดของความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง เนื่องจากน าไปสู่ผลที่ว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่เคยเกิดข้ึน
เลย (inexistent) แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยข้าราชการ
โดยข้อเท็จจริง (la théorie du fonctionnaire de fait) ที่ยอมรับว่าการที่บุคคลหนึ่งถูกแต่งตั้งเข้า
ไปท างานในฝ่ายปกครองโดยไม่ถูกต้อง (irréguliérement) โดยไม่ทราบว่าการแต่งตั้งตนนั้นไม่ถูกต้อง
นั้น อาจท าให้นิติกรรมทางปกครองนั้นมีผลใช้บังคับได้ในสองกรณีด้วยกัน คือ กรณีแรก  ใน
สภาพการณ์ปกติเป็นกรณีที่สาธารณชนไม่สามารถรับทราบได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ตนได้เข้าไปติดต่อนั้น
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจในกรณีดังกล่าว การกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ถือ
เสมือนเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจนกว่าจะมีการเพิกถอนการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้นั้น กรณี
ที่สอง ในสภาพการณ์พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงครามเอกชนอาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จัดท า
บริการสาธารณะแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจพิเศษตาม
กฎหมายไม่สามารถท าหน้าที่นั้นได้ การกระท าต่าง ๆ ของเอกชนนั้นซึ่งรวมถึงการท านิติกรรมทาง
ปกครองทั้งหลายถือว่าใช้บังคับได้เช่นเดียวกับการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจนั้น213 
โดยปกติการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจโดยบุคคลคนเดียวหรือใน
รูปของคณะกรรมการย่อมเป็นการใช้อ านาจในนามของนิติบุคคลมหาชนที่มีกฎหมายก าหนดให้
อ านาจและวางขอบอ านาจไว้ แต่ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสยอมรับว่าอ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะมีที่มาจากจารีตประเพณีได้ด้วย อาทิ อ านาจในการวางระเบียบแบบแผนของรัฐมนตรี

                                           
213 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2547), หน้า 164-165. 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ การกระท าโดยปราศจากอ านาจถือเป็นเหตุที่ใช้อ้างในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ศาล
ปกครองของประเทศฝรั่งเศสตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเหตุในการเพิกถอนที่เกี่ยวข้องกับ
ความสงบเรียบร้อยที่ศาลหรือผู้ฟ้องคดีสามารถหยิบยกขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้ทุกขณะ ซึ่งเรื่อง
อ านาจถือเป็นรากฐานของกฎหมายมหาชนที่จะก าหนดว่าองค์กรใดมีอ านาจเช่นใด และต้องการให้
เจ้าหน้าที่ทุกองค์กรเคารพข้อห้ามที่จะไม่ให้ฝ่ายปกครองกระท าการเกินอ านาจ อันจะเป็นการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ มาตรการทั่วไปที่น ามาใช้ในการเยียวยาการกระท าที่มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการกระท าโดยปราศจากอ านาจ คือ การเพิกถอนกฎฉบับนั้น  ๆ เสีย และมีบางกรณีที่ศาล
ปกครองใช้มาตรการที่รุนแรงกว่าการเพิกถอนโดยการวินิจฉัยว่า การกระท าหรือกฎนั้นไม่เคยมีอยู่เลย 
(acte inexistent) 
 (2)  การกระท าที่ไม่ต้องตามแบบของกฎหมาย (le vice de forme) 
 การกระท าที่ผิดรูปแบบ (la violation des forms) จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมทางปกครองละเลยที่จะปฏิบัติตามกระบวนการ            
(la procedure) หรือรูปแบบ (les formatitées) ของการท านิติกรรมทางปกครองตามที่มีการ
ก าหนดไว้ในกฎหมาย การก าหนดให้นิติกรรมทางปกครองต้องท าตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนดนั้น
เป็นการก าหนดเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนหรือเพ่ือให้ฝ่ายปกครองต้องไตร่ตรอง
และท าตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดท านิติกรรมทางปกครอง การไม่กระท าตามรูปแบบ
ดังกล่าวจึงมีผลท าให้นิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังมีบางกรณีที่แม้ว่าฝ่าย
ปกครองจะไม่ท านิติกรรมทางปกครองตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด แต่ก็ไม่เป็นเหตุที่จะฟ้องขอให้
ศาลปกครองเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้นได้ เช่น ในกรณีที่การก าหนดรูปแบบของการท านิติ
กรรมทางปกครองเป็นรูปแบบเสริม  (la formatité accessoire) และ รูปแบบของนิติกรรมทาง
ปกครองไม่ได้เป็นสาระส าคัญ (substantielle) ของนิติกรรมทางปกครองนั้น หรืออาจเป็นกรณีที่
กฎหมายก าหนดเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายปกครองเองไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เป็นต้น หาก
รูปแบบของการท านิติกรรมทางปกครองเป็นสิ่งส าคัญ (la formatité substantielle) การไม่ท าตาม
รูปแบบจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงค าตัดสินหรือต่อนิติกรรมทางปกครองของฝ่ายปกครอง และการ
ไม่ท าตามรูปแบบของการท านิติกรรมทางปกครองเป็นสิ่งส าคัญ (la formatité substantielle) นี้จึง
จะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดรูแบบ214 ทั้งนี้ ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้แบ่งแยกการกระท าที่
ไม่ถูกต้องตาม “แบบ” (forme) ออกจากการกระท าที่ไม่ถูกต้องตาม “ขั้นตอน” หรือ “วิธีการ” 
(procedure) โดยพิจารณาจากผลของการกระท าทั้งสองลักษณะ กรณีการกระท าที่ไม่ถูกต้ องตาม 

                                           
214 เรื่องเดียวกัน, หน้า 166. 
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“แบบ” ศาลจะพิจารณาว่าเป็นการไม่ท าตามแบบที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่ และหากในทางพิจารณา
ได้ความว่าเป็นกรณีของการไม่ท าตามแบบที่เป็นสาระส าคัญศาลจึงจะเพิกถอน แต่ในกรณีของการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนโดยทั่วไปแล้วศาลจะเพิกถอนการกระท านั้น และเหตุผลที่ศาลอ้าง
เสมอคือหลักกฎหมายทั่วไปที่ก าหนดเอาไว้ว่า ขั้นตอนนั้นมีไว้เพ่ือให้เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างมากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับการด าเนินการทางปกครอง 215 แบบ
ของการกระท านั้นอาจก าหนดโดยพระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับของฝ่ายบริหาร หรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปก็ได้ การที่ศาลจะเพิกถอนการกระท าที่ไม่ต้องตามแบบนั้น ศาลจะพิจารณาว่าการไม่ท าตาม
แบบนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของเอกชนที่ได้รับรองไว้หรือไม่ หากไม่กระทบสิทธิของเอกชนศาลจะไม่
เพิกถอน เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแล้ว
การกระท านั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสได้มีค าวินิจฉัยแยกลักษณะ
ของ “แบบ” ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบที่เป็นสาระส าคัญ และแบบที่ไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งการไม่
ท าตามแบบที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้นที่ศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสจะก าหนดค าบังคับเพิก
ถอน แบบที่เป็นสาระส าคัญในที่นี้คือแบบที่เมื่อไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องจะมีผลต่อการกระท าทางปกครอง
ที่เกิดขึ้นนั้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ให้ไว้แก่ประชาชน  หรือขัดต่อหลักทั่วไปว่าด้วยการ
บริหารงานที่ดี ส่วนแบบในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การประกาศ การอ้างอิงบทกฎหมาย ฯลฯ ศาลปกครอง
ของประเทศฝรั่งเศสจะไม่เคร่งครัดนั้น และโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ เว้นแต่กฎหมายจะ
ก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่มีการท าผิดแบบ
บางส่วน คงถือว่าการกระท าทางปกครองนั้น ๆ เสียไปเฉพาะในส่วนที่ท าผิดแบบที่เป็นสาระส าคัญ
เท่านั้น216 
 (3)  การกระท าที่ไม่ต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการของกฎหมาย (le vice 
de procedure) 
 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสได้ยอมรับใน
แนวความคิดที่ว่าในการด าเนินการปกครองนั้น ฝ่ายปกครองต้องเคารพในระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ เพราะถือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกประการหนึ่งที่ประชาชนจะพึงได้รับ 
มิเช่นนั้นแล้วก็จะตกอยู่ภายใต้อ าเภอใจของฝ่ายปกครอง ระเบียบแบบแผนของทางราชการอาจสร้าง

                                           
215 โภคิน พลกุล, ค าวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, ม.ป.ป.), หน้า 110.  
216 อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์, ผลกระทบของการพิพากษาเพิกถอนกฎโดยให้มีผลย้อนหลัง: 

ศึกษาค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี กฟผ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 109. 
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ขึ้นโดยรัฐบัญญัติ กฎระเบียบของฝ่ายปกครอง หนังสือเวียนต่าง ๆ เป็นต้น หากไม่มีก าหนดไว้ ศาลก็
จะใช้หลักกฎหมายทั่วไปมาใช้อุดช่องว่างดังกล่าว และศาลมักพิจารณาการกระท าที่ไม่ต้องตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการของกฎหมายตามระเบียบแบบแผนหรือขั้นตอนวิธีการในการออกนิติกรรมทาง
ปกครองออกเป็น 2 กรณีคือ  
 (3.1)  การปรึกษาหารือ ซึ่งศาลถือว่า กรณีที่กฎหมายก าหนดให้มี
การปรึกษาหารือและต้องถือตามองค์กรที่หารือไป หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือกรณีที่ต้องหารือแต่ไม่ต้องถือตามความเห็นที่ให้ กรณีนี้กฎหมายบังคับให้ต้องหารือจะปฏิบัติตาม
หรือไม่ก็ได้ ถ้าปฏิบัติไปโดยไม่หารือการกระท าย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การปรึกษาหารือถือเป็น
เงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนวิธีการที่เป็นสาระส าคัญ ถ้าไม่มีการปรึกษาหารือศาลจะก าหนดค าบังคับให้ 
เพิกถอน 
 (3.2)  กระบวนการโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสีย หากไม่ให้ผู้มีส่วนได้
เสียที่ถูกกระทบสิทธิจากการกระท าทางปกครองได้โต้แย้ง ศาลปกครองก็ถือว่าการกระท าดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมาย217  
 2)  ความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน (l’illégalité interne)218 
   ความไม่ชอบด้วยกฎหมายภายในแยกออกได้เป็น 2 เหตุ คือ นิติกรรมทาง
ปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และนิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยบิดเบือนอ านาจหรือบิดเบือน
ขัน้ตอนหรือวิธีการ 
 (1)  นิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมาย (la violation de 
la loi) เป็นเหตุที่ใช้อ้างเพ่ือเสริมเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุอ่ืน ๆ นั้นคือ หากกรณีไม่เข้าเหตุ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ืนจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยเหตุนี้ทั้งสิ้น และเหตุที่อ้างว่านิติ
กรรมทางปกครองออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายจึงน ามาใช้ในการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองด้วยไม่ว่า
จะเป็นหลักสัดส่วน (proportionnalité) หรือหลักการเปรียบเทียบผลดีผลเสีย (bilan – coût – 
avantages) หรือหลักการควบคุมนิติกรรมอันเกิดจากความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (erreur manifest 
d’appréciation) ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณานิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายได้เป็น 2 
กรณี คือ 
 

                                           
217 เรื่องเดียวกัน, หน้า 109-110. 
218 ประสาท พงษ์สุวรรณ์, เหตุผลในการพิพากษาคดีปกครองประเภทต่าง ๆ: เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง รุ่นที่ 8, ส านักงานศาลปกครอง, หน้า 35-46. 
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 (1.1) การฝ่าฝืน เนื้ อหาของกฎหมายโดยตรง  (la violation 
directe de la régle de droit) เป็นกรณีของความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากเนื้อหาของ
นิติกรรมทางปกครองนั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น รัฐกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
จากรัฐบัญญัติกฎหมายแม่บทแต่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท หรือออกนิติกรรมทาง
ปกครองมาโดยระบุให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งขัดต่อหลักการห้ามมีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง 
เป็นต้น 
 (1.2) การฝ่าฝืนในกรณีที่มีความผิดพลาดในข้อกฎหมาย หรือ
ข้อเท็จจริง (l’erreur de droit et l’erreur de fait) กรณีนี้ความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก
มูลเหตุจูงใจ (motif) ซึ่งได้แก่สาเหตุที่เป็นตรรกะในการตัดสินใจ โดยศาลพิจารณาที่เหตุผลทั้งที่เป็น
ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ผลักดันให้ฝ่ายปกครองตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากมูลเหตุจูงใจในการออกนิติกรรมทางปกครอง 
(l’illégalité en raison des motifs de l’acte) ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 (1.2.1) กรณีมีความผิดพลาดในข้อกฎหมาย หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ผู้ท านิติกรรมทางปกครองอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี
กฎหมายนั้นไม่มีอยู่ (norme inexistante) เป็นกฎหมายที่ออกโดยไม่ชอบหรือตีความกฎหมายผิด 
 (1.2.2) กรณีที่มีความผิดพลาดในข้อเท็จจริง เป็นกรณีที่
ฝ่ายปกครองได้อาศัยข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งในการออกกฎ แต่ปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่
ถูกต้อง หากผู้นั้นทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจะไม่ออกกฎดังกล่าว ซึ่งในกรณีศาลปกครองจะเพิกถอน
กฎดังกล่าว โดยศาลมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการออก
กฎนั้น 
 (1.2.3) กรณีมีความผิดพลาดในการให้คุณค่าทางกฎหมาย
แก่ข้อเท็จจริง เป็นการตรวจสอบว่าการให้ความหมายทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงนั้นถูกต้องหรื อไม่ 
เนื่องจากลักษณะดังกล่าวจะใช้เป็นข้ออ้างในการออกกฎดังกล่าว 
 (2)  นิ ติ กรรมทางปกครองที่ ออกไป โดยบิ ด เบื อนอ าน าจ  (le 
détournement de pouvoir) ห รื อ บิ ด เบื อ น ขั้ น ต อ น ห รื อ วิ ธี ก า ร  (le détournement de 
procédure) ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณ ี
 (2.1)  นิติกรรมทางปกครองที่มีการบิดเบือนอ านาจ เป็นกรณีที
ฝ่ายปกครองใช้อ านาจของตนกระท าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
เนื่องจากโดยปกติแล้วอ านาจที่ฝ่ายปกครองได้รับมานั้นจะต้องใช้อ านาจดังกล่าวเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง การเพิกถอนเนื่องจากการบิดเบือนอ านาจนี้มีแนวค าพิพากษา
ของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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 (2.1.1) บิดเบือนอ านาจเนื่องจากกระท าไปเพ่ือประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ (intérêt particulier) อาทิ การออกกฎเพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนที่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น นายกเทศมนตรีออก
ข้อบัญญัติเทศบาลเพ่ือจัดระเบียบการจัดงานลีลาศสาธารณะเพ่ือลดการแข่งขันกับสถานประกอบการ
ของตนที่มีกิจกรรมลีลาศคล้ายคลึงกัน หรือกรณีการออกกฎเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือนิติกรรม
ตามกฎหมายเอกชน เป็นต้น 
 (2.1.2) การบิดเบือนเพ่ืออ านวยประโยชน์สาธารณะ แต่
เป็นประโยชน์ที่กฎหมายไม่ได้มุ่งประสงค์ให้ท า เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกประกาศเทศบาลห้าม
เดินรถในทางเดินในเขตชนบทในฤดูหนาว เพื่อเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการซ่อมแซมทาง
ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าเป็นการบิดเบือนอ านาจ เนื่องจากนายกเทศมนตรีสามารถใช้อ านาจ
ต ารวจดังกล่าวเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเท่านั้น มิใช่เพ่ือประโยชน์ในทางการเงินหรือ
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินของเทศบาล เป็นต้น 
 (2.2)  นิติกรรมทางปกครองที่มีการบิดเบือนขั้นตอนหรือวิธีการ 
เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้ขั้นตอนหรือวิธีการที่แตกต่างออกไปจากขั้นตอนหรือวิธีการที่ควรจะใช้กับ
เรื่องนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าขั้นตอนวิธีการที่ควรจะใช้ เช่น กรณีที่นายกเทศมนตรีใช้
อ านาจตามกฎหมายควบคุมอาคารที่อันตรายในการบังคับให้สมาคมหนึ่งอพยพออกจากอาคารแทนที่
จะใช้อ านาจต ารวจฝ่ายปกครองที่ตนมีอ านาจอยู่ เป็นต้น การอ้างเหตุบิดเบือนอ านาจในการการเพิก
ถอนมีโอกาสใช้ไม่มากเนื่องจากการที่ศาลปกครองเพ่ิมระดับการตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
กฎหมายและฝ่ายปกครองแล้วอาจท าให้การควบคุมมีลักษณะเป็นการควบคุมความเหมาะสมของการ
กระท าได้ ซึ่งจะท าให้ศาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองเสียเอง ดังนั้น การควบคุมการออกกฎของฝ่าย
ปกครองว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักแล้วศาลจึงควรใช้การควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของกฎเป็นส าคัญ 
  เนื่องด้วยในระบบกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสไม่ได้แยกถึงความแตกต่าง
ในคดีฟ้องเพิกถอนกฎออกจากคดีที่ฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองออกจากกัน โดยถือว่าเป็นคดีฟ้อง
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีที่
เกี่ยวกับการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองของศาลปกครองฝรั่งเศส (annulation contentieuse) 
นั้นศาลใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้พิจารณาในการยกเลิก (abrogation) หรือเพิก
ถอน (retrait) นิติกรรมทางปกครอง โดยทั่วไทยแล้วการยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสจะต้องค านึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและหลักความ
คุ้มครองความคาดหวังอันชอบธรรมของนิติกรรมทางปกครองนั้น โดยในการก าหนดผลของ 
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ค าพิพากษาของศาลปกครองจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ทั้งสองประการดังกล่าวเสมอ โดยสามารถ
แยกพิจารณาได้ ดังนี้219 
 1)  กรณีการเพิกถอน (retrait) 
 (1)  กรณีการเพิกถอนกฎ (actes réglementaires) เนื่องจากลักษณะ
ของกฎโดยหลักแล้วไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มุ่งหมายที่จะก่อตั้งสิทธิให้แก่ประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยตรง 
ดังนั้น จึงสามารถเพิกถอนให้มีผลย้อนหลังได้ แต่อย่างไรก็ตามในระบบกฎหมายฝรั่งเศสบางกรณีกฎก็
อาจก่อตั้งสิทธิเอกชนได้โดยตรง ซึ่งกรณีดังกล่าวหากจะมีการเพิกถอนย่อมจะต้องด าเนินการเพิกถอน
โดยค านึงถึงหลักความคาดหวังอันชอบธรรมของเอกชนเช่นเดียวกันกับกรณีของค าสั่งทางปกครอง 
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของค าสั่งทางปกครองการเพิกถอนอาจมีความแตกต่างจากกฎ 
 (2)  กรณีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง (actes individuels) ถ้า
ค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ได้สร้างหรือก่อตั้งสิทธิสามารถเพิกถอนให้มีผล
ย้อนหลังได้โดยมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลา ซึ่งการเพิกถอนดังกล่าวใช้ได้ทั้งในกรณีที่เป็นค าสั่งทาง
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับกรณีของค าสั่งทาง
ปกครองที่สร้างหรือก่อตั้งสิทธินั้นจะต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมายและค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นการก่อตั้งสิทธิโดยหลักแล้วจะท าการเพิกถอนให้มีผลย้อนหลัง
ไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้สามารถเพิกถอนย้อนหลังได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว
ศาลปกครองได้วินิจฉัยวางหลักเกี่ยวกับการเพิกถอนย้อนหลังไว้ในคดี Dame Cachet (November 
3, 1992) ว่าต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ ดังนี้ เงื่อนไขประการแรก คือ การกระท าที่
สามารถเพิกถอนย้อนหลังได้จะต้องตั้งอยู่บนความไม่ชอบด้วยกฎหมาย เงื่อนไขประการที่สอง คือ 
การเพิกถอนจะกระท าได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาหรืออายุความในการฟ้องคดี เช่น ภายในสอง
เดือนนับแต่มีประกาศหรือแจ้งค าสั่งทางปกครองนั้น เป็นต้น ส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและค าสั่งทางปกครองนั้นได้ก่อตั้งสิทธิ การเพิกถอนจะต้องค านึงถึ งสิทธิของเอกชนที่ได้รับ
ไปแล้วด้วย (respect des droits acquis) ว่าจะสามารถก าหนดให้เพิกถอนนั้นมีผลย้อนหลังได้
หรือไม่เพียงใด 
 
 

                                           
219 Jürgen Schwarze, European Administrative Law (London:  Sweet & Maxwell, 

1992), pp. 875-883 อ้างถึงใน นรินทร์ อิธิสาร, การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดย
ศาลปกครองและผลในทางกฎหมายของกฎที่ถูกศาลปกครองเพิกถอน  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 108-110.   
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 2)  กรณกีารยกเลิก (Abrogation) 
 (1)  กรณีการยกเลิกกฎ กฎสามารถถูกยกเลิกโดยให้มีผลไปในอนาคต
นับแต่วันที่ได้ยกเลิกหรือถูกแก้ไขได้ทุกเวลาเนื่องจากลักษณะเฉพาะของกฎที่ไม่ได้มีผลการใช้บังคับ
เป็นการเฉพาะเจาะจง 
 (2)  กรณีการยกเลิกค าสั่งทางปกครอง สามารถแยกพิจารณาได้เป็น
สองกรณีคือ คือ กรณีของค าสั่งทางปกครองที่ไม่ได้เป็นการก่อตั้งหรือให้สิทธิหรือยืนยันสิทธิของ
เอกชนนั้นสามารถที่จะยกเลิกโดยให้มีผลไปในอนาคตได้โดยไม่มีก าหนดเวลาในการยกเลิก แต่ในกรณี
ของค าสั่งทางปกครองที่ก่อตั้งหรือให้สิทธิหรือยืนยันสิทธิของเอกชนนั้นอาจถูกยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่มี
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นต้นไปหรือมีผลไปในอนาคต ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
ที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้ยกเลิกได้เท่านั้น 
   จากการสิ้นผลของนิติกรรมทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าในระบบกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสไม่ได้น ากรณีของความชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองมาเป็นหลักในการก าหนดว่าจะเลือกใช้การยกเลิก
หรือการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองครอง แต่สิ่งที่น ามาพิจารณานั้นเป็นการพิจารณาจากความ
ต้องการที่จะให้ผลของของนิติกรรมทางปกครองสิ้นผลอย่างไร ถ้าหากต้องการให้นิติกรรมทาง
ปกครองสิ้นผลโดยมีผลย้อนหลังก็ต้องในวิธีการเพิกถอนกับนิติกรรมทางปกครองนั้น แต่หากต้องการ
ให้การสิ้นผลของนิติกรรมทางปกครองนั้นมีผลไปในอนาคตนับแต่วันที่ยกเลิกก็ต้องใช้วิธีการยกเลิกกับ
นิติกรรมทางปกครองนั้น220 

การก าหนดค าบังคับจึงเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจในการวินิจฉัยของตุลาการ         
ศาลปกครองส าหรับคดีประเภทนี้จ ากัดแต่เฉพาะการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎเท่านั้น ซึ่งรัฐ
บัญญัติหมายเลข 95-125 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 1995 ได้มอบอ านาจให้ตุลาการศาลปกครองสามารถ
ออกค าบังคับสั่งให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งเป็น
การขัดกับหลักการที่ถือกันมาโดยตลอดในระบบกฎหมายฝรั่งเศสว่า ศาลปกครองไม่อาจออกค าสั่งให้
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติ (Injunction) หรือก าหนดมาตรการค่าปรับ (Astreinte) กับ
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ อ านาจดังกล่าวนี้ปรากฏในมาตรา L 8-2 ถึง มาตรา L 8-4 ซึ่งแก้ไข
ใหม่ของรัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม 1780 ส าหรับสภาแห่งรัฐ กฎหมายดังกล่าวนี้ได้มอบอ านาจ
ให้ศาลปกครองก าหนดมาตรการหรือค าบังคับที่จ าเป็นส าหรับการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาได้ 
ในกรณีที่เห็นได้โดยปริยายในค าพิพากษาว่ามีความจ าเป็นที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้อง
ปฏิบัติการบางอย่างเพ่ือให้บรรลุตามค าพิพากษานั้น ศาลปกครองอาจก าหนด  ค าบังคับสั่งการให้

                                           
220 อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 117-118. 
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องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ กรณีเช่นนี้
ย่อมเกิดขึ้นเมื่อศาลปกครองสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งปฏิเสธ
ค าขอของโจทก์และปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผูกพันที่จะต้องออกค าสั่ง
อนุญาตให้แก่โจทก์ ส่วนในกรณีที่เห็นได้โดยปริยายในค าพิพากษาว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องด าเนินกระบวนพิจารณาค าขอของโจทก์ใหม่เพ่ือวินิจฉัยว่าจะต้องออกค าสั่งทางปกครองตาม
ค าขอของโจทก์หรือไม่ ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด าเนิน
กระบวนพิจารณาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีประการหลังนี้เป็นกรณีที่ยังไม่ปรากฏแน่
ชัดว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องออกค าสั่งทางปกครองให้โจทก์หรือไม่ เนื่องจากองค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจและจะต้องวินิจฉัยโดยอ านาจดุลพินิจของตน221  

ส่วนการฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง ใน
กรณีการฟ้องโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎ หากศาลปกครองเห็นว่ากฎไม่ชอบด้วย
กฎหมายก็จะวินิจฉัยว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน โดยจะไม่ก้าวล่วง
ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎ เมื่อศาลก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
ศาลจะท าการออกกฎใหม่แทนกฎของฝ่ายบริหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้  ในการนี้ศาล
ปกครองอาจใช้วิธีการเขียนค าแนะน าท้ายค าพิพากษา (Directive) ให้ฝ่ายปกครองด าเนินการตาม
ค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้องภายหลังจากท่ีกฎถูกเพิกถอนแล้ว222 

อย่างไรก็ดี ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส การมี
ผลย้อนหลังของการเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองโดยค าพิพากษาของศาลมีลักษณะที่แตกต่าง
กันและมีข้อจ ากัดบางประการ ดังต่อไปนี้223 

1)  การแทนที่กฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอน เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอน
กฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมถือว่ากฎหรือค าสั่งนั้นสิ้นผลไม่มีอยู่เลย  
ค าพิพากษาให้เพิกถอนใช้ยันบุคคลได้ทั่วไป ในบางกรณีความไม่มีอยู่ของกฎหรือค าสั่งดังกล่าวอาจ
ส่งผลในตัวเองโดยที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองขึ้นใหม่เพ่ือแทนที่กฎหรือค าสั่ง

                                           
221 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 279-280. 
222 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมนิติกร หลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง: วิธีสบัญญัติ, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 26-
27 สิงหาคม 2530 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2530), หน้า 737. 

223 เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
เปรียบเทียบ (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.), หน้า 222. 
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ทางปกครองที่ถูกเพิกถอน ซึ่งเป็นผลของการเพิกถอนในความหมายอย่างกว้าง เช่น กรณีที่ศาลมีค า
พิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งซึ่งฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องออก ก็เท่ากับว่าไม่มีการออกกฎนั้นใช้
บังคับ เป็นต้น กรณีดังกล่าวฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นจะต้องออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองขึ้นใหม่เพ่ือ
แทนที่กฎหรือค าสั่งเดิมที่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอน ตัวอย่างเช่น การที่ศาลเพิกถอนมติของสภา
เทศบาลที่ให้ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการบางประเภทเท่านั้น  ไม่มีผลเป็นการบังคับให้สภา
เทศบาลต้องมีมติใหม่เพ่ือให้การลดหย่อนภาษีแก่กิจการทุกประเภท อย่างไรก็ดี ฝ่ายปกครองสามารถ
ที่จะออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองขึ้นใหม่ เพ่ือแทนที่กฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ถูก  เพิกถอนได้ 
และกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ออกขึ้นใหม่นี้อาจมีเนื้อหาเหมือนกันกับกฎหรือค าสั่งเดิมที่ถูก    เพิก
ถอนก็ได้ เช่น ในกรณีที่กฎหรือค าสั่งถูกศาลเพิกถอนเนื่องจากออกโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ปฏิบัติตาม
รูปแบบหรือขั้นตอนจึงออกกฎหรือค าสั่งใหม่แทนกฎหรือค าสั่งนั้นได้ หรือแม้แต่ในกรณีที่ศาลเพิกถอน
กฎหรือค าสั่งทางปกครองเพราะเหตุที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ฝ่ายปกครองก็ออกกฎหรือค าสั่งใหม่
โดยอาศัยฐานเหตุอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมิใช่เหตุที่ท าให้ศาลสั่งเพิกถอนกฎหรือค าสั่งนั้นได้เช่นกัน  

นอกจากนี้ ในบางกรณี  ค าพิพากษาของศาลที่ให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองมีผลเท่ากับมีการแทนที่กฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหรือ
ค าสั่งที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมีเนื้อหาเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก หรือเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองเดิม การที่ศาลเพิกถอนกฎหรือค าสั่งดังกล่าวจะมีผลท าให้กฎหรือค าสั่งที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือถูกยกเลิกนั้นกลับมามีผลใช้บังคับ  เช่น การเพิกถอนกฎที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎเดิมโดยการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้มีอ านาจ ย่อมมีผลท าให้ผู้มีอ านาจเป็นไปตามกฎเดิม แต่ในบางกรณีค าพิพากษาให้
เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองมีผลท าให้ฝ่ายปกครองต้องออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองขึ้นใหม่ 
เพ่ือแทนที่กฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ถูกเพิกถอน ไม่ว่าจะเป็นเพราะคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีมีค าขอ
หรือไม่ เช่น การเพิกถอนกฎที่มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองต้องออก เป็นต้น 

2)  การท าให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิม ค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในความหมายอย่างแคบนั้นในทางทฤษฎีถือว่ากฎหรือค าสั่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว 
แต่ถูกเพิกถอนย้อนหลัง ต้องมีการลบล้างผลที่เกิดขึ้นให้หมดไป เอกชนไม่จ าต้องปฏิบัติตามนิติกรรม
นั้นมาตั้งแต่ต้น การเพิกถอน “มีผลย้อนหลัง” (un effet rétroactif) กฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอนต้อง
ถือว่าสิ้นผลทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผลในอดีตหรือในอนาคต กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องท าให้ทุก
อย่างกลับคืนสู่สภาพเดิม เสมือนไม่เคยมีกฎหรือค าสั่งนั้นอยู่เลย การท าให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพ
เดิมเป็นตัวอย่างในอีกรูปแบบหนึ่งของความมีผลย้อนหลังของการยกเลิกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
โดยค าพิพากษาของศาล ซึ่งจะเกิดขึ้นกับการยกเลิกกฎหรือค าสั่งที่มีเนื้อหาเป็นการก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการในทางปกครองและผลของการเพิกถอน (ย้อนหลัง) จะเป็นการท าให้
สภาพหรือสถานะในทางปกครองกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนอย่างไม่เคยมีการออกกฎหรือค าสั่งที่ถูก
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เพิกถอนมาก่อน หลักเกณฑ์ข้อนี้มักใช้ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ อย่างเช่น
กรณีที่ศาลเพิกถอนค าสั่งไล่ออกข้าราชการผู้หนึ่งก็ต้องถือเสมือนว่าข้าราชการผู้นั้นไม่เคยถูกออกจาก
ราชการเลย ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อเขาเสมือนว่าเขาได้ปฏิบัติราชการมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่มี
ค าสั่งไล่ออกจนถึงวันที่ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งไล่ออกดังกล่าว ฝ่ายปกครองต้องให้คืน
สถานภาพเดิมในทางอาชีพ คือ อาชีพรับราชการของเขาระหว่างที่เขาถูกไล่ออกด้วย ซึ่งจะมีผลว่าใน
ช่วงเวลาระหว่างที่ถูกไล่ออกนั้น หากเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาอาจมีสิทธิได้รับแต่งตั้ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งใด ๆ การกลับสู่สถานเดิมในทางอาชีพจะต้องพิจารณาจากกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องเป็นกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ถึงแม้กฎระเบียบดังกล่าวอาจถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองมีภาระหน้าที่ในการออกกฎหรือค าสั่งใหม่มาทดแทน
ค าสั่งที่ถูกเพิกถอนไป ส่วนมาจะเป็นค าสั่งทางปกครองที่สั่งตามค าร้องขอของเอกชน ตั วอย่างเช่น 
การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใหม่ นอกจากจะเป็น
การร้องขอจากเอกชนแล้ว ฝ่ายปกครองก็อาจเป็นผู้ริเริ่มเองเพ่ือเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมาย เช่น
ในกรณีที่มีการเพิกถอนกฎระเบียบใด ๆ ที่ให้กฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้ กรณีนี้ จ าเป็นต้องรีบออก
ระเบียบตัวใหมม่าทดแทน เพ่ือให้กฎหมายแม่แบบมีผลบังคับใช้ต่อไปได้ 

3)  ผลของค าพิพากษากรณีพิพากษาว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นไม่
เคยเกิดขึ้น กฎหรือค าสั่งทางปกครองไม่เคยเกิดขึ้น (inexistent) มักเป็นกรณีละเมิดกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงชัดเจน ซึ่งศาลจะไม่พิพากษาโดยก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน แต่ศาลจะประกาศว่ากฎหรือ
ค าสั่งนั้นไม่เกิดขึ้นและจะมีผลต่างจากการเพิกถอนบางประการ เช่น ฝ่ายปกครองจะยกเลิกเพิกถอน
กฎที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้เพราะไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่รับมาแล้ว (droit acquis) อนึ่ง การมีผลย้อนหลัง
ของการเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองอาจมีผลท าให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองอ่ืนไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามไปด้วย เช่น การเพิกถอนกฎอาจท าให้ค าสั่งทางปกครองที่ออกตามกฎดังกล่าวไม่มีฐาน
ทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นมิได้มีลักษณะที่เด็ดขาด แต่มีความ
แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

 (1)  การเพิกถอนกฎจะไม่มีผลกระทบต่อค าสั่งทางปกครองที่ออกตาม
กฎดังกล่าว หากค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งที่มีลักษณะเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง 
เพราะค าสั่งดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ แม้ว่าจะปราศจากฐานอ านาจตามกฎหมายก็ตาม 

 (2)  การเพิกถอนค าสั่งเฉพาะราย หากค าสั่งเกิดจากกฎที่ถูกเพิกถอน
เป็นค าสั่งที่มีลีกษณะเป็นการให้สิทธิประโยชน์และเด็ดขาดแล้ว (พ้นขั้นตอนการอุทธรณ์และอายุ
ความฟ้องคดี 4 เดือนแล้ว) จะมีผลใช้บังคับต่อไปไม่อาจเพิกถอนได้ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคง
ในสถานะของกฎหมายบ้านเมือง แม้ในที่สุดจะถือว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 
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 (3)  การเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองหนึ่งอาจมีผลเป็นการเพิกถอน 
กฎหรือค าสั่งทางปกครองอ่ืนได้ หากมีการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการ
ฟ้องคดีเดียวกันหรือการฟ้องคดีต่างหาก กล่าวคือ ในกรณีที่มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองแรกจะมีผลท าให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองอ่ืนไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การที่
ศาลมีค าพิพากษาว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองแรกไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีผลท าให้ศาลสามารถ
พิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองอ่ืนได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหรือค าสั่งหลังอีก เช่น การเพิกถอนกฎที่ก าหนดค่าธรรมเนียมย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนค าสั่ง
อนุญาตให้องค์กรมหาชนได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าว  

4)  ข้อยกเว้นของการมีผลย้อนหลังของค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครอง โดยสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณ2ี24 คือ 

 (1)  ทฤษฎีว่าด้วยข้าราชการตามความเป็นจริง  (la théorie des 
fonctionnaires de fait) มี พ้ืนฐานจากทฤษฎีกฎหมายว่าด้วยสิ่งที่ปรากฏให้เห็น (la théorie 
juridique de l’apparence)  ซึ่งใช้บังคับกับกรณีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสได้มีค าพิพากษาวางหลักไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ให้ถือว่าข้าราชการนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนการแต่งตั้ง” ตามหลักการดังกล่าวการเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง (รวมถึง
เลื่อนขั้นและการเลือกตั้งด้วย) จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของค าสั่งทั้งหมดที่ได้กระท าขึ้นภายหลัง
การแต่งตั้งนั้นจนถึงวันเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง และมีผลผูกพันความรับผิดชอบหน่วยงานของรัฐเสมือน
เป็นค าสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย (คงมีแต่ค าสั่งที่ออกมาภายหลังการเพิกถอน
ค าสั่งแต่งตั้งเท่านั้นที่ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ดังนั้น ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่ชอบจึงไม่ต้องคืนเงิน
หรือผลประโยชน์ที่ตนได้รับมา และถือว่าระยะเวลาท างานในระหว่างที่การแต่งตั้งไม่ชอบนั้นเป็น
ระยะเวลาท างานจริงที่จะต้องน ามาใช้ในการพิจารณาอาวุโสและการค านวณบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการผู้นั้น 

 (2) หลักว่าด้วยการท างานตามความเป็นจริง (la règle du sevice 
fait) แม้ว่าการเพิกถอนค าสั่งให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่งจะมีผลให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่เคยพ้น
จากต าแหน่งก็ตาม แต่เนื่องจากในความเป็นจริงข้าราชการนั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ตามแนว  
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส จึงวางหลักไว้ว่า จะจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการนั้นได้
เฉพาะแต่ในกรณีที่ข้าราชการนั้นปฏิบัติหน้าที่จริงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิที่จะ
ได้รับค่าเสียหายตามความเป็นจริง (พร้อมดอกเบี้ย) ที่เกิดจากการให้พ้นจากต าแหน่งที่ไม่ชอบด้ วย

                                           
224 อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 122-123. 
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กฎหมาย ซึ่งในบางกรณีข้าราชการนั้นอาจไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายก็ได้เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ถือว่ามี
ความผิดร้ายแรง 

 (3)  ข้อยกเว้นอ่ืน ๆ หลักการมีผลย้อนหลังของการเพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองโดยค าพิพากษาของศาล มีข้อยกเว้นในลักษณะอ่ืนได้อีก อาทิ การมีผลย้อนหลัง
เนื่องจากขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการกระจายอ านาจการปกครอง
ลงวันที่ 7 มกราคม 1983 ก าหนดให้การให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของเทศบาลมีผลเป็นการ
โอนอ านาจในการพิจารณาค าขออนุญาตก่อสร้างให้แก่นายกเทศมนตรี โดยบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า 
การโอนอ านาจดังกล่าวเป็นเด็ดขาด ดังนั้น ค าพิพากษาให้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบแผนการใช้
ที่ดินจึงไม่มีผลเป็นการตัดอ านาจนายกเทศมนตรีในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร  

3.1.2.2 ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็ม 
กรณีของค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็มนี้  องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองมีอ านาจอ่ืน

นอกเหนือจากการยกเลิกเพิกถอนอีก225 ตุลาการมีอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทโดยตรวจสอบทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ผูกพันอยู่กับเหตุผลในค าฟ้อง แม้กระนั้นด้วยเหตุที่ระบบ
กฎหมายปกครองของฝรั่งเศสยังคงยึดถือหลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายปกครองกับตุลาการ
ค่อนข้างเคร่งครัด โดยหลักแล้วตุลาการขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองจะเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งขององค์กรฝ่ายปกครองหรือวินิจฉัยสั่งการแทนองค์กรฝ่ายปกครองไม่ได้ เว้นแต่มีกระบวนวิธี
พิจารณาเฉพาะก าหนดไว้ เช่น กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ทาง
หนี้อันเกิดจากกฎหมาย (สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากลาภมิควรได้ หรือจัดการงานนอกสั่ง กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการบังคับตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายภาษีอากร) กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทในเรื่องการเลือกตั้ง กระบวนพิจารณาเกี่ยวข้อข้อพิพาทอันเนื่องมาจากอาคารซึ่งอยู่ใน
ลักษณะที่อาจเป็นอันตราย กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิเสธการให้ลี้ภัย
ในฐานะเป็นผู้อพยพ เป็นต้น ค าฟ้องในกระบวนการเหล่านี้มุ่งประสงค์ให้องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองมี 
ค าพิพากษาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งช าระเงินเป็นหลัก เช่น กรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาทางปกครอง หรือกระท าการละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของ
เอกชน กรณีนี้เหล่านี้โจทก์ไม่สามารถฟ้องเฉพาะแต่เพียงให้องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองเพิกถอน
มาตรการขององค์กรฝ่ายปกครองเท่านั้น เพราะการเพิกถอนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้

                                           
225 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมนิติกร หลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง: วิธีสบัญญัติ, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 26-
27 สิงหาคม 2530, หน้า 753. 



129 

 

ทั้งหมด ทั้งนี้ การพิจารณาแบ่งแยกค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง 
ออกจากค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็มนั้นจะพิจารณาจากค าขอท้ายฟ้องของโจทก์ ซึ่งการที่จะเป็นค าฟ้อง
ที่ศาลมีอ านาจเต็มได้ก็ต่อเมื่อโจทก์ไม่ได้มุ่งประสงค์ที่จะขอให้ศาลเพิกถอนมาตรการทางกฎหมาย
เท่านั้น ในกรณีที่โจทก์ไม่แน่ใจว่าตนควรฟ้องคดีโดยอาศัยค าฟ้องประเภทใด สภาแห่งรัฐได้วางแนวค า
วินิจฉัยให้โจทก์มีโอกาสเลือกประเภทค าฟ้อง เช่น กรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ช าระเงิน โจทก์
อาจจะฟ้องโดยอาศัยค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่ายปกครองขอให้องค์กร
วินิจฉัยคดีปกครองเพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่จ่ายเงินดังกล่าว หรืออาจจะฟ้องโดยอาศัยค าฟ้องที่ศาลมี
อ านาจเต็มขอให้ศาลพิพากษาให้องค์กรฝ่ายปกครองช าระเงินก็ได้226 

อ านาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองในค าฟ้องคดีประเภทนี้กว้างกว่าในประเภทคดี
ฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่ายปกครองมาก ซึ่งในกรณีของค าฟ้องขอให้เพิกถอนฯ 
นั้น ศาลมีอ านาจเพียงก าหนดค าบังคับให้มีการยกเลิกหรือเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองเท่านั้น 
แต่ในประเภทคดี ค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็มนี้ องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองมีอ านาจทั้งยกเลิกหรือเพิก
ถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีอ านาจพิพากษาให้ฝ่ายปกครองชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งในคดีละเมิด กึ่งละเมิด และในคดีสัญญา กึ่งสัญญา ทั้งยังอาจพิพากษาว่า ฝ่ายปกครอง
มีหนี้ใดที่ต้องช าระบ้าง มีอ านาจเพิกถอนหรือเลิกสัญญาได้ และในบางกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้
เป็นพิเศษ องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองอาจก าหนดค าบังคับ สั่งการให้ฝ่ายปกครองท าการบางอย่า งที่
จ าเป็นและรีบด่วนได้ในคดีโยธาสาธารณะ ในคดีเลือกตั้งศาลอาจ  เพิกถอนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งโดยมิ
ชอบ และประกาศให้ผู้อ่ืนได้รับเลือกตั้งแทน ทั้งนี้ อ านาจประเภทนี้ของศาลเป็นไปตามที่กฎหมาย
เฉพาะก าหนด227 โดยศาลปกครองจะมีอ านาจตามกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งหรือตามแนวที่ปรากฏ
เป็นกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “กระบวนพิจารณาพิเศษ” ศาลปกครองจะมี
อ านาจอย่างเต็มที่และอย่างแท้จริง กล่าวคือ ศาลปกครองไม่ได้มีอ านาจเฉพาะแต่การเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองหรือกฎเท่านั้น แต่มีอ านาจในการแก้ไขค าสั่งทางปกครองตลอดจนการออกค าสั่งหรือ
วินิจฉัยแทนองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ด้วย กรณีนี้เป็นกรณียกเว้นของหลักการแบ่งแยกอ านาจ
ระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองกับศาลปกครอง ในกระบวนพิจารณาประเภทนี้ศาลปกครองมักจะไม่สั่ง
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่จะด าเนินการสั่งการด้วยตนเองในฐานะฝ่ายปกครอง กระบวน

                                           
226 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 281-285.  
227 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมนิติกร หลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง: วิธีสบัญญัติ, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 26-
27 สิงหาคม 2530, หน้า 753.  
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พิจารณาเช่นนี้ย่อมมีผลเป็นการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการบังคับคดีตามค าพิพากษาไปด้วยโดย
ปริยาย228 
 ความผูกพันของค าพิพากษาในคดีที่ศาลมีอ านาจเต็มนี้ มีผลผูกพันคู่ความในคดี
เท่านั้น ไม่ผูกพันบุคคลภายนอกเหมือนผลของค าพิพากษาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมาย
ของฝ่ายปกครอง ซึ่งหมายความว่า ฝ่ายปกครองที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีที่ศาลมี
อ านาจเต็มไม่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาที่ตนไม่ได้เป็นคู่ความอยู่ด้วย ข้อยกเว้นของกรณีนี้มีกรณี
ส าคัญกรณีเดียว คือ ค าพิพากษาในคดีเลือกตั้ง ย่อมผูกพันคู่ความและบุคคลภายนอกทุกฝ่าย229 

3.1.2.3 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตีความหรือพิพากษายืนยันความชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของมาตรการของฝ่ายปกครอง 
 ค าฟ้องประเภทนี้เป็นค าฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีมุ่งประสงค์ให้ศาลปกครองพิพากษายืนยัน
ความชอบด้วยกฎหมายหรือยืนยันความหมายของการกระท าในทางกฎหมายหรือตีความการกระท า
ในทางกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การฟ้องคดีโดยอาศัยค าฟ้องประเภทนี้อาจเกิดขึ้น
ได้ในสองลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ โจทก์อาจยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองโดยตรง เช่นฟ้องขอให้ศาล
ปกครองพิพากษายืนยันความเสียเปล่าของค าสั่งทางปกครองหรือกฎ หรือโจทก์อาจน าคดีไปสู่ศาล
ปกครองโดยอาศัยประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลยุติธรรม กล่าวคือในคดีนั้นมีประเด็นปัญหาอัน
เกี่ยวเนื่องกับอ านาจของศาลปกครองที่ท าให้ศาลยุติธรรมต้องระงับการด าเนินกระบวนพิจารณาไว้
เป็นการชั่วคราว และจ าเป็นต้องเปิดช่องให้มีการเสนอเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัย ในกรณีเช่นนี้โจทก์
จะต้องยื่นค าร้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอ านาจเพ่ือให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาประเด็นที่เป็น
ปัญหานั้น กระบวนพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับค าฟ้องประเภทนี้อาจใช้บังคับได้ทั้งกรณีเกี่ยวกับค าสั่ง
ทางปกครองและสัญญาทางปกครอง รวมตลอดถึงกรณีที่เกี่ยวกับค าพิพากษาของศาลปกครองด้วย 
ในกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลปกครองตีความมาตรการที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายปกครองโดยตรง 
โจทก์ย่อมมีความประสงค์ในอันที่จะให้ศาลปกครองตีความข้อก าหนดหรือค าสั่งที่ไม่ชัดแจ้งนั้น ส่วน
ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าฟ้องขอให้ศาลปกครองตีความมาตรการที่มุ่งผลในทางกฎหมายปกครองเพราะ
เหตุที่ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับคดีในศาลยุติธรรมนั้น ประเด็นที่ศาลปกครองจะพิจารณาวินิจฉัยอาจจะ

                                           
228 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 284.  
229 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, ใน เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมนิติกร หลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง: วิธีสบัญญัติ, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 26-
27 สิงหาคม 2530, หน้า 753. 
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สัมพันธ์กับปัญหาข้อเท็จจริงด้วย เช่น ประเด็นที่ว่าข้าราชการได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ เป็นต้น230 

ในกรณีนี้อ านาจของศาลปกครองฝรั่งเศสมีความจ ากัด โดยอาจมีค าพิพากษาได้สอง
ลักษณะ คือ อาจจะพิพากษาตีความมาตรการที่มุ่งผลในทางกฎหมายปกครองว่ามีความหมายอย่างไร 
หรือพิพากษาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายปกครองนั้น 
รวมทั้งศาลปกครองฝรั่งเศสยังมีอ านาจในการพิพากษาว่ามีค าสั่งทางปกครองด ารงอยู่หรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิกเฉยไม่วินิจฉัยสั่งการ ซึ่งกฎหมายปกครอง
ฝรั่งเศสถือว่าเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะมีผลเท่ากับองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่
ออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งการปฏิเสธนั้นก็ถือเป็นค าสั่งทางปกครองเช่นกัน หรือค าสั่งทางปกครองนั้น
ยังคงมีผลบังคับอยู่หรือไม่อีกด้วย231 

3.1.2.4  ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลปกครองมีอ านาจลงโทษทางอาญา 
อ านาจในการก าหนดค าบังคับของค าพิพากษาในค าฟ้องที่ศาลปกครองมีอ านาจ

ลงโทษทางอาญาของศาลปกครองฝรั่งเศสนี้ เป็นลักษณะเฉพาะของระบบศาลปกครองฝรั่งเศส 
เนื่องจากในกรณีของระบบกฎหมายไทยหากเป็นกรณีบทบัญญัติใดก าหนดโทษทางอาญาไว้และหากมี
การฝ่าฝืนก็ต้องมีการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรม กรณีการลงโทษทางอาญานั้นศาล
ปกครองไทยจึงไม่มีอ านาจ ในกรณีของค าฟ้องที่ศาลปกครองมีอ านาจลงโทษทางอาญานี้ ศาล
ปกครองฝรั่งเศสอาจมีค าสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งใน
กรณีนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นของคดีปกครอง ซึ่งโดยหลักแล้วการลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญานั้น
เป็นอ านาจของศาลยุติธรรม ส าหรับเหตุที่จะขอให้ศาลปกครองลงโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองนั้น จะต้องเป็นการฟ้องเพ่ือปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในกรณีที่มีการกระท าผิดต่อ
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น การท าให้ทางหลวงหรือสิ่งปลูกสร้างสาธารณะเสียหาย หรือไม่ปฏิบัติ
ตามภารจ ายอมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างจามกฎหมายว่าด้วยการ
รถไฟ รวมถึงคดีที่ขอให้ศาลสั่งลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จัดเป็นคดีประเภทนี้
เช่นเดียวกัน232 

                                           
230 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ประเภทของค าฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 285-286. 
231 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285-286. 
232 Van P. Dijk, Judicial Review of Governmental Action and the Requirement  

of an Interest to Sue (The Hague: s.l., 1980), p. 121 อ้างถึงใน นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, 
หน้า 101. 
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อ านาจศาลในก าหนดค าบังคับในค าฟ้องประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงโทษ
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายเป็นส าคัญ233 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาต่อสาธารณะ โดย
ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาให้ผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย234 รวมทั้งการสั่ง
ห้ามการกระท าของบุคคล เช่น การสั่งห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าใช้ทางน้ าสาธารณะ235 เป็นต้น 
 

3.1.3 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในคดีปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศส 

ในประเทศฝรั่งเศสนั้น โดยทั่วไปแล้วศาลปกครองมีอ านาจในการบังคับตามค าพิพากษาอยู่
แล้ว ซึ่งก็คือการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง ผู้ชนะคดีมักไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด  ๆ เพ่ือให้มี
การปฏิบัติตามค าพิพากษา เนื่องจากค าบังคับในค าพิพากษานั้นมีค่าบังคับทันทีและมีผลนับแต่ได้รับ
แจ้งโดยชอบแล้ว แต่ในบางกรณีเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่จ าต้องด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ จึงได้มีมาตรการในการบังคับในมีการปฏิบัติตามค าบังคับ
ในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสขึ้น โดยในมาตรการที่กล่าวถึงนี้จะมีวิธีการสั่งให้ฝ่ายปกครองผู้แพ้
คดีปฏิบัติตามค าพิพากษา ซึ่งนับแต่อดีตที่ผ่านมามีอ านาจในการออกค าบังคับต่อบุคคลเอกชนเพ่ือสั่ง
ให้บุคคลนั้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามค าบังคับที่ก าหนดในค าพิพากษาได้ 236 แต่อ านาจของ
ศาลปกครองที่จะสั่งให้หน่วยงานฝ่ายปกครองกระท าการใด ๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก แม้เป็นกรณี
ที่ศาลปกครองจะสั่งการให้ฝ่ายปกครองด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาก็ตาม เนื่องจากหากศาล
ปกครองมีอ านาจเช่นนั้นก็เท่ากับว่าศาลปกครองเป็นผู้ใช้อ านาจของฝ่ายปกครองเสียเอง 237 ซึ่ง

                                           
233 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 300. 
234 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 51.  
235 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 300. 
236 ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1956 คดี OPHLM de la Seine 

(CE, 13 juillet 1956, Rec. Lebon. p. 3380); DAEL Serge, Contentieux administratif 3éme 

éd. (Paris, Thémis droit, PUF, 2006), p. 300 อ้างถึงใน เอกสิทธิ์ จันต๊ะมา, ศาลปกครองฝรั่งเศส
กับมาตรการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษา: การสั่งให้กระท าการและการสั่งปรับ (Green 
Judges) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2556), หน้า 184.  

237 ค าพิพากษาแนวเดิมของสภาแห่งรัฐ คดี Le Loir ลงวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1933 (CE., 
sect. , 27 janvier 1933, Rec.  CE 136; S.  1933, 3, 132, concl.  Detton; D.  1934  
ได้ กล่ าว ไว้ ว่ า  “ il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à 
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แนวความคิดได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่มีการตรารัฐบัญญัติ เลขที่ 95-125 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1995238 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา L.8-2 แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองชั้นต้นและศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ โดยให้อ านาจศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์มีอ านาจสั่ง
หน่วยงานทางปกครองให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในเวลาที่ศาลก าหนดได้239 ซึ่งกฎหมายที่
ก าหนดให้ศาลปกครองสามารถสั่งการให้ฝ่ายปกครองกระท าการนี้ ในปัจจุบันถูกน ามาผนวกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส ในมาตรา 
L.911-1 และมาตรา L.911-2240 ซึ่งให้อ านาจศาลปกครองทุกชั้นศาลที่จะมีค าสั่งแทนฝ่ายปกครอง
หรือสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยมาตรการในการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 มาตรการในการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษากรณีปกติ 
 ในกรณีของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสนั้น เมื่อมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว ผู้ชนะคดี

ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาแต่ประการใด ตามหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ว่า “ค าพิพากษามีผลบังคับทันที” (Les jugements administratifs sont exécutoires) 

                                           
l’administration” (ไม่ใช่หน้าที่ของศาลปกครองที่จะสั่งการให้ฝ่ายปกครองกระท าการใด ๆ); เอกสิทธิ์ 
จันต๊ะมา, ศาลปกครองฝรั่งเศสกับมาตรการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษา: การสั่งให้กระท าการ
และการสั่งปรับ (Green Judges) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2556), หน้า 184.  

238 มาตรา 62 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดองค์กรศาลและวิธีพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา 
และคดีปกครอง; Loi n˚ 95-125 du 8 février 1995 relative à I’organisation des juridictions  
et à la procedure civile, pénale et administrative, Retrieved February 9, 1995 from 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte อ้างถึงใน เอกสิทธิ์  จันต๊ะมา, เรื่องเดิม, หน้า 
185. 

239 สภาแห่งรัฐ มีอ านาจในการออกค าบังคับมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเป็นไปตามรัฐบัญญัติ 
เลขที่ 80-539 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980; Loi n˚ 80-539 du 16 juillet 1980 relative 
aux astreintes prononcées en matière administrative et à I’ exécution des 
jugements par les personnes morales de droit public) , Retrieved from http:/ /www. 
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte อ้างถึงใน เอกสิทธิ์  จันต๊ะมา, เรื่องเดิม, หน้า 185. 

240 เอกสิทธิ์  จันต๊ะมา, เรื่องเดิม, หน้า 185. 
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ดังนั้น หลักจากที่มีการอ่านและแจ้งค าพิพากษาดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของศาลแล้ว กระบวนการใน
การปฏิบัติตามค าพิพากษาจะเริ่มข้ึน ดังต่อไปนี้241  

 1)  กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
  เมื่อหน่วยงานทางปกครองได้รับแจ้งค าพิพากษาอย่างเป็นทางการแล้ว 

จะต้องด าเนินการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามค าบังคับในค าพิพากษาโดยทันที ทั้งนี้  หาก
หน่วยงานทางปกครองมีได้ด าเนินการตามค าบังคับดังกล่าว หน่วยงานของรัฐอาจต้องรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาได้242 โดยเอกชนหรือผู้ชนะคดีจะต้องด าเนินการติดต่อกับ
หน่วยงานทางปกครองนั้น ๆ ที่แพ้คดี เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาด้วย เช่น กรณีที่ต้องมีการ
ชดใช้เงิน อาจจะต้องมีการส่งเลขที่บัญชีธนาคารของตนให้กับหน่วยงานทางปกครองเพ่ือจะได้มีการ
โอนเงินและดอกเบี้ยมาชดใช้ให้ตามค าบังคับในค าพิพากษา แต่มีข้อสังเกตว่าการเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองนั้นจะมีกรณีที่ต้องมีผลย้อนหลังด้วย ในกรณีเช่นนี้หน่วยงานทางปกครองจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม “หลักกฎหมายว่าด้วยการมีผลย้อนหลังของค าสั่งทางปกครอง 
(Rétroactivité)243 

 2)  กรณีท่ีมีค าพิพากษาให้บังคับกับทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชน  
  เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไปแล้วนิติบุคคลมหาชนไม่อยู่ในข่ายของการ

บังคับคดีเอากับทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชน244 มาตรการในการด าเนินการกับกรณีเช่นนี้จึงเป็น
มาตรการพิเศษในการบังคับกับทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชน จึงมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือให้มี

                                           
241 สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผลโครงการพัฒนา

ตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 167. 
242 CE., 26 oct. 1966 Dlle. Fourter Lebon, p. 1094; สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดี

ของศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม 
(Green Judges), หน้า 167. 

243 การที่สภาแห่งรัฐมีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนการกระท าหรือค าสั่งทางปกครองมีผลให้
ผู้เสียหายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนกลับคืนสู่สถานะเดิม (CE, 26 décembre 1925, Rodiére, 
Rec. Lebon, p. 1065.); ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์, วารสารวิชาการศาลปกครอง 6, 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2549) อ้างถึงใน สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผล
โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 167.  

244 Tri.conf., 9 dèc. 1899 Ass.Canal de Gignac; สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของ
ศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green 
Judges), หน้า 168.  
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การบังคับกับทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชน โดยมีการตรารัฐบัญญัติลงวันที่ 18 กรกฎาคม 1980 ขึ้น
เพ่ือบังคับกับนิติบุคคลมหาชน ซึ่งก าหนดให้สามารถใช้มาตรการปรับได้ในกรณีที่ต้องบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชนตามมาตรา 1 แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าว245 

 3)  กรณีท่ีมีค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้เงินให้กับผู้ชนะคดี 
  กรณีที่มีค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้เงินให้กับผู้ชนะคดี ค า

พิพากษาจะต้องมีการก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และค าพิพากษานั้นจะต้องถึงท่ีสุดแล้ว ผู้ชนะคดีจึง
จะสามารถใช้มาตรการบังคับให้หน่วยงานทางปกครองช าระเงินดังกล่าวได้246 โดยมีวิธีการด าเนินการ
อยู่สองวิธีดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีท่ีลูกหนี้เป็นรัฐ 
 ผู้ชนะคดีจะต้องได้รับการชดใช้เงินภายในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่

ได้รับแจ้งค าพิพากษาอย่างถูกต้อง ผู้ชนะคดีสามารถน าเรื่องที่รัฐต้องชดใช้เงินนั้นเสนอต่อ
กรมบัญชีกลาง (Comptable public) เพ่ือด าเนินการขอให้ชดใช้เงินได้ 

 (2) กรณีท่ีลูกหนี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การมหาชน  
 กรณีนี้ หากเกินระยะเวลา 2 เดือนแล้ว ผู้ชนะคดีสามารถน าเรื่องที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การมหาชนต้องชดใช้เงินนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (Le 
préfet) หรือผู้รับมอบอ านาจให้ดูแลองค์การมหาชนของรัฐ (L’autorité de L’établissement 
public) สามารถด าเนินการขอบังคับคดีได้ทันที ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการส่ง
มอบเอกสารส าคัญและค าพิพากษานั้นมาด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีเวลา 1 เดือนในการพิจารณา
ค าขอดังกล่าว และตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ และแจ้ง
ให้มีการขอบังคับทันที ถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการเฉลี่ยหางบประมาณที่จ าเป็นและด าเนินการตามมาตรา 1-2 ของรัฐบัญญัติ เลขที่ 80-539 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1980 ต่อไป โดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้มีการบังคับคดีตาม 
ค าพิพากษา 

                                           
245 Lucienne Erstein and Odile Simon, L’ exécution des decisions de la 

jurisdiction administrative (Paris: Berger Levrault, 2000), pp. 47-48 อ้างถึ งใน สุคนธา  
ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส , ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาล
ปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 168.  

246 L’ exécution des jugement, Retrieved June 4, 2003 from http: / / www. 
conseil-etat.fr อ้างถึงใน สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส, ใน รายงานผล
โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 168.  
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3.1.3.2 มาตรการในการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษากรณีที่ไม่มีการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษา 

กรณีที่ ไม่มีการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษานี้ เป็นกรณีที่มีความส าคัญ
เนื่องจากถือเป็นการขัดขืนต่ออ านาจตุลาการของฝ่ายปกครองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่าย  
ผู้ชนะคดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประชาชน วิธีการดังกล่าวนี้สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 1)  ขั้นตอนด าเนินการทางฝ่ายบริหารทั่วไป (La phase administrative) 
 โดยทั่วไปแล้วการร้องขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาจะต้อง

ด าเนินการภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่ได้รับแจ้งค าพิพากษา โดยไม่จ าต้องมีทนายความในการ
ด าเนินการในขั้นตอนนี้แต่ประการใด ผู้ชนะคดีจะต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีค าพิพากษา ซึ่ง
ในระหว่างด าเนินการขั้นตอนนี้ หัวหน้าองค์คณะตุลาการศาลปกครองที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้ชนะคดีทราบเป็นระยะ ๆ อีกทั้งในท้ายที่สุดต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า
สามารถบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษาได้หรือไม่เพียงใด 

 2)  ขั้นตอนการด าเนินการในกระบวนการทางศาล (La phase juridictionelle) 
 ในขั้นตอนนี้การที่จะสามารถเปิดกระบวนวิธีพิจารณาได้ จะต้องเป็นกรณีที่

ประธานองค์คณะที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรที่จะใช้กระบวนการการบังคับคดีทางศาลหลังจากที่ขั้นตอน
ด าเนินการทาง  ฝ่ายบริหารทั่วไป (La phase administrative) ด าเนินการแล้วไม่ได้ผล และผู้ชนะ
คดียืนยันว่า การด าเนินการตามขั้นตอนทางฝ่ายบริหารทั่วไปนั้นไม่เพียงพอในการขอให้มีการบังคับ
คดี ทั้งภายในก าหนดระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากที่ได้แจ้งค าชี้แจงอย่างถูกต้องแล้วและหลังจาก
พ้นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากมีค าพิพากษา ผู้ชนะคดีสามารถยื่นค าร้องของให้บังคับตามค าพิพากษา
นั้นได้ ส าหรับขั้นตอนนี้กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาสามารถก าหนดเงินค่าปรับโดยให้หน่วยงาน
ของรัฐช าระค่าปรับเป็นรายวันตามความล่าช้าจนกว่าจะมีการบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษา
เกิดข้ึน247 

3.1.3.3 มาตรการในการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษากรณีพิเศษ 
มาตรการพิเศษนี้เป็นมาตรการในเชิงลงโทษหน่วยงานทางปกครองที่มีเจตนาไม่

ปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษา โดยเป็นมาตรการพิเศษที่มีเฉพาะในกรณีของศาลปกครองประเทศ
ฝรั่งเศสเท่านั้น ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 

                                           
247 Rémi Rouquette, traité du process administratif, 3e ed.  ( Paris:  Praxis 

Dalloz, 2008), pp. 520-522. อ้างถึงใน สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส,  
ใน รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 169. 



137 

 

 1)  มาตรการขอให้ช่วยปฏิบัติตามค าพิพากษาและการขอให้ใช้เงินค่าปรับ
ในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ 

 มาตรการนี้เป็นมาตรการช่วยให้เกิดการบังคับในกรณีที่มีค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้เงินแต่ไม่มีการด าเนินการหรือมีการเพิกเฉยจากหน่วยงานทาง
ปกครอง ทั้งในกรณีของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน นับ
จากได้รับแจ้งค าพิพากษา ในกรณีที่มีค าพิพากษาสั่งให้ใช้มาตรการเร่งด่วน การบังคับตามค าพิพากษา
สามารถกระท าได้ทันที ค าขอให้บังคับตามค าพิพากษาสามารถกระท าได้โดยไม่จ าต้องมีทนายความ 
ซ่ึงผู้ชนะคดีสามารถติดต่อขอให้มีการบังคับตามค าพิพากษาได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ธุรการของศาลที่
อยู่ในเขตอ านาจ และชี้แจงความขัดข้องในการที่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามค าพิพากษาและอาจร้องขอ
ต่อศาลให้สั่งให้ใช้มาตรการปรับโดยชดใช้เป็นเงินกับหน่วยงานของรัฐได้248 

 2)  มาตรการขอให้ช่วยปฏิบัติตามค าพิพากษาและการขอให้ใช้เงินค่าปรับ
ในสภาแห่งรัฐ 

 ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการในชั้นสภาแห่งรัฐที่ผู้ชนะคดีสามารถร้องขอได้
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

(1) มาตรการขอให้ช่วยบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษา (La 
procedure d’aide à L’exécution)249  

 ในกรณีที่ไม่มีการบังคับตามค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐเกิดขึ้น ผู้ชนะ
คดีจะต้องยื่นเสนอเรื่องต่อแผนกรายงานและวิเคราะห์คดี (Section du rapport et des etudes) 
โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีของค าพิพากษาได้การสั่งให้ใช้มาตรการเร่งด่วนก็สามารถขอให้
มีบังคับได้ทันที ตามมาตรา R.931-2 แห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 
2000 ซึ่งได้ก าหนดให้คู่กรณีที่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีของสภา
แห่งรัฐ ให้มีการบังคับคดีในกรณีที่เกิดความยุ่งยากในการบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษา มาตรการ
ช่วยในการบังคับคดีนี้สามารถยื่นค าร้องหลังจากท่ีพ้นระยะเวลาสามเดือนนับจากการแจ้งค าพิพากษา 
เว้นแต่ในกรณีที่มีค าสั่งทางปกครองโดยแจ้งชัดจากหน่วยงานทางปกครองปฏิเสธการบังคับตามค า
บังคับในค าพิพากษา ในการนี้ประธานแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีจะแต่งตั้งตุลาการเจ้ าของ
ส านวน (Un rapporteur) หนึ่งนายเป็นผู้ด าเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบังคับตามค า
บังคับในค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐโดยเรียบร้อย ประธานแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีสามารถ

                                           
248 สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส,  ใน รายงานผลโครงการ

พัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 170. 
249 เรื่องเดียวกัน, หน้า 171-172 
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ร้องขอต่อประธานแผนกคดีปกครอง (Section du contentieux) เพ่ือขอให้ออกค าสั่งให้ก าหนด
มาตรการปรับได้เช่นเดียวกัน และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด แผนกรายงานและวิเคราะห์
คดีจะตรวจดูค าร้องขอก่อน เพื่อที่จะพิจารณาและออกค าสั่งให้ถูกต้อง ค าร้องขอนี้ไม่ถือว่าเป็นการยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีของสภาแห่งรัฐจะตรวจดูว่าค าบังคับในค า
พิพากษานั้นสามารถบังคับได้หรือไม่ หรือไม่มีการบังคับ หรือบังคับล่าช้า ซึ่งโดยหลักแล้วแผนก
รายงานและวิเคราะห์คดีของสภาแห่งรัฐจะมีเขตอ านาจพิจารณาควบคู่ไปกับกระบวนการขอก าหนด
มาตรการปรับหรือค าบังคับเพ่ือลงโทษก็ได้ มาตรการขอให้ช่วยบังคับตามค าพิพากษานี้ มีสาระส าคัญ
ที่จะต้องศึกษาดังนี ้

  (1.1)  เงื่อนไขเกี่ยวกับคู่กรณี 
  มาตรการขอให้ช่วยบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในค า

พิพากษานี้ คู่กรณีต้องเป็นคู่กรณีที่มีส่วนได้เสียหรือคู่กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ชนะคดี ส่วนกรณี
คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถยื่นค าร้องโดยตรงต่อแผนกรายงานและวิเคราะห์
คดี ในทางปฏิบัติส่วนมากจะเป็นทนายความของผู้ชนะคดีเป็นผู้น าค าร้องมายื่น 

  (1.2)  กระบวนการพิจารณา 
  เมื่อได้มีการยื่นค าร้องแล้วก็จะมีการน าค าร้องดังกล่าวลงในสารบบ

ความทันที แต่ค าร้องนี้ไม่มีผลเป็นการระงับผลของค าพิพากษาแต่อย่างใด ภายหลังจากนั้นจะแต่งตั้ง
ตุลาการศาลปกครองหนึ่งนายเป็นตุลาการเจ้าของส านวน ประธานแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีเป็น
ผู้แต่งตั้งตุลาการเจ้าของส านวนดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นตุลาการเจ้าของส านวนในกรณีนี้คือ 
เลขานุการขององค์คณะรายงานและวิเคราะห์คดีที่เรียกว่า “แผนกเกี่ยวกับการจัดการบังคับตามค า
พิพากษา” (Cellule d’exécution) ซึ่งแผนกนี้จีมีตุลาการศาลปกครองจ านวน 3 นาย จัดเป็นองค์
คณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาเรื่องที่มีการขอให้มีการบังคับตามค าพิพากษาที่เสนอเข้าสู่สภาแห่ง
รัฐตามมาตรา R.931-2 แห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 2000 ซึ่ง
กระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ไม่ได้มีบัญญัติไว้ ในกรณีนี้ ตุลาการศาลปกครองจึงสามารถใช้วิธีการ
ต่าง ๆ ได้ เช่น การโทรศัพท์ หรือส่งจดหมายไปยังผู้รับผิดชอบในหน่วยงานทางปกครอง การเรียกให้
ผู้มีส่วนได้เสียมาชี้แจง การตรวจสถานที่ หรือการรายงานไปยังสภาแห่งรัฐในรายงานประจ าปี เป็นต้น 
หากยังไม่ได้ผลก็สามารถส่งเรื่องนี้ไปยังแผนกคดีปกครองเพ่ือเข้าสู่กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เป็นคดีใหม่ต่อไป 

  (1.3)  ผลของมาตรการช่วยบังคับตามค าพิพากษา 
  มาตรการของให้ช่วยบังคับตามค าพิพากษานั้นเป็นกิจกรรมส่วน

ใหญ่ของแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีของสภาแห่งรัฐ เช่น ในปี ค.ศ. 2003 มีค าร้องจ านวน 129 
ค าร้อง โดยส่วนใหญ่แล้วแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีจะมีวิธีการด าเนินการให้หน่วยงานทาง
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ปกครองบังคับตามค าพิพากษาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยอ านาจ
บังคับตามค าพิพากษา แต่ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองยังดึงดันไม่บังคับตามค าพิพากษานั้น 
มาตรา R.931-3 วรรคหกแห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 2000 ได้
ก าหนดให้เสนอรายงานเรื่องนี้ต่อสภาแห่งรัฐและบันทึกในรายงานประจ าปี เนื่องจากเมื่อได้รับแรง
กดดันมาก ๆ หน่วยงานทางปกครองก็จะมีความคืบหน้าในการด าเนินการบังคับตามค าบังคับใน  
ค าพิพากษาได้ 

3)  การขอให้สั่งใช้มาตรการปรับ (Astreinte) 
ผู้ฟ้องคดีสามารถร้องขอต่อสภาแห่งรัฐด้วยตนเองในการขอให้มีการสั่งใช้

มาตรการปรับเป็นเงินส าหรับความล่าช้าในการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษา เพ่ือเร่งรัดให้มีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวได้ โดยสภาแห่งรัฐจะก าหนดให้ชดใช้เงินค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะ
ด าเนินการบังคับคดีเสร็จสิ้น โดยจะต้องพ้นระยะเวลา 6 เดือน นับจากที่ได้รับแจ้งค าพิพากษาไปก่อน 
หรืออาจจะหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าไม่สามารถบังคับคดีได้ ซึ่งการขอให้สั่งใช้มาตรการปรับ
ดังกล่าวนี้ไม่จ าเป็นต้องมีทนายความ 

มาตรการปรับ (Astreinte) เป็นมาตรการบังคับที่อยู่ในรูปของการชดใช้เงิน
หากมีกรณีการบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษาล่าช้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในการ
บังคับตามค าพิพากษาและกดดันลูกหนี้ให้ชดใช้หนี้ เงินตามค าบังคับในค าพิพากษาเท่านั้น ซึ่ง
มาตรการปรับนี้มีขอบเขตการใช้ที่กว้างขวางและหลากหลายมาก มาตรการปรับอาจใช้ควบคู่กับการ
ส่งมอบทรัพย์สิน การบังคับให้กระท าการหรือไม่กระท าการก็ได้250 

 มาตรการปรับนี้แต่เดิมเป็นมาตรการที่อยู่ในกฎหมายแพ่งและหน่วยงาน
ของรัฐหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการนี้ อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนามาตรการปรับและมีแนวค าพิพากษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งได้มีการน ามาบัญญัติใช้เป็นครั้งแรกกับคดีปกครองในรัฐบัญญัติ
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1980 ซึ่งใช้เป็นมาตรการลงโทษโดยให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ 
ค่าทดแทนเป็นจ านวนเงินและก าหนดวันให้ช าระเมื่อมีการช าระหนี้ตามค าพิพากษาช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 
โดยมีนัยของการ “กดดัน” ว่าหากไม่ช าระจะมีการเพ่ิมจ านวนค่าปรับขึ้นโดยคิดเป็นรายวัน เพ่ือให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้ ในเวลาต่อมาได้มีการตรากฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่ง คือ รัฐ
กฤษฎีกา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 กล่าวถึงกระบวนวิธีพิจารณาในการใช้มาตรการปรับ ซึ่ง
ในปัจจุบันได้น ามารวมก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (CJA) 
มาตรา L.911-4 ถึงมาตรา L.911-8 และมาตรา R.931-3 ถึงมาตรา R.931-9 โดยมาตรการปรับนี้
ไม่ใช่มาตรการเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการบังคับคดีอย่างหนึ่ง เป็นมาตรการบังคับ

                                           
250 CE., 13 juillet 1956, OPHLM de la Seine, n˚ 37656; เรื่องเดียวกัน, หน้า 173. 
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ให้หน่วยงานทางปกครองในฐานะที่เป็นนิติบุคคลมหาชนปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาและ
เคารพหลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษา ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาภายในระยะเวลาอัน
สมควร ก็จะมีมาตรการปรับโดยเพ่ิมจ านวนเงินขึ้นเรื่อย ๆ เป็นรายวัน ตามระยะเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติ
ตาม   ค าพิพากษานั้น โดยกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับการขอให้สั่งใช้มาตรการปรับ (Astreinte) 
สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

(1) การร้องขอมาตรการปรับ 
ผู้มีสิทธิร้องขอมาตรการปรับคือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากการที่ฝ่าย

ปกครองไม่ด าเนินการตามค าพิพากษา251 หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากค าพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่ง
อาจจะไม่ใช้คู่กรณีในคดีปกครองก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีผลกระทบจากค าพิพากษาจึงจะสามารถขอ
มาตรการปรับได้ บุคคลที่กล่าวถึงนี้จะต้องมีความเกี่ยวพันกับค าพิพากษาโดยใช้หลัก “notion de 
personne directement concernée par I’acte qui a donné à I’ instance” (หลักบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรง)252 ดังนั้น บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจากการไม่
ด าเนินการตามค าพิพากษาไม่อาจขอให้ศาลสั่งปรับฝ่ายปกครองได้253 การขอมาตรการปรับนี้ไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยมีทนายความก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา R.931-5 แห่งประมวลกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 2000 โดยการขอใช้มาตรการปรับนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็น
กรณีของค าพิพากษาที่มีค าบังคับอยู่ในค าพิพากษานั้นแล้ว เพียงแต่ไม่มีการบังคับตามค าบังคับใน  
ค าพิพากษานั้นก็สามารถที่จะก าหนดมาตรการปรับได้แล้ว โดยกรณีดังกล่าวนี้สภาแห่งรัฐสามารถ
ยกขึ้นพิจารณาได้เองถ้าได้รับแจ้งว่าฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษานั้น มาตรการ
ปรับที่กล่าวถึงนี้ใช้กับนิติบุคคลมหาชนหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจให้จัดท าบริการสาธารณะ 
โดยจะขอใช้มาตรการปรับนี้ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ แต่สภาแห่งรัฐไม่มีอ านาจที่จะ
พิจารณาค าขอให้ก าหนดมาตรการปรับฝ่ายปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลยุติธรรมได้ 
แม้ฝ่ายปกครองที่ถูกศาลยุติธรรมสั่งลงโทษจะเป็นนิติบุคคลมหาชนก็ตาม254 

                                           
251 CE., 25 octobre 1995, Mlle. Muller, n˚ 154627; เรื่องเดียวกัน, หน้า 173.  
252 CE., sect., 13 novembre 1987, Tsques et Marcaillou, p.360, aux conclusions de 

M Roux; confirm? Par CE, sect., 27 janvier 1995, Melot, AJDA 20 février 1995 p. 157 ซึ่ง
ตัดสินว่าผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้เสียภาษีประจ าจังหวัดไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะยื่นค าขอให้ศาลสั่งปรับฝ่าย
ปกครองที่ไม่ด าเนินการเรียกร้องให้สถานศึกษาคืนเงินที่ได้รับ; เรื่องเดียวกัน, หน้า 174.  

253 CE., 13 novembre 1987, Mme. Tusques et M. Marcaillou, n˚ 75473.; เรื่ อ ง
เดียวกัน, หน้า 174.  

254 CE., 23 février 1990, Mme. Martinat., n˚ 102940; เรื่องเดียวกัน, หน้า 174.  
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(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการขอมาตรการปรับ 
การขอมาตรการปรับนั้นอาจขอได้ภายหลังจากพ้นระยะเวลา 6 เดือน     

นับแต่วันแจ้งค าพิพากษาโดยมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
 (2.1) ในกรณีที่ค าพิพากษาก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไว้     

ค าขอมาตรการปรับจะต้องรอให้พ้นระยะเวลานั้นไปก่อน (มาตรา R.931-3 แห่งประมวลกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 2000) 

 (2.2) ในกรณีที่มีค าพิพากษากรณีค าขอฉุกเฉินหรือการบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราว ค าขอมาตรการปรับนั้นอาจขอได้ทันทีท่ีไม่มีการบังคับตามค าพิพากษา 

 (2.3)  ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองไม่บังคับตามค าบังคับใน      
ค าพิพากษาภายในระยะเวลาหกเดือน ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงก็สามารถขอมาตรการปรับได้ทันที 

(3) การพิจารณามาตรการปรับในชั้นศาล255 
 (3.1)  ไต่สวน 
 การขอมาตรการปรับถือเป็นค าขอในคดีปกครอง โดยจะต้องเสนอ

ค าขอต่อเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายรับฟ้อง โดยมีกระบวนการเสนอค าฟ้องเป็นคดีปกครองและการขอ
มาตรการปรับนั้นอาจจะเสนอมายังแผนกรายงานและวิเคราะห์คดี (Section du rapport et des 
àtudes) ในกรอบของกระบวนการให้ช่วยบังคับคดี (Procédure d’aide à I’exàcution) ก็ได้ จากนั้น
จะส่งส านวนไปยังแผนกคดีของศาลปกครอง (Section du contentieux) เพ่ือลงในสารบบด้วย 

 (3.2) การเสร็จสิ้นการไต่สวน 
 การเสร็จสิ้นการไต่สวน เป็นกระบวนการที่ก าหนดวันเสร็จสิ้นได้

ค่อนข้างยาก เนื่องจากวิธีการที่ใช้เพ่ือบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษานั้น ในบางครั้งหน่วยงานทาง
ปกครองก็บังคับตามค าบังคับได้อย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งก็ยังมีการติดขัดในการค านวณดอกเบี้ย หาก
เสร็จสิ้นการไต่สวนโดยเร็วไปก็อาจท าให้ผู้ชนะคดีนั้นอาจเสียหายได้ หรือช้าไปก็อาจท าให้ต้องมีการใช้
มาตรการปรับช้าอีก ในปัจจุบัน ฝ่ายวิเคราะห์คดีใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา R.921-1-1 แห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ค.ศ. 2000256 

                                           
255 เรื่องเดียวกัน, หน้า 175.  
256 Code de justice administrative  
Article R. 921-1-1 La demande tendant à ce que le tribunal administratif 

prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, 
en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être 
présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité 
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(4) เงื่อนไขในการก าหนดจ านวนเงินในมาตรการปรับ 
การก าหนดมาตรการปรับเป็นอ านาจของตุลาการศาลปกครองที่จะ

ตัดสินใจ257 โดยขึ้นอยู่กับคดีและงบประมาณของหน่วยงานทางปกครองนั้น ๆ แต่มาตรการปรับนี้เป็น
มาตรการกดดันให้มีการบังคับตามค าบังคับในค าพิพากษา ซึ่งในการก าหนดจ านวนเงินในมาตรการ
ปรับนี้ไม่มีการก าหนดไว้ในกฎหมาย วิธีการที่เป็นรูปธรรมก็คือ แผนกรายงานและวิเคราะห์คดีจะ
เสนอต่อแผนกคดีปกครอง เพ่ือท าบันทึกสรุปพร้อมค าบังคับและเสนอมาตรการปรับพร้อมก าหนด
จ านวนเงิน เพ่ือให้มีการบังคับคดีเร็วขึ้น 

 
 

                                           
administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification 
de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure 
d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. 

Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, 
déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution 
qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. 

Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la 
cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour 
l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de 
la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. 

มาตรา R.921-1-1 ในกรณีที่มีค าสั่งปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการปฏิบัติตามค าพิพากษาโดยฝ่าย
ปกครอง สามารถขอให้ศาลปกครองชั้นต้นก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค า
พิพากษา โดยอาจมีการก าหนดค่าปรับได้ ในการก าหนดค่าปรับจะต้องกระท าเมื่อพ้นระยะเวลาสาม
เดือนนับแต่ได้รับแจ้งค าพิพากษา ส าหรับในกรณีเร่งด่วนสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีระยะเวลา 
ในกรณีท่ีศาลมีค าบังคับในค าพิพากษาให้มีการบังคับตามค าพิพากษาหรือมีกระบวนการให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษา ไม่อาจร้องขอมาตรการปรับได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

เงื่อนไขนี้ใช้กับศาลปกครองชั้นอุทธรณ์และใช้ส าหรับค าพิพากษาที่ต้องมีการอุทธรณ์ด้วย
เช่นกัน;  

สุคนธา ศรีภิรมย์, การบังคับคดีของศาลปกครองฝรั่งเศส,  ใน รายงานผลโครงการพัฒนา
ตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges), หน้า 175-176. 

257 CE., le 7 juillet 1999, Mme. Phinoson., n˚ 191555; เรื่องเดียวกัน, หน้า 176.   
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(5) การค านวณมาตรการปรับ 
การลงโทษหน่วยงานทางปกครองโดยการให้ช าระค่าปรับนั้น จะ

กระท าได้เมื่อเป็นช่วงระยะเวลาในการบังคับคดี ซึ่งหมายความว่าศาลปกครองจะมีค าพิพากษาและ
ก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองช าระเงินค่าปรับไปพร้อมกันไม่ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นตุลาการ
ศาลปกครองสามารถก าหนดวันบังคับใช้มาตรการปรับได้258 และอาจก าหนดการหยุดการค านวณ
ค่าปรับได้ ซึ่งแต่เดิมนั้นสภาแห่งรัฐได้ก าหนดค่าปรับรายวันเป็นจ านวนเงิน 200 ฟรังก์ ต่อวัน แต่
จ านวนเงินนี้ก็ไม่แน่นอน ทั้งนี้ แล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละคดี โดยบางครั้งอาจน้อยหรือมากกว่า
จ านวน 200 ฟรังก์ก็ได้259 ปกติสภาแห่งรัฐจะก าหนดจ านวนค่าปรับได้โดยค านึงถึงสถานการณ์ของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาภายหลังจากท่ีศาลมีค าสั่งให้ช าระค่าปรับ 

(6) ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากค าพิพากษาในการก าหนดมาตรการปรับ 
โดยหลักแล้ว ค่าปรับจะโอนไปให้กับผู้ชนะคดีหรือผู้ที่ร้องข้อ แต่ 

ตุลาการศาลปกครองอาจพิจารณาโอนให้กับรัฐก็ได้ แต่เดิมมาตรา 5 แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่ 16 
กรกฎาคม ค.ศ. 1980 ก าหนดให้สภาแห่งรัฐ ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองชั้นต้น มี
อ านาจที่จะตัดสินให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งของค่าปรับเพ่ือโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนที่จะ
จ่ายให้กับผู้ชนะคดี260 แต่ในกฎหมายปัจจุบัน คือ ประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ค.ศ. 2000 (Code de justice administrative) ไม่ได้ก าหนดว่าจะแบ่งส่วนเงินค่าปรับ
อย่างไร เพียงก าหนดไว้ในมาตรา L.911-624 เท่านั้นว่า จ านวนเงินค่าปรับจะแยกออกจากค่าเสียหาย
และดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวค าพิพากษาว่า หากในค าพิพากษามิได้ก าหนดไว้ จ านวนเงิน
ค่าปรับจะโอนไปยังผู้ชนะคดีที่เป็นผู้ร้องขอมาตรการปรับนั้น 261 นอกจากนี้ในบางคดีจ านวนเงิน
ค่าปรับอาจมีจ านวนสูงมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนค่าปรับต่อวัน และต่อวันที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับใน
ค าพิพากษาซึ่งน ามาค านวณรวมกัน262 ซึ่งการร้องขอมาตรการปรับนี้ โดยหลักแล้วผู้ชนะคดีจะเป็น 
ผู้ร้องขอและอาจได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายที่หน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตาม  

                                           
258 CE., le 17 mai 1985, Menneret, n˚ 51592; เรื่องเดียวกัน, หน้า 176.   
259 CE., le 28 mai 1993, Mme. Bastien, n˚ 119714; เรื่องเดียวกัน, หน้า 176.   
260 CE., le janvier 1995 Soulat, n˚ 144575; เรื่องเดียวกัน, หน้า 180.   
261 CE., le 15 d?cembre 1993 Mme, Bastien, n˚ 119714; เรื่องเดียวกัน, หน้า 180.   
262 CE., le 2 mars 1988 SA8Les Tennis Jean Becker C/ Commune de Morne-à-

I’Eau.: คดีนี้มีจ านวนเงินค่าปรับที่สูงถึง 91,000 ฟรังก์ เนื่องจากค่าปรับมีจ านวนวันละ 1,000 ฟรังก์ 
และมีระยะเวลาที่ต้องจ่ายค่าปรับระหว่างวันที่ 1 กันยายน 1987 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 1987; 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 180. 
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ค าบังคับในค าพิพากษา แต่อย่างไรก็ตามเงินค่าปรับนั้นเป็นเงินที่แยกต่างหากจากเงินค่าเสียหายและ
ดอกเบี้ย ในบางกรณีศาลอาจก าหนดให้มีการแบ่งเงินค่าปรับระหว่างองค์กรอื่นและผู้ชนะคดี ซึ่งกรณี
นี้ผู้ชนะคดีอาจไม่ได้รับเงินค่าปรับทั้งหมดก็ได้ 

3.1.3.4 การขอให้ช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษา (La demande 
d’éclaircissement)263 

วิธีการนี้ใช้เฉพาะในสภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) เป็นวิธีการในการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาที่อยู่นอกกระบวนพิจารณา โดยสภาแห่ งรัฐมีหน้าที่ ในการอธิบาย  
ค าพิพากษาศาลปกครองที่หน่วยงานทางปกครองไม่เข้าใจ แผนกรายงานและวิเคราะห์คดี (La 
section des rapports et des etudes) แห่งสภาแห่งรัฐจะเป็นผู้มีเขตอ านาจในการอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษา ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือผู้ชนะคดีเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อศาล ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐพบความยุ่งยากในการบังคับคดีหรือในกรณีที่ค าพิพากษานั้นมีความไม่ชัดเจนหรือมีความ
ขัดข้องในการออกกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา R.931-1 แห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีการยกเลิกเพิกถอน  นิติกรรมทางปกครองหรือในคดี
ที่ศาลมีอ านาจเต็ม ค าพิพากษาที่พิพากษาไว้บางส่วนหรือให้ยกเลิกในทุกกรณีนั้น หน่วยงานทาง
ปกครองที่มีส่วนได้เสียอาจมีค าร้องขอให้สภาแห่งรัฐอธิบายกระบวนวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาได้” 
การขอให้ศาลช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษานั้นไม่จ าเป็นต้องมีเงื่อนเวลา ซึ่งเมื่อมีค าขอ
ขึ้นมาแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีของสภาแห่งรัฐจะแต่งตั้งตุลาการเจ้าของส านวน ภายใต้การ
ก ากับของตุลาการหัวหน้าคณะเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับค าพิพากษาที่มีค าขอให้อธิบายดังกล่าว โดย
ในทางปฏิบัตินั้นตุลาการศาลปกครองที่ประจ าอยู่ ในแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีจะเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยจะแต่งตุลาการเจ้าของส านวนจากตุลาการในแผนกนั้น ในกรณีที่มีปัญหาในการ
บังคับตามค าพิพากษาอย่างมาก ประธานแผนกรายงานและวิเคราะห์คดีจะเรียกตุลาการศาลปกครอง
ที่เป็นองค์คณะพิพากษาในค าพิพากษานั้น ๆ มาด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันหน่วยงานทางปกครองที่มีส่วน
ได้เสียจึงสามารถร้องขอต่อสภาแห่งรัฐให้ช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ ซึ่งการร้องขอ
ดังกล่าวนี้อาจจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
 

3.2 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมัน  

 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมันนั้นต้องแยกพิจารณาจากค าพิพากษา
ตามประเภทของค าฟ้อง โดยการฟ้องคดีปกครองของประเทศเยอรมันมีหลักการที่อยู่เบื้องหลัง คือ 

                                           
263 เรื่องเดียวกัน, หน้า 180-181. 
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หลักอ านาจฟ้องคดีปกครองอย่างกว้าง (Verwaltungsgerichtliche Generalklausel) การที่จะน าคดีเข้า
สู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองจึงต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้สรุปสาระส าคัญได้
ว่า “บรรดาข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนซึ่งมิใช่ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้อยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่มีรัฐบัญญัติของสหพันธ์ก าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นอ านาจของ
ศาลอ่ืน” จากบทบัญญัตินี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าศาลปกครองเยอรมันมีอ านาจพิจารณาข้อพิพาทตาม
กฎหมายมหาชนซึ่งไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (ข้อพิพาทในทางปกครอง) ทุกกรณี
หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นข้อพิพาทประเภทใดบ้าง 
เพียงแค่มาตรการของฝ่ายปกครองไปกระทบสิทธิของบุคคลใด บุคคลนั้นชอบที่จะยื่นค าฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลปกครองได้ มาตรา 40 นี้จึงถือได้ว่าเป็นหลักอ านาจฟ้องคดีอย่างกว้างที่ถูกก าหนดเอาไว้ใน
ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง ซึ่งเป็นกุญแจของการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาต่าง ๆ ของศาลปกครองเยอรมัน264 ฉะนั้น ในการที่จะพิจารณาถึงอ านาจศาลในการก าหนด
ค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองเยอรมันจ าเป็นที่จะพิจารณาจากเนื้อหาของค าร้องหรือค า
ฟ้องรวมทั้งค าขอที่ต้องการให้ศาลพิพากษาจากรูปแบบของค าฟ้อง ซึ่งประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาความในศาลปกครอง ค.ศ. 1960 (VwGO) ได้น าเอารูปแบบค าฟ้องพ้ืนฐาน 3 รูปแบบ มา
จากประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง (Zivilprozeßordnung) มาใช้ ได้แก่ ค าฟ้อง
เกี่ยวกับสิทธิ (Gestaltungsklage) ค าฟ้องเกี่ยวกับประโยชน์ (Leistungsklage) และค าฟ้องขอให้
พิสูจน์นิติสัมพันธ์ (Feststellungsklage) และได้แตกแขนงเป็นค าฟ้องย่อยอ่ืน ๆ อีกตามประเภทของ
เรื่องที่พิพาท265 ซึ่งอาจแยกพิจารณาค าฟ้องในคดีปกครองเยอรมันและการก าหนดค าบังคับตาม
ประเภทค าฟ้องออกได้ 5 ประเภท266 ทั้งนี้โดยพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(Verwaltungsgerichtsordnung 1960 – VwGO)267 คือ 1. ค าฟ้องโต้ แย้ งค าสั่ งทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) ที่ผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งหมายให้ศาลปกครองลบล้างค าสั่งทางปกครองยังมีผล

                                           
264 Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozeßrecht, 4. Aufl. (S.l.: s.l., 2000), § 11 

Rn. 4. อ้างถึงใน เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลปกครองเยอรมัน ,” 
วารสารวิชาการศาลปกครอง 4, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547): 193-194. 

265 เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลปกครองเยอรมัน,” 
วารสารวิชาการศาลปกครอง 4, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547): 187. 

266 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 91-137. 

267 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 301. 
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บังคับอยู่และต้อมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่ถ้าเป็นกรณีของค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะจะ
ไม่สามารถฟ้องโต้แย้งได้ เพราะค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะย่อมไม่มีผลในทางกฎหมาย หากเป็น
กรณีค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะจะต้องใช้การฟ้องเพ่ือขอให้พิสูจน์สิทธิแทน โดยประเภทค าฟ้อง
โต้แย้งค าสั่งทางปกครองนี้มีวัตถุแห่งคดีลักษณะเดียวกันกับประเภทค าฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองของประเทศไทย 2. ค าฟ้องขอให้ เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpfichtungsklage) 
เป้าหมายของคดีประเภทนี้อยู่ที่การออกค าสั่งทางปกครอง ดังนั้น วัตถุแห่งคดีประเภทนี้  คือ การ
กล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่าสิทธิของตนถูกกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือละเลยไม่ออกค าสั่ง 
โดยวัตถุแห่งคดีประเภทนี้มีลักษณะเดียวกันกับประเภทค าฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองของ
ประเทศไทย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครอง และกรณีที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ออก
ค าสั่งทางปกครอง วัตถุแห่งคดีก็มีลักษณะเดียวกันกับค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการของประเทศ
ไทย 3. ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) เป็นการฟ้องที่มีความมุ่งหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการหรือละเว้นกระท าการ ซึ่งการกระท าที่มุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองนั้นต้องไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง โดยสามารถใช้ค าฟ้องประเภทนี้ฟ้องขอให้ออกกฎหรือ
ข้อบัญญัติได้อีกด้วย วัตถุแห่งคดีประเภทนี้มีลักษณะเดียวกันกับคดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎและคดีฟ้อง
ขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการของประเทศไทย 4. ค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) มี
ความซับซ้อนมากที่สุดในประเภทค าฟ้องคดีปกครองของประเทศเยอรมัน โดยการฟ้องขอให้พิสูจน์
สิทธิทั่วไปนั้นไม่สามารถจะกระท าได้ หากผู้ฟ้องคดีอาจฟ้องได้โดยวิธีการฟ้องโต้แย้งค าสั่ง    ทาง
ปกครอง หรือฟ้องให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง หรือฟ้องให้เจ้าหน้าที่กระท าการได้  ค าฟ้อง
ประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นบทส ารองไว้ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถฟ้องเป็นคดีปกครองประเภทอ่ืนได้ 
วัตถุแห่งคดีปกครองของประเทศไทยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุแห่งคดีในค าฟ้องประเภทนี้มากท่ีสุด
คือค าฟ้องให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ 5. ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎหมายส าดับรอง (Antrag auf Normenkontrolle) เป็นอ านาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง VwGO ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายล าดับรองแบบนามธรรม วัตถุแห่งคดีประเภทนี้จึงมีลักษณะเดียวกันกับคดีฟ้องขอให้เพิก
ถอนกฎและคดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการของประเทศไทย ฉะนั้น ให้ส่วนนี้จะท าการศึกษาการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมันตามประเภทของค าฟ้องจ านวน 5 ประเภท คือ 1. 
ค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง (Anfechtungsklage) 2. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่
ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtung-sklage) 3. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ 
(Leistungsklage) 4. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) และ 5. ค าบังคับค า
ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายส าดับรอง (Antrag auf Normenkontrolle) 
ดังนั้น การศึกษาการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมันจะท าการศึกษาโดยแยกเป็น
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สองส่วน คือ 3.2.1 ประเภทคดีปกครองของประเทศเยอรมัน และ 3.2.2 การก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองของประเทศเยอรมัน ดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ประเภทคดีปกครองเยอรมัน 
ประเภทคดีปกครองเยอรมันอาจแยกออกได้ 5 ประเภท คือ 3.2.1.1 ค าฟ้องโต้แย้งค าสั่ง 

ทางปกครอง (Anfechtungsklage) 3.2.1 .2 ค าฟ้องขอให้ เจ้าหน้าที่ ออกค าสั่ งทางปกครอง 
(Verpflichtungs-klage) 3.2.1.3 ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) 3.2.1.4 ค าฟ้อง
ขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) และ 3.2.1.5 ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหมายล าดับรอง (Antrag auf Normenkontrolle) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

3.2.1.1 ค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง (Anfechtungsklage) 
การฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง (Anfechtungsklage) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 

42268 VwGO การฟ้องคดีประเภทนี้มุ่งหมายเพ่ือลบล้างค าสั่งทางปกครอง ซึ่งค าสั่งทางปกครองนั้น
เป็นค าสั่งทางปกครองที่สร้างภาระแก่ปัจเจกชน องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจออกค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดหน้าที่ให้บุคคลต้องปฏิบัติ จ ากัดหรือเพิกถอนสิทธิของบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงนิติ
สัมพันธ์ โดยขัดกับความต้องการของปัจเจกบุคคล และค าสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองได้ออกมานั้นเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย269 โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับ
การฟ้องคดี คือ ค าสั่งทางปกครองนั้นต้องมีอยู่ ค าสั่งทางปกครองนั้นต้องกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี 
และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองดังกล่าวแล้ว และ
เจ้าหน้าที่นั้นได้ยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าว ประกอบกับเมื่อได้เสนอให้

                                           
268 มาตรา 42 VwGO (ค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครองและการฟ้องขอให้ออกค าสั่งทาง

ปกครอง) 
  (1) การฟ้องอาจมุ่งเพ่ือให้มีการลบล้างค าสั่งทางปกครอง (ค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง) 

หรือเพ่ือวินิจฉัยให้ออกค าสั่งทางปกครองที่ถูกปฏิเสธหรือมีการละเว้น (ค าฟ้องเพ่ือให้ออกค าสั่งทาง
ปกครอง) ได้ 

  (2) เท่าที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้รับค าฟ้องได้ต่อเมื่อผู้ฟ้องได้ยืนยันว่าสิทธิ
ทางกฎหมายของตนได้ถูกละเมิดโดยค าสั่งทางปกครองหรือจากการปฏิเสธหรือละเว้นการออกค าสั่ง
ทางปกครอง; บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 91. 

269 เพ็ญศรี วงศ์เสรี, หลักที่ส าคัญในกระบวนวิธีพิจารณาความในศาลปกครองเยอรมัน,  ใน 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Administrative Court and Administrative Court Procedure, 
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2540, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า  22. 
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ผู้บังคับบัญชาล าดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่งและผู้บังคับบัญชาก็ยังเห็นว่าค าสั่งนั้นชอบด้วย
กฎหมายแล้วและมีค าสั่งยกอุทธรณ์ในที่สุด270 มีข้อพิจารณาที่ส าคัญ ดังนี้271 
 1)  การมีอยู่ของค าสั่งทางปกครอง 
   การมีอยู่ของค าสั่งทางปกครองถือว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญของการฟ้องคดี
ประเภทนี้ โดยทั่วไปแล้วถือว่าค าสั่งทางปกครองมีอยู่เมื่อได้มีการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึง
ค าสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา 41 VwVfG) ดังนั้น กรณีที่มีการแจ้งค าสั่งทางปกครองให้คู่กรณีโดยถือ
ว่าการแจ้งนั้นไม่มีผลในทางกฎหมายก็ดี หรือค าสั่งทางปกครองนั้นได้ด าเนินการเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในค าสั่งทางปกครองแล้วก็ดี หรือค าสั่งทางปกครองนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ดี กรณีเหล่านี้ไม่อาจฟ้อง
โต้แย้งค าสั่งทางปกครองได้ เพราะ   ถือว่าไม่มีค าสั่งทางปกครองที่จะให้ยกเลิกอีกต่อไป ส าหรับการ
ฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครองโดยบุคคลที่สาม โดยหลักแล้วบุคคลที่สามอาจฟ้องโต้แย้งค าสั่งทาง
ปกครองที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนได้272 
 2)  ค าสั่งทางปกครองนั้นกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี 
   ตามมาตรา 42 วรรคสอง VwGO ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ 
อันเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจแบ่ง
ข้อพิจารณาออกเป็น 2 ประการ คือ ก. ความมีเหตุผลของค าฟ้อง และ ข. การใช้สิทธิในการฟ้อง 
 (1) ความมีเหตุผลของค าฟ้องที่กล่าวอ้างเกี่ยวกับการกระทบสิทธิ273 
 การเสนอค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่จ าเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้
ปรากฏอย่างประจักษ์ว่ามีการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี
จริงหรือไม่  เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ ในขอบเขตการตรวจสอบในทางสารบัญญัติ  
(Bergründetheitsprüfung) ส าหรับการฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งค าสั่งทางปกครองนั้น กรณีเป็นการ
เพียงพอหากผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพราะค าสั่งทางปกครองได้ละเมิดสิทธิ
ของผู้ฟ้องคด ี

                                           
270 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 302. 
271 Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozeßrecht, 13 Auf.  ( Stuttgart:  Booberg 

Verlag, 1994), S. 89 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน , 
หน้า 91. 

272 Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozeßrecht (München:  s. l. , 1994) , S.  247 
อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 92.  

273 Schmitt Glaeser, op. cit., S. 98 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ , ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 93.  
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 (2) การใช้สิทธิในการฟ้อง  
 การใช้สิทธิในการฟ้องมีข้อพิจารณา 2 ประการ ดังนี้ 
 (2.1)  สิทธิที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการฟ้องนั้นจะต้องเป็นสิทธิของผู้

ฟ้องคดีที่ถูกละเมิด โดยสิทธิดังกล่าวนี้ถือว่าเป็น “สิทธิในทางกฎหมายมหาชน” (subjective 
oeffentliche Rechte) สิทธิในทางมหาชน เป็นอ านาจในทางกฎหมายมหาชน ซึ่งมอบให้แก่ปัจเจก
บุคคลอันเป็นอ านาจในทางกฎหมายที่ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้องจากรัฐหรือนิติบุคคลมหาชนอ่ืน  ๆ 
เพ่ือให้การกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 274 สิทธิในทางมหาชนนั้นเกิดจาก
บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติไว้
อย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง275 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(Verwaltungsverfahrensgesetz-VwVfG) “สิทธิ” ในความหมายของมาตรา 42 วรรคสอง VwGO 
จึงหมายถึง “ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลซึ่งได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมายอันเป็น
ผลประโยชน์ที่ควรได้รับการคุ้มครอง”276 การพิจารณาว่าผลประโยชน์สมควรได้รับการคุ้มครอง
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่า ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลดังกล่าวนั้นในทางข้อเท็จจริงแล้วได้รับการ
คุ้มครองโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสิทธิ
ในทางมหาชนของปัจเจกบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นกฎหมายที่มิได้มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวม
เท่านั้น แต่อย่างน้อยที่สุดบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะต้องมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล (ผู้ฟ้องคดี) ด้วย277 บทบัญญัติของกฎหมายในความหมายนี้ ประการแรก หมายถึง กฎหมาย

                                           
274 ความหมายของค าว่า “สิทธิในทางมหาชน” (das subjective oeffentliche Rechte) ดู 

Forsthoff, S.184 ff.; Lorenz, S. 51 ff., Henke, Das subjective oeffentliche Recht (1968); 
ders., DöV 1980, S.621 ff,; Scherzberg, DVBI – 1988, S. 129 ff.; บรรเจิ ด สิ งคะเนติ , ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 96-97.   

275 มาตรา 29 (1) VwVfG บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอนุญาตให้คู่กรณีตรวจดู
เอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนทางปกครองเท่าที่การตรวจดูเอกสารดังกล่าวนั้นจ าเป็นต่อการใช้สิทธิ 
ของคู่กรณีหรือจ าเป็นต่อการป้องกันผลประโยชน์ในทางกฎหมายมหาชนของบุคคลนั้ นหน้า. . .” 
; เรื่องเดียวกัน, หน้า 97. 

276 Schmitt Glaeser, op. cit., S. 129 ff อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ , ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 97. 

277 Erichsen/Martens, 10 III 5, Rdnr. 57 ff. ; Kopp, VwGO, ม าต รา  42 Rdnr. 48; 
BVerfGB 27, 297 (307); BVerwGE 3, 362 f.; บรรเจิด สิงคะเนติ , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดี
ปกครองเยอรมัน, หน้า 97. 
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ในทางรูปแบบ (formelle Gesetze) กล่าวถึงกฎหมายที่ตราโดยองค์กรนิติบัญญัติ แต่ทั้งนี้ยังรวมถึง
กฎหมายล าดับรองและข้อบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย278 ผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นผลประโยชน์ในทางกฎหมาย (rechtliche Interessen) เสมอ การกล่าว
อ้างถึงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจก็ดี ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมก็ดี หรือผลประโยชน์ในทาง
การเมืองก็ดี ตัวอย่างเช่น โอกาสที่จะมีรายได้จากการแข่งขันทางการค้า โอกาสที่จะได้ชมทัศนียภาพ
อันงดงาม หรือผลประโยชน์ทั่วไปอ่ืน ๆ ในกรณีนี้ยังไม่เป็นการเพียงพอที่บุคคลนั้นจะใช้สิทธิในการ
ฟ้องคดี ในกรณีเหล่านี้ถือว่าเป็นเพียง “ผลสะท้อนกลับของกฎหมาย” (Rechtreflexe)279 ผลสะท้อน
กลับของกฎหมาย หมายถึง กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมุ่งหมายที่จะคุ้มครองเฉพาะผลประโยชน์
สาธารณะเท่านั้น แต่จากผลข้างเคียงในทางข้อเท็จจริงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น ประโยชน์ของผู้อาศัยอยู่ข้างเคียงกับพ้ืนที่ที่มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ท าให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น
ด้วย280 

 (2.2)  สิทธิในทางมหาชนนั้นอาจเกิดขึ้นได้มิใช่ เฉพาะกรณีที่
บทบัญญัติของกฎหมายได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีความผูกพันต่อกฎหมายโดยสมบูรณ์เท่านั้น หรือที่
เรียกว่า “อ านาจผูกพันของฝ่ายปกครอง” แต่กรณีอาจเกิดสิทธิในทางมหาชนได้แม้เป็นกรณีที่
กฎหมายให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ รวมทั้งกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในส่วน
ขององค์ประกอบของกฎหมาย (Beurteilungsspielraum) โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้281 

(2.2.1) ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง (Ermessensverwaltung) 
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ความผูกพันของกฎหมายเช่นกัน (มาตรา 40 VwVfG) ซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของศาล ถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมิได้ค านึงถึงความผูกพันดังกล่าว การใช้ดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครองอาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่มิชอบด้วยกฎหมายได้ หากฝ่ายปกครองมิได้ใช้ดุลพินิจหรือ
ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ในกรณี
เหล่านี้อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลได้ แต่การยอมรับถึง “สิทธิในทางมหาชน” กับการใช้

                                           
278 เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.   
279 Eyermann/Froehler, มาตรา 42 Rdnr. 155; Kopp, VwGO, มาตรา 42, Rdnr. 49; 

เรื่องเดียวกัน, หน้า 98. 
280 Schmitt Glaeser, op. cit., S. 103 ff. อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 98. 
281 Schmitt Glaeser, op. cit., S. 104 ff. อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 98-99. 
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ดุลพินิจอย่างปราศจากข้อบกพร่องนั้นวางอยู่บนเงื่อนไขว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นั้นต้องเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีด้วย กล่าวคือ อย่างน้อยที่สุดกฎหมาย
นั้นได้ก าหนดเพ่ือคุ้มครองปัจเจกบุคคล (ผู้ฟ้องคดี) ด้วย ดังนั้น จึงเป็นการไม่เพียงพอหากผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างเป็นนามธรรมว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ดุลพินิจอย่างบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีต้องอธิบายอย่างเป็น
รูปธรรมว่าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องสถานะในทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดี
จะได้รับความคุ้มครองดีกว่า และบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจนั้น
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลด้วย ในกรณีนี้ปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะโต้แย้งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายได้ 

(2.2.2) กรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ
ในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมาย (Beurteilungsspielraum) หรือในกรณีของถ้อยค าของ
บทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง ตามหลักแล้วถ้อยค าในทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจนถือหลัก
เช่นเดียวกับกรณีของดุลพินิจที่อาจก่อให้เกิดสิทธิในทางมหาชนได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายได้
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมาย ดุลพินิจเช่นนี้ศาลอาจ
ตรวจสอบได้ในขอบเขตจ ากัด กรณีนี้เช่นเดียวกับกรณีของดุลพินิจปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้
ฝ่ายปกครองใช้กฎหมายโดยปราศจากข้อบกพร่องในการใช้ดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมาย 
หากบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล (ผู้ฟ้องคดี) ด้วย 

(2.2.3) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิของผู้ ฟ้องคดีนั้น
จะต้องตรวจสอบว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งนั้นบทบัญญัติของกฎหมายมีความมุ่ งหมายที่จะคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ การกล่าวอ้างสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรงจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญโดยทั่วไปแล้วเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะสภานะในทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองโดย
สิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้น ส่วนใหญ่แล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือ
ท าให้สิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

3)  การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง (Vorverfahren)282 
บทบัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง (Vorverfahren order 

Widerspruchverfahren) บัญญัติไว้ในมาตรา 68 ถึงมาตรา 73 VwGO เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ออกค าสั่งทางปกครอง หากผู้รับค าสั่งทางปกครองเห็นว่าค าสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายและก่อให้เกิดภาระแก่ตน ในกรณีนี้ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะต้องยื่นคัดค้านค าสั่งดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ภายในก าหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทราบค าสั่งทาง
ปกครอง เมื่อได้มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนยันค าสั่งทาง

                                           
282 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 101-102. 
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ปกครองของตนว่าชอบด้วยกฎหมายก็จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาล าดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง 
และหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าค าสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีค าสั่งให้ยกค าอุทธรณ์ 
ในกรณีนี้ผู้ ฟ้องคดีจึงสามารถน าคดีมาสู่ศาลปกครองได้ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ก าหนด
ข้อยกเว้นให้สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลปกครองได้โดยไม่ต้องด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน 
กล่าวคือ กรณีแรกเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้ไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน 
(มาตรา 68 วรรคแรก) กรณีที่สองเมื่อค าสั่งทางปกครองนั้นออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับสูง
ของสหพันธ์หรือมลรัฐ (มาตรา 68 วรรคแรก ข้อ 1) และกรณีที่สาม เมื่อผลของการวินิจฉัยอุทธรณ์
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (Widerspruchbescheid) กระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สามเป็นครั้งแรก 
(มาตรา 68 วรรคแรก ข้อ 2) บุคคลที่สามไม่ต้องอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ กรณีที่ไม่ต้อง
มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองให้เสนอฟ้องภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

ดังนั้น เงื่อนไขการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง จึงเป็นเงื่อนไขก่อนที่ผู้ฟ้อง
คดีจะยื่นฟ้องเพ่ือขอให้ศาลยกเลิกค าสั่งทางปกครองจะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจนได้รับ
ผลการพิจารณาค าอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยก่อน และผลของการอุทธรณ์ต้องเป็นกรณีที่ได้มีการยก
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์  

3.2.1.2 ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtungsklage) 
 คดีประเภทนี้มุ่งหมายให้ฝ่ายปกครองกระท าการออกค าสั่งทางปกครอง มิใช่การ
โต้แย้งฝ่ายปกครองที่เข้ามากระท าการแทรกแซงในสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรง283 เป้าหมายของค าฟ้อง
คดีประเภทนี้อยู่ที่การออกค าสั่งทางปกครอง ดังนั้น วัตถุแห่งคดี ในคดีประเภทนี้ก็คือการกล่าวอ้าง
ของผู้ฟ้องคดีว่าสิทธิของตนถูกกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครองหรือที่
เรียกว่า “Versagungsgegen-klage” กับการที่เจ้าหน้าที่ละเลยเพิกเฉยไม่ออกค าสั่งทางปกครอง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือที่เรียกว่า “Untaetigkeitsklage” โดยแยกพิจารณาความแตกต่างของวัตถุแห่งคดี
ประเภทนี้ได้ ดังต่อไปนี้284 

1)  การฟ้องขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครอง (Versagungsgegenklage)  

เป็นกรณีการฟ้องเพ่ือโต้แย้งค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะออก
ค าสั่งทางปกครองตามท่ีผู้ยื่นค าร้องได้ร้องขอ และมีความมุ่งหมายเพื่อให้ศาลวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ออก
ค าสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งหมายหลัก
ของคดีประเภทนี้มิได้อยู่ที่การโต้แย้งค าสั่งทางปกครองที่เป็นการปฏิเสธค าร้องขอให้ออกค าสั่งทาง

                                           
283 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 302. 
284 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 109-111. 
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ปกครอง แต่มีความมุ่งหมายหลักอยู่ที่การออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี การฟ้องเพ่ือขอให้
เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครองนั้น แม้จะมี
ค าสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการออกค าสั่งทางปกครองตามที่ร้องขอเป็นวัตถุแห่งคดี และมีความมุ่ง
หมายให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันการฟ้องคดีประเภทนี้ก็มีความมุ่งหมาย
หลักเพ่ือให้ก่อตั้งสิทธิ (Gestaltungsklage) กล่าวคือให้ออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วย
เหตุดังกล่าวนี้เอง ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะคดีในค าพิพากษาของศาล ศาลจะวินิจฉัยให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครองตามที่ร้องขอด้วยเหตุผลเพ่ือความชัดเจนของ
ค าพิพากษา   

2)  การฟ้องคดีเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองเนื่องจากการที่
เจ้าหน้าที่ละเลยเพิกเฉยไม่กระท าการ (Untaetigkeitsklage) 

เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ศาลวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ถูก
ฟ้องคดีออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ละเลยที่จะออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในกรณีนี้เป็นกรณีที่
เจ้าหน้าที่มิได้พิจารณาค าร้องของผู้ฟ้องคดีที่มุ่งหมายให้ออกค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาอัน
สมควร ส าหรับเงื่อนไขพิเศษส าหรับการฟ้องคดีประเภทนี้ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 75 VwGO การฟ้อง
คดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่กระท าการนี้ ไม่ใช่ค าฟ้องที่แยกเป็นอิสระประเภทหนึ่ง แต่จัดอยู่ภายใต้  
ค าฟ้องประเภทค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง เนื่องจากโดยหลักการพ้ืนฐานแล้วคดี
ประเภทนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้ออกค าสั่งทางปกครองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี คดีที่เจ้าหน้าที่
ละเลยไม่ออกค าสั่งทางปกครองจึงไม่มีลักษณะพิเศษที่แยกออกจากคดีที่ฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออก
ค าสั่งทางปกครองแต่อย่างใด แต่ลักษณะพิเศษของคดีประเภทนี้อยู่ที่การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
ซึ่งคดีประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ 
เพราะไม่มีค าสั่งทางปกครองให้อุทธรณ์โต้แย้งนั่นเอง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจฟ้องคดีเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง
นั้น เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 วรรคสอง285 เช่นเดียวกับกรณีการฟ้องโต้แย้งค าสั่งทาง
ปกครอง (Anfechtungsklage) ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้เห็นว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของ 
ผู้ฟ้องคดี เพ่ือให้ออกค าสั่งทางปกครองนั้นมิได้บรรลุความมุ่งหมายตามที่ร้องขอ และการปฏิเสธของ
เจ้าหน้าที่ก็ดี หรือการละเลยไม่ออกค าสั่งทางปกครองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ดีเป็นการละเมิดสิทธิ

                                           
285 มาตรา 42 (ค าฟ้องให้เพิกถอนและให้ออกค าสั่งทางปกครอง) 

(2) ตราบเท่าที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้รับค าฟ้องได้ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดี
ยืนยันว่า สิทธิทางกฎหมายของตนได้ถูกละเมิดโดยค าสั่งทางปกครองหรือจากการปฏิเสธหรือละเว้น
การออกค าสั่งทางปกครอง; บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 111.  
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ของผู้ฟ้องคดี ฉะนั้น เงื่อนไขเรื่องอ านาจฟ้องคดีขอให้ออกค าสั่งทางปกครองก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
กับค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง โดยระยะเวลาในการฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทาง
ปกครองแยกออกเป็น 2 กรณ2ี86 
 (1)  การฟ้องคดีเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครอง (Versagungsgegenklage) นั้น ระยะเวลาในการฟ้องคดี
เป็นไปตามมาตรา 74 วรรคสอง VwGO ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที่เป็นการปฏิเสธค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี 
 (2)  การฟ้องคดีเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ละเลยที่จะออกค าสั่งทางปกครอง (Untaetigkeitsklage) ตามมาตรา 75 ได้ให้โอกาสแก่ 
ผู้ยื่นค าร้องที่จะฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยค าร้องของตนก่อน เงื่อนไขส าหรับการ
ฟ้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่กระท าการ คือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ได้พิจารณา  
ค าร้องของตนภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนตามมาตรา 75 วรรคสอง VwGO การฟ้องคดีไม่
สามารถจะกระท าได้ก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าร้อง แต่ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาสั้นกว่าที่ก าหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีก็อาจฟ้องคดีก่อนระยะเวลา 3 เดือนได้ อย่างไรก็
ตาม ในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกค าสั่งทางปกครองได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจาก
ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับเรื่องนั้นต้องใช้ระยะเวลาเกิน 3 เดือน เช่น กรณีที่เป็นเรื่องที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่ออกค าสั่งทางปกครองจะต้องรอการเสนอความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยอื่น ๆ ก่อนที่จะออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นได้ ในกรณีเหล่านี้ศาลจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยค าร้องดังกล่าวก่อน  

3.2.1.3 ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) 
การฟ้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการเป็นการฟ้องที่มีความมุ่งหมายให้

เจ้าหน้าที่กระท าการหรือละเว้นการกระท า ซึ่งการกระท าที่มุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท า
การต้องไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง วัตถุแห่งการฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ จึงมี
ขอบเขตค่อนข้างกว้างแต่อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวย่อมหมายถึงการกระท าของฝ่ายปกครอง 
การกระท าที่ส าคัญส าหรับการฟ้องคดีประเภทนี้ คือ การกระท าทางกายภาพ การฟ้องคดีเพ่ือของให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการในระบบของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมัน (VwGO) 

                                           
286 เรื่องเดียวกัน, หน้า 112-113.  
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ท าให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยองค์กรศาลที่ได้ให้หลักประกันไว้ในมาตรา 19 วรรค 4287 
ของกฎหมายพ้ืนฐาน (Grundgesetz) มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการปิดช่องว่างของการ
คุ้มครองสิทธิโดยองค์กรศาลเพ่ือโต้แย้งการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อสิทธิในทางกฎหมาย
มหาชน (das subjective oeffentliche Recht)288 ขอบเขตของการฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่กระท า
การนี้วางอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่มุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ
หรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมุ่งหมายให้ละเว้นที่จะออกค าสั่งทางปกครองในอนาคต 
รวมทั้งสิทธิเรียกร้องให้ออกฎหมายล าดับรอง289 จากขอบเขตของการฟ้องคดีดังกล่าวอาจแบ่งกลุ่ม
การฟ้องเพ่ือให้กระท าการได้ ดังนี้290 
 1)  สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้กระท าการทางกายภาพในความหมายอย่างแคบ 
(Ansprueche auf Realakte in einem engeren Sinn) 
   การให้ฝ่ายปกครองกระท าการในทางกายภาพในความหมายอย่างแคบ เช่น 
การให้ท าลายเอกสารหรือวัตถุอ่ืน ๆ การให้ลบข้อมูลอันใดอันหนึ่ง การให้ช าระเงิน หรือการให้ส่งมอบ
ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้กระท าการในทางกายภาพเหล่านี้อาจบรรลุความมุ่งหมายได้ด้วยการ
ฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ ทั้งนี้ การขอให้ท าลายเอกสารก็ดี การขอให้ลบข้อมูลก็ดี กรณีเหล่านี้
ย่อมมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าสิทธิเรียกร้องให้ท าลายก็ดี สิทธิเรียกร้องให้ลบข้อมูลก็ดี 
สามารถท าให้บรรลุความมุ่งหมายด้วยการ “ท าลาย” หรือ “การลบข้อมูล” ได้หรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้
ออกค าสั่งทางปกครองต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ท าลายเอกสารหรือให้ลบข้อมูลดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่
มิได้กระท าตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ในกรณีนี้จึงอาศัยการฟ้องเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ท าลาย
เอกสารหรือลบข้อมูลดังกล่าว  เพราะปัญหาเกี่ยวกับว่าจะท าลายเอกสารหรือจะลบข้อมูลหรือไม่ 
ประเด็นนี้ได้มีการวินิจฉัยโดยค าสั่งทางปกครองแล้ว กรณีนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท าให้บรรลุความ
มุ่งหมายตามสิทธิเรียกร้องขอให้ท าลาย หรือตามสิทธิเรียกร้องให้ลบข้อมูล กรณีนี้จึงเป็นเรื่องเก่ียวกับ
การกระท าทางกายภาพเท่านั้น 

                                           
287 มาตรา 19 วรรคสี่ GG “หากบุคคลใดถูกละเมิดโดยอ านาจมหาชน บุคคลนั้นชอบที่จะใช้

สิทธิทางศาลได้ ในกรณีที่ไม่มีศาลที่มีเขตอ านาจในเรื่องนั้นให้ฟ้องยังศาลยุติธรรม”; เรื่องเดียวกัน, หน้า 
116. 

288 Thomas Wuertenberger, Verwaltungsprozessrecht (Muenchen:  s. l. , 1998) , S. 
169 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน , หน้า 116.; 
BVerfGE 22, 106 (110); 58, 1(40) 

289 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 116. 
290 เรื่องเดียวกัน, หน้า 115-119. 
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 2)  สิทธิเรียกร้องให้แสดงเจตนาและให้ข้อมูลตามกฎหมายมหาชน 
(Ansprüche auf öffentlich-rechtliche Willens und Wissenserklärungen) 
   สิทธิเรียกร้องให้แสดงเจตนาตามกฎหมายมหาชนเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการท า
สัญญาทางปกครอง ส่วนสิทธิเรียกร้องให้ข้อมูลตามกฎหมายมหาชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูล  
ต่าง ๆ หรือการประกาศให้ทราบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หรือข้อมูลทั่วไปของทางการที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง 
ๆ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ความมุ่งหมายที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงเจตนาดังกล่าว หรือมอบให้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจกระท าได้ด้วยการฟ้องขอให้
เจ้าหน้าที่กระท าการได้ แต่ในกรณีที่ได้มีการยื่นค าร้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้วในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในขอบเขต
อ านาจของตนหรือไม่ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ข้อมูลโดยท าเป็นค าสั่งทางปกครองปฏิเสธการให้
ข้อมูล ในกรณีนี้หากจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องอาศัยการฟ้องเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทาง
ปกครอง (Verpflichtungsklage) มิใช่อาศัยการฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) 
เพราะการที่จะท าให้บรรลุความมุ่งหมายของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จะต้องมีค าสั่งทางปกครอง ส่วนการ
กระท าทางกายภาพคือการให้ข้อมูลเป็นเพียงผลของการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว กรณีนี้จึงต้อง
ฟ้องเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง 
 3)  สิทธิเรียกร้องให้แก้ไขเยียวยาอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (Ansprüche auf Folgenbeseitigung)    
   สิทธิเรียกร้องให้แก้ไขเยียวยาอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นสิทธิเรียกร้องที่มี พ้ืนฐานมาจากหลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) และสิทธิในเสรีภาพ 
(Freiheitsgrundrecht) สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อให้เกิดความผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะ
แก้ไขเยียวยาอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายดังกล่าว ในกรณีอาจท าให้บรรลุความ
มุ่งหมายได้ด้วยการฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) หรือด้วยการฟ้องเพ่ือขอให้
ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtungsklage) ปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าจะใช้การฟ้องประเภทใด
นั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่าการกระท าที่จะเยียวยาความเสียหายดังกล่าวนั้น เป็นการกระท าในลักษณะของ 
“ค าสั่งทางปกครอง” หรือเป็นเพียง “การกระท าทั่วไป” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเป็นการกระท าใน
ลักษณะทั่วไปก็ใช้การฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ แต่หากการกระท าดังกล่าวจะต้องท าเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง ในกรณีนี้จะต้องใช้การฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง  
 4)  สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ละเว้นการกระท า (Unterlassungsansprueche)  
   สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ละเว้นการกระท าอาจท าให้บรรลุความมุ่งหมายได้ด้วย
การฟ้องคดีประเภทให้เจ้าหน้าที่กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิเรียกร้องขอให้
ละเว้นการกระท า ตัวอย่างเช่น  เรียกร้องให้ละเว้นจากการให้ข้อมูล ละเว้นจากการให้ความเห็น หรือ
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ละเว้นจากการก่อความรบกวนใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน เช่น การขอให้แพทยสภา
งดเว้นการให้ความเห็นในทางวิชาการที่เก่ียวกับเรื่องทางการเมือง หรือการขอให้กระทรวงกลาโหมฝึก
บินในระดับต่ าเหนือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Gemeinde) เป็นต้น ในการนี้ สามารถใช้การฟ้อง
เพ่ือให้ละเว้นการกระท าในลักษณะของการป้องกัน (die vorbeugende Unterlassungsklage) เป็น
ลักษณะการฟ้องลักษณะหนึ่งที่อยู่ในประเภทคดีของการฟ้องให้เจ้าหน้าที่กระท าการ กรณีนี้เป็นการ
ป้องกันการกระท าทางกายภาพก็ดี ค าสั่งทางปกครองก็ดี หรือกฎหมายล าดับรองก็ดีที่ก่อให้เกิดภาระ
อันจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม การจะฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวได้จะต้องเป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิพิเศษ (das erforderliche besondere Rechtsschutzbeduerfnis)  

3.2.1.4 ค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) 
 โดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือพิสูจน์สิทธิเป็นคดีที่มีความซับซ้อน
มากที่สุดในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมัน291 โดยการฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิ
อาจแบ่งตามลักษณะของการฟ้องคดีออกได้หลายประเภท ค าฟ้องประเภทนี้เป็นค าฟ้องที่มีเป้าหมาย
ในการขอให้ศาลพิพากษาว่านิติสัมพันธ์ในทางปกครองยังด ารงอยู่หรือไม่ หรือขอให้ศาลพิพากษา
แสดงความเสียเปล่าของค าสั่งทางปกครองโดยวัตถุประสงค์ของการมีค าฟ้องประเภทนี้ก็คือ การขจัด
สภาพการณ์อันไม่แน่นอนหรือเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ในทางปกครองให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ ค าฟ้อง
ขอให้พิสูจน์สิทธินี้ใช้กับนิติสัมพันธ์ทางปกครองทุกประเภท และด้วยเหตุที่ขอบเขตของการใช้ค าฟ้อง
ประเภทนี้เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ในระบบกฎหมายเยอรมันค าฟ้องประเภทนี้จึงอยู่ในลักษณะของ
บทส ารอง ซึ่งหมายความว่า ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิสูจน์สิทธิได้ก่อต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถอาศัยค าฟ้อง
ประเภทอ่ืนคุ้มครองสิทธิของตนได้แล้ว และโดยที่ค าฟ้องประเภทนี้อยู่ในฐานะบทส ารองจึงท าให้
ในทางปฏิบัติมีการฟ้องคดีประเภทนี้จ านวนน้อยมาก292 การฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิอาจแบ่งแยกตาม
ลักษณะของการฟ้องคดีประเภทนี้ได้หลายประเภท ดังนี้293 
 1)  คดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิทั่วไป (die allgemeine Feststeellungskage) 
เป็นการฟ้องเพ่ือพิสูจน์ถึงการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของนิติสัมพันธ์ (Rechtsverhältnis) ในนิติสัมพันธ์หนึ่ง 
(มาตรา 43 I 1. Alt)  

                                           
291 Friedhelm Hufen, op. cit., S. 456 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 121. 
292 เพ็ญศรี วงศ์เสรี, หลักที่ส าคัญในกระบวนวิธีพิจารณาความในศาลปกครองเยอรมัน, ใน 

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Administrative Court and Administrative Court 
Procedure, หน้า 61. 

293 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 121-122. 
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 2)  คดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิในลักษณะของการป้องกัน (die vorbeugende 
Feststellungsklage) เป็นการฟ้องคดีเก่ียวกับการป้องกันการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3)  คดีฟ้องขอให้ พิสูจน์สิทธิเพ่ือแสดงความเป็นโมฆะของค าสั่งทาง
ปกครอง (die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts) (มาตรา 43 I 2 Alt) 
 4)  คดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าที่ เสร็จสิ้นไปแล้ว (die 
Fortsetzungsfeststellungsklage) ค าฟ้องประเภทนี้เป็นค าฟ้องที่ขอให้พิสูจน์สิทธิที่เกี่ยวกับความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองที่เสร็จสิ้นไปแล้ว (มาตรา 113 I 4) และ 
 5)  ค าฟ้ องขอให้ พิ สู จน์ สิท ธิส าหรับสิทธิ ในทางวิธีสบัญ ญั ติ  (die 
Zwischenfesstellungsklage) ค าฟ้องประเภทนี้ เป็นค าฟ้องขอให้ พิสูจน์สิทธิในเรื่องขอบเขต
กฎหมายวิธีสบัญญัติ (มาตรา 173 VwGO ประกอบกับมาตรา 256 II ZPO)   

3.2.1.5 ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง 
(Antrag auf Normenkontrolle) 
 ค าร้องนี้มุ่งหมายเพ่ือให้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมาย     
ล าดับรอง เป็นกระบวนการในการโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัย ทั้งนี้ 
ด้วยผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค าร้องในเรื่องนี้ได้นั้น มิได้จ ากัดเฉพาะกรณีของผู้ถูกกระทบสิทธิเท่านั้น โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็พึงมีและใช้สิทธิดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ในอีกทางหนึ่ง การตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นนี้ยังเป็นกระบวนการในการป้องกันความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมาย ดังนั้น ค าร้องนี้จึงมีผลโดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล และยังมีความมุ่งหมาย
อ่ืนนอกจากความมุ่งหมายข้างต้นก็คือ ก่อให้เกิดความประหยัดในทางคดี เพราะกระบวนการ
ตรวจสอบเช่นนี้สามารถป้องกันคดีจ านวนมากที่อาจจะเกิดจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรอง คดีประเภทนี้จึงสามารถลดภาระของศาลได้ เพราะค าพิพากษาของศาลปกครอง
จะมีผลผูกพันเป็นการทั่วไปในที่สุด294 การร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกฎหมายล าดับ
รองในระบบกฎหมายเยอรมันได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. 
1960 (Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO) มาตรา 47 ได้ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจใน
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ295 
 1.  เพ่ือให้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองเป็น
กระบวนการในการโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัย ทั้งนี้ เพราะผู้ที่จะใช้

                                           
294 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 303. 
295 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 130. 
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สิทธิดังกล่าวได้มิได้จ ากัดเฉพาะกรณีของผู้ถูกกระทบสิทธิเท่านั้นที่จะมีสิทธิยื่นค าร้องนี้ได้ โดยสิ ทธิ
ดังกล่าวนี้ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
 2.  การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองมีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการในการป้องกันความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและด้วยเหตุนี้การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวจึงมีผลโดยตรงต่อ
การคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล 
 3.  ความมุ่งหมายประการสุดท้ายของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรองนั้นเป็นความมุ่งหมายเพ่ือความประหยัดในทางคดี เพราะกระบวนการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองสามารถป้องกันคดีจ านวนมากที่อาจจะเกิดจากความ
มาชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง คดีดังกล่าวนี้จึงเป็นคดีที่ช่วยลดภาระให้แก่ศาลปกครอง
ได้ เพราะค าวินิจฉัยของศาลจะมีผลผูกพันเป็นการทั่วไป 
 การตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองนี้ก าหนดให้กระท าในรูปการยื่นค า
ร้องขอ (Antrag) แทนที่จะเป็นค าฟ้อง (Klage) มีการให้เหตุผลโดยเห็นว่า ผู้ยื่นค าขอ และผู้ออก
บทบัญญัติของกฎหมายล าดับรอง ได้แก่  องค์การอิสระตามกฎหมายมหาชน เทศบาลเมือง 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไม่ได้อยู่ในฐานะคู่กรณี นอกจากนั้น ผู้มีอ านาจยื่นค าขออาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองก็ได้ โดยต้องปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับผลเสียจากการใช้บทบัญญัติดังกล่าว ส าหรับอีกฝ่าย
หนึ่งนั้นคือองค์การอิสระตามกฎหมายมหาชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ออกข้อบัญญัติหรือกฎต่าง ๆ ออกมาใช้296  
  การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองหรือกฎโดยศาลปกครอง
ประเทศเยอรมันถือได้ว่ามีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้297  
 1. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยตรง (Direct or Principal 
Judicial Review) ได้แก่ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ถูกโต้แย้งความชอบด้วย
กฎหมายหลังจากกฎฉบับนั้น ๆ ออกมามีผลใช้บังคับ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแต่
อย่างใด ซึ่งการควบคุมในกรณีนี้เรียกอีกนัยหนึ่งได้ว่า การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายแบบ
นามธรรม (Abstract Judicial Review) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎถือ
เป็นประเด็นหลักในคดี หากศาลพิพากษาว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและผลในทางกฎหมายของ  
ค าพิพากษานั้นจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป 

                                           
296 เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 429. 
297 Mahendra P. Singh, German Administrative Law in Common Law Perspective 

(Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1985), pp. 51-52 อ้างถึงใน อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์ , เรื่องเดิม, 
หน้า 126.  



160 

 

 2. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยอ้อม (indirect or incidental 
judicial review) ได้แก่ กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และมีประเด็นที่กล่าวอ้างว่าเกิดจากกฎที่ให้อ านาจ
ฝ่ายปกครองกระท าการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการบังคับใช้กฎ และมีการโต้แย้งว่ากฎนั้น  ๆ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่าประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นเป็น
ประเด็นรองในคดี ซึ่งผลของค าพิพากษาที่แสดงถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นไม่มีผลเป็น
การทั่วไป แต่จะมีผลเฉพาะคดีนั้น ๆ เท่านั้น  
  ฉะนั้น การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบกฎหมายเยอรมันกรณี
เป็นการควบคุมโดยตรง ศาลปกครองจะพิจารณาเพิกถอนกฎนั้นได้หากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่ถ้าเป็นกรณีการควบคุมโดยอ้อม แม้ศาลปกครองเห็นว่ากฎที่เป็นฐานแห่งการออกค าสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยรัฐบัญญัติที่เป็นกฎหมายแม่บท ศาลปกครองก็จะเพียงเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง
เท่านั้น โดยจะไม่ก้าวล่วงไปพิพากษาแสดงความเสียเปล่าของกฎ 298 ศาลปกครองเยอรมันมี
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ โดยอาศัยเป็นเหตุที่จะพิพากษาเพิกถอน
กฎ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็นห้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. องค์กรผู้มีอ านาจออกฎ (Zuständigkeit) 
 ศาลปกครองจะตรวจสอบว่ากฎที่ถูกโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายนั้นออกโดย
องค์กรที่มีอ านาจในการออกกฎหรือไม่ เพราะหน่วยงานที่ออกกฎนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
ในการออกกฎนั้น โดยทั่วไปในกรณีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนิติบุคคลมหาชนอิสระอ่ืน 
ๆ อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นจะมีการก าหนดไว้จากภารกิจในการปกครองตนเองขององค์กร
เหล่านั้น หรืออาจมาจากกฎหมายที่มอบหมายภารกิจของรัฐให้องค์กรเหล่านั้น หากเป็นองค์การเหนือ
พ้ืนที่ (Gebietskör perschaften) โดยปกติแล้วองค์กรเหล่านั้นจะมีอ านาจในการออกกฎเพ่ือบังคับ
ใช้เหนือพ้ืนที่นั้น ๆ เท่านั้น299  

2. กระบวนการขั้นตอนในการออกกฎ (Verfahren) 
 ความบกพร่องในเรื่องกระบวนการขั้นตอนของการออกกฎ โดยทั่วไปแล้วย่อมมีผล
ท าให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมตกเป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นยังไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดถึงกระบวนการในการตรากฎแต่อย่างใด โดยเหตุที่กระบวนการใน
การตรากฎมิได้มีอยู่ภายใต้มาตรา 9 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี ค.ศ. 1976 
(VwVfG) ดังนั้น จึงไม่อาจน าบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครอง
ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้กับการออกกฎได้ ถ้ากฎที่จะออกนั้นมีผลกระทบต่อ

                                           
298 อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 126. 
299 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 134. 
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สิทธิของประชาชนโดยตรง แม้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรงก็ตาม ผู้ออกกฎจ าต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกกระทบสิทธิโดยตรงด้วย300  

การเยียวยาในกรณีที่มีความบกพร่องในเรื่องขั้นตอนกระบวนการในความหมายของ
มาตรา 45 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (VwVfG) นั้น ไม่สามารถน ามาใช้กับกรณีของ
การออกกฎได้ เพราะการเยียวยาดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ เป็นข้อยกเว้นที่น ามาใช้เฉพาะกับ
กระบวนการในการออกค าสั่งทางปกครองเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่อาจออกกฎใหม่ได้ หากกฎที่ออกมา
ก่อนนั้นมีข้อบกพร่องในเรื่องขั้นตอนกระบวนการในการออกกฎ301 

3. พ้ื นฐานทางกฎหมายของการมอบอ านาจ ให้ ออกกฎ  (Ermächtigung 
sgrundlage) 

โดยทั่วไปแล้วบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนนั้น
บทบัญญัติของกฎหมายเช่นนี้จะต้องมีพ้ืนฐานทางกฎหมายอย่างเพียงพอในการออกกฎที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนได้ โดยบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองในการออกกฎได้นั้น
จะต้องก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกฎที่จะออกไว้ ในกรณีของข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
มีการบัญญัติไว้ใน “กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” (Gemeindeordnung) พ้ืนฐาน
ในทางกฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องตีความให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จะมีการมอบ
อ านาจต่อโดยกฎ ในกรณีเช่นนี้จะกระท าได้ต่อเมื่อกฎหมายที่มอบอ านาจนั้นเองได้ก าหนดไว้ให้มอบ
อ านาจต่อไปได้ นอกจากนี้กฎนั้นจะต้องออกภายในขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ านาจ302 

4. กฎนั้นต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงกว่า (Kein Verstoß gegen 
höherrangiges Recht) 

การตรวจสอบเนื้อหาของค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ 
ย่อมมีผลมาจากการมีล าดับชั้นของกฎหมายอันเป็นหลักการของหลักนิติรัฐ และหลักความผูกพันของ
ฝ่ายปกครองต่อกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วศาลที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎจะตรวจสอบ
จากบทบัญญัติของกฎหมายของสหพันธ์และกฎหมายของมลรัฐทั้งหมดที่มีอยู่ รวมตลอดถึงตรวจสอบ
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย กรณีที่กฎฉบับหนึ่งขัดแย้งกับกฎอีกฉบับหนึ่งจะต้องใช้หลักการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วไปมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กล่าวคือ หากกฎฉบับหนึ่งขัดแย้งกับกฎ
อีกฉบับหนึ่งที่ออกโดยองค์กรที่มีล าดับสูงกว่า ในกรณีเช่นนี้กฎที่ออกโดยองค์กรที่อยู่ในล าดับชั้นสูง

                                           
300 Friedhelm Hufen, op. cit., S. 508 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 135. 
301 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 135. 
302 เรื่องเดียวกัน, หน้า 135-136. 
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กว่าอยู่ในล าดับที่มาก่อน เช่น กฎที่เกี่ยวกับการวางผังการก่อสร้าง ซึ่งออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขัดแย้งกับกฎที่ออกตามกฎหมายคุ้มครองภูมิประเทศ ซึ่งออกโดยรัฐส่วนกลาง โดยหลักแล้ว
กฎที่ออกโดยรัฐส่วนกลางย่อมอยู่ในฐานะที่สูงกว่า แต่ในกรณีที่ผลปรากฏว่ากฎที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า
นั้นไปแทรกแซงหลักการปกครองตนเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีนี้จึงไม่สามารถน า
กฎที่ออกตามกฎหมายคุ้มครองภูมิประเทศมาใช้กับกฎที่ออกโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่
ถ้าเป็นกรณีที่กฎอยู่ในล าดับชั้นเดียวกันขัดแย้งกันให้ถือหลักกฎที่ออกมาภายหลังไปยกเลิกกฎที่ออก
มากก่อน หรือในกรณีที่กฎขัดแย้งกับระเบียบภายในฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften) โดย
หลักแล้วย่อมไม่ถือว่ากฎนั้นเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย303  

5. เนื้อหาของกฎต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
หลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหรือหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักที่มีความส าคัญยิ่ง

ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาของค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทาง
ปกครอง โดยเฉพาะมาตรการทางปกครองที่ก่อให้เกิดภาระต่อประชาชน การพิจารณาในทางเนื้อหา
ของหลักความพอสมควรแก่เหตุนั้นเป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์-วิธีการ-ความสัมพันธ์ (Zweck-
Mittel-Relation) หรือเรียกว่าพิจารณาถึง “ความเหมาะสม” “ความจ าเป็น” และ “ความสมดุล
ระหว่างที่ถูกกระทบกับผลที่ได้รับ” จากการกระท านั้น ๆ ในที่นี้  มาตรการที่มีความเหมาะสม 
หมายถึง มาตรการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดนั้นได้ มาตรการที่จ าเป็น หมายถึง มาตรการ
ที่มีความเหมาะสมดังกล่าวข้างต้นอันเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิทธิต่อบุคคลได้น้อยที่สุด 
และ มาตรการที่สมดุล หมายถึง มาตรการที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นดังกล่าวข้างต้นนั้ นเป็น
มาตรการที่เมื่อพิจารณาผลกระทบกับผลที่ได้รับแล้วอยู่ในสัดส่วนที่สมเหตุสมผล 304 ฉะนั้น เนื้อหา
ของกฎนั้นจะขัดหรือแย้งกับหลักความพอสมควรแก่เหตุไม่ได้ หากขัดหรือแย้งย่อมท าให้กฎนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน305 
 

3.2.2 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองเยอรมัน 
 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองเยอรมันสามารถแยกพิจารณาตามประเภทคดีปกครอง 

ได้ 5 ประเภท คือ 3.2.2.1 ค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง 3.2.2.2 ค าบังคับในค าฟ้อง
ขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง 3.2.2.3 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ 3.2.2.4  

                                           
303 เรื่องเดียวกัน, หน้า 136-137. 
304 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 47. 
305 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบ

กฎหมายเยอรมัน,” วารสารวิชาการศาลปกครอง 5, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2548): 9. 
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ค าบังคับในค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ และ 3.2.2.5 ค าบังคับในค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของกฎหมาย ล าดับรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้   

3.2.2.1 ค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง 
 หากค าสั่งทางปกครองนั้นท าให้สิทธิผู้ฟ้องคดีกระทบกระเทือน และในทางพิจารณา
ได้ความว่าค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจะพิพากษาเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้นโดยตรง โดยที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องกระท าการใด  ๆ ใน
การท าลายผลของค าสั่งทางปกครองนั้นอีก และเมื่อศาลปกครองได้พิพากษาเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ค าพิพากษาศาลปกครองย่อมเป็นการยืนยันความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการท าค าสั่งนี้ ฉะนั้น ในกรณีที่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจออกค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาดังที่ศาลปกครองพิพากษาเพิก
ถอนนั้นได้อีก306 ซึ่งการก าหนดค าบังคับของค าพิพากษาในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครองอาจ
จ าแนกพิจารณาได้เป็นสามกรณี307 คือ กรณีที่ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่มีการใช้
ดุลพินิจ และกรณีที่เก่ียวกับถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง ดังต่อไปนี้  
 1)  กรณีท่ีค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย (die Rechtswidrigkeit des 
Verwaltungsakts) 
 หากในทางพิจารณาได้ความว่าค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยหลักทั่วไปแล้วกฎหมายก าหนดให้ศาลพิพากษายกเลิกค าสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา 114 
VwGO)308 กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองรวมทั้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์จะถูกยกเลิกให้มีผลย้อนหลัง หาก
ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งทางปกครองนั้นกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี (มาตรา 

                                           
306 เพ็ญศรี วงศ์เสรี, หลักที่ส าคัญในกระบวนวิธีพิจารณาความในศาลปกครองเยอรมัน, ใน 

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Administrative Court and Administrative Court Procedure, 
หน้า 60-61. 

307 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 102-109. 
308 มาตรา 114 VwGO (การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ) เท่าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจ

กระท าการโดยการใช้ดุลพินิจ ในกรณีนี้ให้ศาลตรวจสอบว่า ค าสั่งทางปกครองก็ดี หรือการปฏิเสธ
หรือการละเว้น  ไม่ออกค าสั่งทางปกครองก็ดีเป็นการขัดกับกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีการใช้ดุลพินิจ
เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือมีการใช้ดุลพินิจโดยวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เก่ียวกับค าสั่ง
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังสามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาใช้ดุลพินิจของตนในชั้นการ
พิจารณาคดีของศาลได้; บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 102. 
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113 (1))309 ล าพังเพียงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง แต่มิได้ก่อให้เกิดการกระทบ
สิทธิของผู้ใด ไม่เป็นเหตุในการยกเลิกค าสั่งทางปกครองได้ ในการนี้ หากจะพิจารณาถึงอ านาจของ
ศาลปกครองในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้องพิจารณาจากหลักการ
ที่ว่าค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับของ
ความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองนั้น ๆ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้สองกรณ3ี10 ดังนี้ 
  (1) ค าสั่งทางปกครองที่ เป็นโมฆะ  ซึ่ งหมายความถึง ค าสั่ งทาง
ปกครองที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรง และความบกพร่องนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้ง ตามมาตรา 44 
VwVFG ได้ก าหนดกรณีที่จะท าให้ค าสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ โดยค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะย่อม
ไม่มีผลบังคับแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามในการฟ้องคดีโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง หรือค าฟ้องเพ่ือ
พิสูจน์สิทธิ ศาลปกครองย่อมมีอ านาจวินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองนั้น  ๆ ได้ การวินิจฉัยให้
ยกเลิกของศาลเป็นเพียงการประกาศให้ทราบเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อศาลได้พิพากษาโดยก าหนดค าบังคับ
ให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองแล้วก็ถือได้ว่าค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะสิ้นผลไปตามค าพิพากษาของ
ศาลแล้ว 
  (2) ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆียะ ได้แก่ ค าสั่งทางปกครองที่มีความ
บกพร่องไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกรณีของค าสั่งทางปกครองที่ตกเป็นโมฆะ ค าสั่งทางปกครองที่เป็น
โมฆียะนั้นย่อมมีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่อาจถูกเพิกถอนจากศาลได้ โดยค าสั่งทางปกครองที่เป็น
โมฆียะอาจจะตกเป็นโมฆียะเพียงบางส่วนได้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเพียงบางส่วนจึงอาจกระท าได้เท่าที่ส่วนที่ยังคงอยู่นั้นสามารถแยกออกจาก
ส่วนที่ยังคงอยู่ได้ และส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นสามารถมีผลบังคับในทางกฎหมายได้ 

                                           
309 มาตรา 113 VwGO (ค าพิพากษาให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองหรือค าพิพากษาออกค าสั่ง

ทางปกครอง) 
  (1) หากค าสั่งทางปกครองใดไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี

ให้ศาลยกเลิกค าสั่งทางปกครอง และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ (ถ้ามี) ถ้าค าสั่งทางปกครองนั้นได้บังคับการ
ในทางปกครองไปแล้ว ในกรณีนี้หากมีค าร้องขอ ศาลอาจพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด าเนินการ
เพ่ือยกเลิกการบังคับตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว การยกเลิกการบังคับอนุญาตให้กระท าได้เฉพาะ
กรณีที่ทางราชการอยู่ในฐานะที่จะกระท าได้และปัญหาดังกล่าวได้กระท าการวินิจฉัยแล้ว ถ้าค าสั่งทาง
ปกครองใดได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วไม่ว่าโดยการยกเลิกหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม ในกรณีนี้หากมีค าร้อง
ขอศาลอาจพิจารณาว่าค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ฟ้องคดี มีผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมในการพิสูจน์ยืนยันซึ่งค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ฯลฯ; เรื่องเดียวกัน, หน้า 103. 

310 เรื่องเดียวกัน, หน้า 104. 
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 2)  กรณีท่ีมีการใช้ดุลพินิจ (die Ermessensanwendung) 
 กรณีท่ีมีการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งทางปกครองนั้นย่อมถูกยกเลิก การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 40 VwVfG311 ซึ่งเป็นกรณีที่มีการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ หรือเป็นกรณีที่มีการใช้ดุลพินิจโดยมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจที่ได้รับการตรวจสอบจากศาลปกครองอาจเป็นเรื่องของ
ความบกพร่องของดุลพินิจอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น312 ฉะนั้น ในกรณีที่ฝ่ายปกครอง
มีการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจในการ
พิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการยกเลิกค าสั่งทางปกครองนั้นได้ 
 3)  กรณีถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง (unbestimmte 
Gesetzesbegriffe und Beurteilungsspielraum) 
 เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการใช้
ดุลพินิจ แต่เป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องผูกพันตามกฎหมายที่มีลักษณะบังคับ ในกรณีเช่นนี้ย่อมเกิดข้ึนได้
ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีลักษณะไม่ชัดเจนในตัวเอง เช่น ค าว่า “ความเหมาะสม” 
“ประโยชน์สาธารณะ” “กรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน” หรือ “ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ” เป็นต้น ใน
กรณีเหล่านี้เป็นกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้อย่างถึงขอบเขตที่ให้อ านาจฝ่ายปกครอง และก็มิได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในเรื่องดังกล่าว ฝ่ายปกครองจึงจะตีความบทบัญญัตินั้นให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและหากการตัดสินใจของฝ่ายปกครองอยู่ในขอบเขตของถ้อยค าที่ไม่เจาะจงนั้น ย่อมไม่
อาจถูกตรวจสอบจากศาลปกครองได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วศาลปกครองมีอ านาจที่จะตรวจสอบการ
ตัดสินใจของฝ่ายปกครองได้ในทุกกรณี แต่กรณีมีกรณีตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง
ดังต่อไปนี้ ที่ศาลยอมรับการวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยไม่ด าเนินการตรวจสอบอีก ได้แก่ กรณีท่ีเป็น
การวินิจฉัยโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระปราศจากความ
ผูกพันต่อองค์กรใด ๆ และเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีที่เป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมส่วนบุคคล ความสามารถของบุคคล และหากการวินิจฉัยดังกล่าวได้กระท ามาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว ซึ่งศาลไม่สามารถที่จะตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อีก และกรณีของค า

                                           
311 มาตรา 40 (ดุลพินิจ) ในกรณีที่มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ เจ้าหน้าที่จะต้อง

ใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจและต้องใช้ดุลพินิจภายในขอบเขตที่
มอบให้; เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-105. 

312 เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 
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วินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีลักษณะของการคาดการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือทาง
สังคม เป็นต้น ฉะนั้น ในกรณีที่เป็นการตีความถ้อยค าของกฎหมายที่ไม่เจาะจงของฝ่ายปกครองนี้ศาล
ปกครองก็สามารถตรวจสอบได้ และหากศาลพิจารณาตรวจสอบแล้วได้ความว่าในการใช้บทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีลักษณะไม่ชัดเจนดังกล่าวฝ่ายปกครองตีความไม่ถูกต้องและการตัดสิ้นใจของฝ่าย
ปกครองไม่อยู่ในขอบเขตของถ้อยค าที่ ไม่เจาะจงนั้น ศาลก็มีอ านาจวินิจฉัยว่ามีการใช้ดุลพินิจโดย
บกพร่องท าให้ค าสั่งทางปกครองนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการพิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการ
ยกเลิกค าสั่งทางปกครองนี้ได้เสมอ313 

3.2.2.2 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง 
 การก าหนดค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้ าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองจะต้อง
พิจารณาจากลักษณะของการพิพากษาคดีอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประเภทตามลักษณะคดีได้ดังนี้314 
 1)  ลักษณะของค าบังคับในคดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งปฏิเสธในการออกค าสั่ง
ทางปกครอง 
   การวินิจฉัยคดีประเภทนี้ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกับคดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งทาง
ปกครอง (Anfechtungsklage) แต่การวินิจฉัยของคดีทั้งสองมีความแตกต่างกันที่ส าคัญในเรื่อง
อ านาจของศาลในการวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความผูกพันแก่ฝ่ายปกครอง ประเด็นส าคัญส าหรับค าฟ้อง
ขอให้ออกค าสั่งทางปกครองคือปัญหาว่าศาลสามารถวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความผูกพันต่อฝ่ายปกครอง
ได้แค่ไหนเพียงใด กล่าวคือ ในคดีฟ้องขอให้ออกค าสั่งทางปกครองเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีมุ่งหมายให้ศาล
วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ฝ่ายปกครอง) ออกค าสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ ในกรณีที่การ
ปฏิเสธที่จะออกค าสั่งทางปกครองเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิเสธดังกล่าวกระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดี ศาลก็จะวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลจะ
วินิจฉัยดังกล่าวได้จะต้องเป็นกรณีที่เงื่อนไขในทางข้อเท็จจริงและเงื่อนไขในทางกฎหมายส าหรับการ
วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมีอยู่อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มี
ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองนั่นเอง ซึ่งหมายถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพัน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ศาลย่อมอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยก าหนดความผูกพัน เพ่ือให้ฝ่าย
ปกครองออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ หากเงื่อนไขในทางข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ในกรณีที่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน ตามหลักการแสวงหาความจริง 
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการพิจารณาคดีปกครอง ศาลย่อมจะต้องแสวงหาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มี

                                           
313 เรื่องเดียวกัน, หน้า 106-108. 
314 เรื่องเดียวกัน, หน้า 113-115. 
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ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง ในกรณีเช่นนี้ ศาลย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะเข้าไปวินิจฉัยเพ่ือ
ก าหนดค าบังคับผูกพันให้แก่ฝ่ายปกครองได้ เพราะศาลไม่อาจน าดุลพินิจของศาลไปแทนที่ดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครองได้ ในกรณีที่ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจของศาลไปแทนที่ดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้นั้น 
ตามมาตรา 113 วรรคห้า VwGO ได้ก าหนดให้ศาลอาจวินิจฉัยให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครอง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลได้ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นของศาลที่อยู่ใน
สถานะที่จะเข้าไปวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความผูกพันให้แก่ฝ่ายปกครองได้ แม้ว่าจะเป็นกรณีที่ฝ่าย
ปกครองมีดุลพินิจก็ตาม ในกรณีที่การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในทุกกรณีล้วนเป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งมีเพียงความเป็นไปได้เพียงมาตรการเดียวเท่านั้นที่จะท าให้การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชอบด้วยกฎหมายหรือเรียกว่า “Ermessensreduzierung auf 
Null” ในกรณีเช่นนี้ศาลย่อมมีอ านาจวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองได้ 
 2)  ลักษณะของค าบังคับในคดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองละเลยไม่ออกค าสั่งทางปกครอง 
   ในกรณีของการวินิจฉัยคดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิกเฉยมีประเด็นปัญหาเช่นเดียวกับคดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งปฏิเสธในการ
ออกค าสั่งทางปกครอง ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ ศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความ
ผูกพันในการออกค าสั่งทางปกครองได้หรือไม่เพียงใด กรณีนี้ย่อมเป็นไปตามมาตรา 113 วรรคห้า 
VwGO ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ 
 (1) กรณีที่ศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความผูกพันในการ
ออกค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง (Spruchreife) กล่าวคือ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองต้องผูกพันตามกฎหมายโดยไม่มีดุลพินิจ ศาลย่อมวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่ง
ทางปกครองดังที่ผู้ฟ้องคดีมุ่งหมายได้ 
 (2) กรณีที่ศาลไม่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยเพ่ือก าหนดความผูกพันใน
การออกค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมมี
ความผูกพันต่อความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ได้วินิจฉัยไว้ 

3.2.2.3 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ 
ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธการกระท าดังกล่าว การปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นการกระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีเสมอ แต่อย่างไรก็ตามการที่ศาลจะวินิจฉัยคดีให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่นั้นมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาประการส าคัญคือ ศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยก าหนดให้
เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ ในการนี้ ศาลย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วนเพียงพอก็ดี หรือเป็น
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กรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมายก็ดี หรือเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในส่วน
ของผลของกฎหมายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจของศาลไปแทนการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ ตัวอย่างเช่น การฟ้องขอให้ประเมินการสอบใหม่ ในกรณีนี้ศาลอาจ
พิพากษาโดยการก าหนดค าบังคับเพียงให้เจ้าหน้าที่กระท าการประเมินผลการสอบใหม่ แต่ศาลไม่อาจ
ก าหนดผลเองได้ว่าผลการประเมินควรเป็นเช่นไร และกรณีการฟ้องขอให้ใช้มาตรการคุ้มครองการ
รบกวนอันเกิดจากเสียงที่ดังมาจากสนามกีฬา ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ย่อมมีดุลพินิจว่าจะใช้มาตรการต่อ
ต้นเหตุของการรบกวน หรืออาจใช้มาตรการในการไปควบคุมตรวจสอบ หรืออาจใช้มาตรการในการ
ปิดสนามกีฬานั้น กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมได้ 
ฉะนั้น ในกรณีศาลจึงอาจพิพากษาโดยก าหนดค าบังคับเพียงให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือขจัดการรบกวนอันเกิดจากสนามกีฬานั้น แต่ศาลไม่อาจก าหนดค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการ
ใดมาตรการหนึ่งได้ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นกรณีดังที่ได้กล่าวมานี้ การพิพากษาและการก าหนดค าบังคับ
ในลักษณะของการแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง
วินิจฉัยโดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลในค าพิพากษานั้น  

ในกรณีของการฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการออกกฎหรือข้อบัญญัติ
นั้น หากศาลรับฟ้องในคดีที่มีการฟ้องเพ่ือให้ออกกฎหรือข้อบัญญัติในการตรวจสอบเนื้อหาในทางสิทธิ
เรียกร้องนั้น พ้ืนฐานของสิทธิเรียกร้องอาจเกิดจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหลักความ
เสมอภาค หรือเกิดจากความผูกพันต่อกฎหมายหรือเกิดจากสัญญาทางปกครอง หรืออาจจะเกิดจาก
ความยินยอมของฝ่ายปกครองที่จะออกกฎหรือข้อบัญญัติ หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธสิทธิเรียกร้องในกรณี
ดังกล่าวนั้นย่อมแสดงนัยของการก่อให้เกิดการกระทบสิทธิของบุคคลนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วการฟ้อง
ขอให้ออกกฎหรือข้อบัญญัติมักมีความมุ่งหมายในการขอให้ออกกฎหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ออก
ให้สมบูรณ์ ในคดีฟ้องขอให้ออกกฎหรือข้อบัญญัตินั้นจะต้องค านึงถึงความเป็นอิสระของผู้ตรากฎหรือ
ข้อบัญญัติด้วยว่า ในกรณีที่การไม่ออกกฎหรือข้อบัญญัติเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอาจกระท าได้โดยการตัดประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากกฎหรือข้อบัญญัติที่
ได้มีการตราขึ้นก็ได้เป็นการแก้ปัญหาแทนที่จะต้องไปออกกฎหรือข้อบัญญัติใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม 
การฟ้องคดีเพ่ือให้ฝ่ายปกครองกระท าการออกกฎหรือข้อบัญญัตินี้ ศาลปกครองไม่อาจจะไปก าหนด
ค าบังคับว่ากฎหรือข้อบัญญัติจะต้องมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลก าหนด ศาลปกครอง
เพียงแต่มีค าพิพากษาเป็นการทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ออกกฎหรือข้อบัญญัติเท่านั้น315 

 
 

                                           
315 เรื่องเดียวกัน, หน้า 120-121. 
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3.2.2.4 ค าบังคับในค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ 
 ด้วยการตรวจสอบในคดีฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิค่อนข้างมีความซับซ้อน เพราะลักษณะ
ของค าฟ้องเพ่ือขอให้พิสูจน์สิทธินั้นมีหลายประเภท แต่ลักษณะโดยรวมของอ านาจศาลในการ
พิพากษาในคดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธินั้น เป็นอ านาจเพียงการประกาศให้ทราบ หรือเป็นเพียงการ
รับรองสิทธิเท่านั้น ค าพิพากษาและการก าหนดค าบังคับของศาลจึงมิได้เป็นการก่อตั้งสิทธิ แต่เป็น
เพียงการแสดงถึงสภาพการณ์ในทางกฎหมายของข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 316 ในการ
พิจารณาค าบังคับในค าพิพากษาของคดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิอาจแยกตามลักษณะของค าฟ้องประเภท
นี้ได้ ดังนี3้17 

1)  ค าฟ้องเพ่ือขอให้พิสูจน์สิทธิแบบทั่วไป (die allgemeine Feststellungsklage)  
ในการพิจารณาค าฟ้องประเภทนี้จะต้องพิจารณาถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ 

นิติสัมพันธ์เสมอ เพราะการวินิจฉัยเพ่ือพิสูจน์สิทธิเหล่านี้สามารถท่ีจะมีขึ้นได้เฉพาะระหว่างบุคคลกับ
บุคคล หรือระหว่างบุคคลกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์เท่านั้น ส าหรับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ
นิติสัมพันธ์นั้น การฟ้องคดีพิสูจน์สิทธิแบบทั่วไปศาลจะวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้ประโยชน์เมื่อนิติสัมพันธ์
ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นฐานในการฟ้องคดีนั้นมีอยู่หรือเมื่อนิติสัมพันธ์ที่ได้รับการปฏิเสธจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น
ไม่มีอยู่ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายในทางสารบัญญัติ หรืออาจเกิดจากความยินยอมหรือ
เกิดจากสัญญาทางปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่านิติสัมพันธ์นั้นมีอยู่ หากเจ้าหน้ าที่มีหน้าที่
ในทางกฎหมายต่อประชาชน การตรวจสอบพ้ืนฐานในทางกฎหมายสารบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่เป็น
สาระส าคัญที่จะต้องตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ตัวอย่างเช่น การทดลองที่กระท าต่อสัตว์นั้น ผู้ท าการ
ทดลองมีหน้าที่ที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่ หรือการแสดงของศิลปินที่ใช้ริมฟุตบาท
ท าการแสดงนั้นจะต้องขออนุญาตเพ่ือการแสดงริมฟุตบาทหรือไม่ เป็นต้น ปัญหาส าคัญในการวินิจฉัย
ของศาลในคดีฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธินั้นคือ ศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยโดยก าหนดผลอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้หรือไม่ เพราะนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนหรือการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ในกรณีของการฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิไม่มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ในทางข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมาย ทั้งนี้ เพราะในกรณีที่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องท าการพิจารณาไตร่ตรองเอกงก่อนก็ดี หรือ
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจก็ดี หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนก็ดี อัน
เป็นเรื่องที่ศาลไม่อาจกระท าการแทนเจ้าหน้าที่ได้นั้น ในกรณีเหล่านี้ศาลอาจท าการพิสูจน์สิทธิแต่
เพียงบางส่วนที่ศาลสามารถท าการพิสูจน์สิทธิได้เท่านั้น ในกรณีที่นิติสัมพันธ์มีอยู่เพียงบางส่วน ค า

                                           
316 Friedhelm Hufen, op. cit., S. 456 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 125. 
317 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 125-129. 
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ฟ้องในส่วนนั้นก็เป็นค าฟ้องที่ศาลชอบที่จะวินิจฉัยถึงการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของนิติสัมพันธ์เฉพาะในส่วน
นั้น ๆ เท่านั้น 

2)  การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกัน (die vorbeugende Fest-
stellungsklage) 

การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิในลักษณะของการป้องกันนั้น เป็นการฟ้องเชิง
ป้องกันเพ่ือโต้แย้งการกระท าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค าฟ้องประเภทนี้จะได้รับการวินิจฉัยให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อการเปลี่ยนแปลงของนิติสัมพันธ์ที่มุ่งหมายจะกระท านั้นหรือการกระท าที่
จะกระท าในอนาคตนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิของผู้ฟ้องคดีจะได้รับผลกระทบจาก
การกระท าดังกล่าว และความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ศาลมีค าวินิจฉัย ทั้งนี้ การ
ฟ้องคดีเพ่ือพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกันนั้นเป็นการฟ้องป้องกันในลักษณะคุ้มครองสิทธิของปัจเจก
บุคคล ด้วยเหตุนี้ ค าฟ้องประเภทนี้จะได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ที่จะกระท าในอนาคตนั้นไปกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในกรณีนี้ให้น ามาตรา 113 วรรค
หนึ่ง VwGO มาใช้บังคับกับการฟ้องคดีเพ่ือพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกันที่เป็นการโต้แย้งการมีผลใช้
บังคับของกฎหมายโดยการเทียบเคียงด้วย  

ส าหรับความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการวินิจฉัยคดีอัน
เนื่องมาจากการมีดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นั้น โดยเหตุที่การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิในลักษณะของการ
ป้องกันเป็นการฟ้องในเชิงป้องกัน และเจ้าหน้าที่มิได้มีความผูกพันที่จะต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนั้น ในส่วนของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าก็ดี หรือกรณีของการกระทบสิทธิของ
ผู้ฟ้องคดีก็ดี ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ศาลย่อมอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยได้ กล่าวคือ ศาลย่อมวินิจฉัยไป
ได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่ในกรณีของการวินิจฉัยที่ต้องมีการประเมินข้อเท็จจริงและข้ อ
กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ก่อนก็ดี หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจก็ดี ในกรณีเช่นนี้ศาลไม่อาจไปก าหนด
เนื้อหาของการกระท าดังกล่าวว่าจะต้องมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในกรณีนี้ศาลสามารถวินิจฉัยได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ต้องอาศัยการประเมินข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ก่อน 

3)  การฟ้องเพ่ือพิสูจน์ความเป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครอง (die Nichtig 
-keitsfeststellungsklage)  

การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิความเป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครองจะได้รับการ
พิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นโมฆะ ค าพิพากษาของศาลจึงมีผล
เป็นเพียงการประกาศให้ทราบหรือเป็นเพียงการรับรองสิทธิเท่านั้น สิทธิเรียกร้องเพ่ือขอให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะนั้นตามความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องดังกล่าว 
เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะให้ยกเลิก เนื่องจากค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทาง
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กฎหมายแต่อย่างใด แต่กรณีท่ีค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถึงขนาดที่เป็นโมฆะ ในกรณีนี้
จึงต้องฟ้องเพ่ือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ดังนั้น ค าฟ้องเพ่ือพิสูจน์ความเป็นโมฆะของค าสั่งทาง
ปกครองจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี หากศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค าสั่ง
ทางปกครองที่น ามาสู่การฟ้องคดีนั้นเป็นเพียงค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ถึงขนาด
ตกเป็นโมฆะ กรณีเช่นนี้ศาลจะแนะน าให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนค าฟ้องเป็นค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง 
ส าหรับเงื่อนไขของความเป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครองนั้น มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 44 VwVfG 
ทั้งนี้ กรณีของค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด ด้วย
เหตุนี้จึงถือว่าไม่มีผู้รับค าสั่งทางปกครองที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากค าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางข้อเท็จจริง
ต่อสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งทางปกครองดังกล่าวหรือต่อบุคคลที่สามได้ ข้อพิจารณา
ดังกล่าวนี้จึงเป็นข้อพิจารณาที่มีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบด้วย เพราะการฟ้องเพ่ือพิสูจน์ความ
เป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครองมิใช่การฟ้องที่เป็นสิทธิของบุคคลทั่วไป (Popularklage) ที่สามารถ
จะฟ้องคดีดังกล่าวได้ แต่ความจ าเป็นต้องตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนั้นเรียกร้องเพียงว่าผู้ฟ้องคดี
ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะดังกล่าวเท่านั้น และ 

4)  การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว 
เงื่อนไขของการฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่ง

ตามบทบัญญัติของมาตรา 113 I VwGO หมายถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองที่
เสร็จสิ้นไปแล้ว สาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิส าหรับการ
กระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยแท้จริงแล้วมีผลมาจากผลประโยชน์ที่จะขอให้พิสูจน์สิทธิและอ านาจฟ้อง
คดี ในทางตรงกันข้ามการกระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้วไม่อาจจะน าไปสู่การกระทบสิทธิได้อีก แต่หากวาง
ข้อสันนิษฐานว่า การฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นการพิจารณาต่อไป
ส าหรับคดีที่ได้เริ่มพิจารณามาแล้ว ในกรณีเช่นนี้ก็จะท าให้เกิดความชอบด้วยเหตุผลว่าเป็นการ
ตรวจสอบที่ย้อนกลับไปตรวจสอบในเรื่องการกระท าที่ผ่านมาว่า ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นไปกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แต่การฟ้องเพ่ือให้พิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าที่
เสร็จสิ้นไปแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีหากการกระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
นั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางภาวะวิสัย ซึ่งมิใช่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรงแต่
ประการใด ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถของศาลที่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
หรือในปัญหาข้อกฎหมายก็ดี โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจนั้น ในคดีฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิ
ส าหรับการกระท าที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ถ้าค าสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดภาระนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นค าสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในกรณีนี้ศาลสามารถวินิจฉัยเพ่ือเป็นการ
พิสูจน์สิทธิได้และให้น ามาใช้กับกรณีของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจด้วย ประเด็น
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ปัญหาของอ านาจศาลในการวินิจฉัยในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจนั้นเป็นกรณีที่เป็นปัญหา เมื่อ
น ามาใช้เทียบเคียงกับกรณีของการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองก็ดี หรือการฟ้องให้
เจ้าหน้าที่กระท าการก็ดี ในกรณีของค าฟ้องเหล่านี้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันจะต้องออกค าสั่งทาง
ปกครองหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด การพิสูจน์สิทธิของศาลในกรณีนี้ศาลมีอ านาจที่จะวินิจฉัย
เพ่ือก าหนดความผูกพันให้เจ้าหน้าที่กระท าการได้ หากความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยมีทางเลือกเพียง
ทางเดียวเท่านั้น ในกรณีทั่วไปที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมายก็ดี หรือในส่วน
ของผลของกฎหมายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยแทนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองได ้

3.2.2.5 ค าบังคับในค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมาย
ล าดับรอง 
 ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองจะได้รับการ
พิจารณาพิพากษาที่เป็นคุณแก่ผู้ร้อง เมื่อค าร้องนั้นได้โต้แย้งต่อผู้ออกกฎหรือข้อบังคับดังกล่าวว่า
กฎหมายล าดับรองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง ซึ่งจะมี
ผลท าให้กฎหมายล าดับรองนั้นเป็นโมฆะ กฎหมายล าดับรองย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มี
ข้อบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้ 1) กรณีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของผู้ออกกฎหมายล าดับรอง 2) ความ
บกพร่องในเรื่องกระบวนการข้ันตอนของการออกกฎหมายล าดับรอง 3) การออกกฎหมายล าดับรองที่
เกินขอบเขตอ านาจของกฎหมายหลัก 4) กฎหมายล าดับรองขัดกับกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่า และ 
5) เนื้อหาของกฎขัดหรือแย้งกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ โดยค าพิพากษาและผลของค าพิพากษา
ให้เพิกถอนกฎสามารถแยกพิจารณาได้เป็นสองกรณีดังต่อไปนี้ 

1)  ค าพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าตั้งแต่เริ่มต้น 
ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎที่มีค าร้องขอให้ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้รับการตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองขั้นสูงแห่ง
มลรัฐต้องพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของกฎ  ท าให้กฎนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย 
ซึ่งผลในทางกฎหมายของกฎที่ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐแสดงความเสียเปล่านั้นได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 47 แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) การก าหนดผลค าพิพากษาของศาล
ดังกล่าวมีผลท าให้กฎเป็นโมฆะไม่มีอยู่เสียเปล่าตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ หรืออีกนัย
หนึ่งคือค าพิพากษามีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะของกฎ
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ค าพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของกฎไม่ได้มีผลเฉพาะ
คู่ความในคดี (inter partes) แต่มีผลเป็นการทั่วไป (erga omnes) ค าพิพากษาหรือค าสั่งแสดง 
ความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของกฎสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองแห่งสหพันธรัฐ 
(Bundesverwaltungsgericht) ซึ่งถือว่าเป็นศาลปกครองสูงสุด โดยการประกาศแสดงความเป็น
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โมฆะของกฎหรือความเสียเปล่าของกฎดังกล่าวนี้มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐเป็นที่สุดแล้ว   

ในกรณีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงความเป็นโมฆะของกฎ ผู้ทรงสิทธิทั้งหลาย
และองค์กรของรัฐทั้งหลายจะต้องปฏิบัติต่อกฎนั้นในฐานะที่กฎดังกล่าวเสียเปล่าหรือเป็นโมฆะ ศาล
ปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐซึ่งพิพากษาคดีดังกล่าวก็จะต้องผูกพันตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของตน และ
องค์กรฝ่ายปกครองที่ออกกฎดังกล่าวก็มิอาจจะออกกฎที่มีเนื้อหาเช่นนั้นอีก ในกรณีที่ศาลพิพากษา
แสดงความเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าของกฎ หน่วยงานที่ออกกฎนั้นมีหน้าที่จะต้องน าผลของค า
พิพากษาไปประกาศในลักษณะเดียวกับท่ีได้เคยประกาศใช้บังคับกฎนั้น  

อย่างไรก็ตาม ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐ (Oberverwaltungs-
gericht) ในคดีฟ้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ถือว่าเป็นการควบคุมความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎในลักษณะที่เป็นนามธรรมและมีกฎเป็นประเด็นหลักแห่งคดี ซึ่งแตกต่างกับกรณี
ค าพิพากษาในกรณีที่บุคคลฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง โดยอ้างว่ากฎที่เป็นฐาน
แห่งค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะคดีดังกล่าวก่อนที่ศาลปกครองจะวินิจฉัยใน
ประเด็นหลักของคดีว่าค าสั่งทางปกครองชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะต้องวินิจฉัยประเด็น
เบื้องต้นแห่งคดีก่อนว่ากฎที่เป็นฐานแห่งค าสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก็ไม่อาจเป็นฐานในการออกค าสั่งทางปกครองได้ ค าสั่งทางปกครองนั้นจึงเป็นค าสั่ง  
ทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลจึงพิพากษาให้ เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น 
(Anfechtungsklage) การยืนยันของศาลปกครองว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีฟ้องเพิก
ถอน ค าสั่งศาลปกครองมีผลเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นไม่มีผลเป็นการทั่วไป เนื่องจากกรณีนี้ประเด็น
หลักในคดีเป็นการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มิใช่ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎ ดังนั้น เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่ประกาศใช้กฎ บุคคลย่อมไม่อาจยื่นค าร้องขอให้
ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้อีกต่อไป จึงไม่อาจมีกรณีที่
ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐจะพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของกฎได้อีก แต่ใน
คดีฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือคดีในลักษณะที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎในฐานะที่เป็นประเด็นเบื้องต้นแห่งคดี (ท่ีจะต้องวินิจฉัยเสียก่อน) ศาลปกครองสามารถตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้แม้จะล่วงพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่ประกาศใช้กฎแล้ว เพียงแต่การ
วินิจฉัยว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น เพราะหากใช้อ านาจศาลปกครอง
พิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าของกฎในคดีลักษณะดังกล่าวได้แล้ว ระยะเวลาฟ้องคดี
สองปีที่ก าหนดไว้ก็จะไร้ความหมายลงทันที   
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2)  ค าพิพากษาว่ากฎนั้นไม่สมบูรณ์จนกว่าฝ่ายปกครองแก้ไขความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น 

โดยหลักแล้วค าพิพากษาหรือค าสั่งแสดงความเป็นโมฆะของกฎย่อมส่งผล
ให้กฎนั้นเสียเปล่ามาตั้งแต่ประกาศใช้กฎ (Nichtigkeit ex tunc) อย่างไรก็ตาม บางกรณีกฎนั้นอาจ
เสียเปล่าตั้งแต่เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากประกาศใช้กฎได้ เช่น ในกรณีที่สหพันธ์ออกกฎหมายบังคับใช้
ภายหลัง ส่งผลให้กฎที่ตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครองของมลรัฐขัดหรือแย้งกับกฎหมายของสหพันธ์ 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เพ่ือความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ ศาลจะต้องระบุไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
ชัดเจนว่า กฎที่เป็นวัตถุแห่งการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในคดีตกเป็นโมฆะตั้งแต่เมื่อใด อนึ่ง 
มีข้อยกเว้นของหลักที่ว่ากฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในล าดับที่สู งกว่าจะส่งผลให้กฎดังกล่าวตกเป็น
โมฆะตั้งแต่ประกาศใช้กฎนั้น ปรากฏอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎซึ่งตราขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายก่อสร้าง ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายก่อสร้าง 
องค์กรฝ่ายปกครองอาจขจัดความบกพร่องนั้นได้โดยการด าเนินกระบวนพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎที่
บกพร่องนั้นได้ ในกรณีนี้ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐจะไม่พิพากษาแสดงว่ากฎนั้นตกเป็นโมฆะ แต่
จะพิพากษาว่ากฎนั้นไม่สมบูรณ์ (nicht wirksam) ค าพิพากษาว่ากฎไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้กฎนั้นไม่
สามารถใช้บังคับได้ ทั้งนี้ จนกว่าฝ่ายปกครองที่ทรงอ านาจจะได้ด าเนินกระบวนพิจารณาแก้ไขเยียวยา
ความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อมีการแก้ไขเยียวยา
ความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้วความไม่สมบูรณ์นั้นก็เป็นอันยุติลง แต่หาก
ไม่แก้ไขเยียวยา ก็จะถือว่ากฎที่ไม่สมบูรณ์นั้นเป็นโมฆะ 

จากการศึกษาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสที่มี
พัฒนาการของศาลปกครองมาจากการที่เคยเป็นฝ่ายปกครองมาก่อน และการก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองของประเทศเยอรมันที่มีพัฒนาการของศาลปกครองมาจากการก่อตั้งเป็นศาลปกครอง
โดยตรง ซึ่งทั้งสองประเทศใช้ระบบศาลคู่ (มีศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย และทั้งสองประเทศได้มีการพัฒนาระบบกฎหมายมาเป็นระยะเวลายาวนานจน
กลายเป็นแบบอย่างของระบบกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองของหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย  

ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสสามารถแยกประเภทค าบังคับตามประเภทของค าฟ้อง
ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางปกครอง 2. ค าบังคับ
ในค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็ม 3. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตีความหรือยืนยันความชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของมาตรการของฝ่ายปกครอง และ 4. ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลปกครองมี
อ านาจลงโทษทางอาญา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้        
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1.  ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางปกครอง หากศาลปกครองฝรั่งเศสเห็นว่า
กฎไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะวินิจฉัยว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก าหนดค าบังคับให้ เพิกถอน 
โดยจะไม่ก้าวล่วงไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎ ในการนี้ ศาลปกครองอาจใช้วิธีการเขียน
ค าแนะน าท้ายค าพิพากษา (Directive) ให้ฝ่ายปกครองด าเนินการตามค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง
ภายหลังจากที่กฎถูกเพิกถอนแล้ว ส่วนขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดผลค าบังคับให้เพิกถอน
มาตรการทางกฎหมายของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาศาล
ปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้ปรับเปลี่ยนแนวค าวินิจฉัยเดิมที่เคยถือเคร่งครัดว่าจะต้องเพิกถอนโดย
ให้มีผลย้อนหลังเสมอ เป็นให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีที่การเพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของปกครอง
โดยให้มีผลย้อนหลังนั้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงเกินขนาดอย่างชัดเจนและก่อให้เกิดผลที่ตามมาซึ่ง
ไม่ได้สัดส่วนกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองนั้น  

2.  ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็ม ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดผลของค าบังคับใน
ขอบเขต  ด้านเนื้อหาได้ทั้งยกเลิกหรือเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมี
อ านาจพิพากษาให้ ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งในคดีละเมิด กึ่งละเมิด และในคดีสัญญา กึ่ง
สัญญา ทั้งยังอาจพิพากษาว่า ฝ่ายปกครองมีหนี้ใดที่ต้องช าระบ้าง มีอ านาจเพิกถอนหรือเลิกสัญญาได้ 
และในบางกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นพิเศษ องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองอาจก าหนดค าบังคับสั่ง
การให้ฝ่ายปกครองท าการบางอย่างที่จ าเป็นและรีบด่วนได้ในคดีโยธาสาธารณะ ในคดีเลือกตั้งศาล
อาจเพิกถอนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งโดยมิชอบ และประกาศให้ผู้อ่ืนได้รับเลือกตั้งแทน ทั้งนี้ อ านาจประเภท
นี้ของศาลเป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะก าหนด  

3.  ค าบังคับในค าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตีความหรือยืนยันความชอบหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายของมาตรการของฝ่ายปกครอง ในกรณีนี้อ านาจของศาลปกครองฝรั่งเศสมีความจ ากัด โดย
อาจมีค าพิพากษาได้สองลักษณะ คือ อาจจะพิพากษาตีความมาตรการที่มุ่งผลในทางกฎหมาย
ปกครองว่ามีความหมายอย่างไร หรือพิพากษาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการที่มุ่งต่อ
ผลในทางกฎหมายปกครองนั้น รวมทั้ง  ศาลปกครองฝรั่งเศสยังมีอ านาจในการพิพากษาว่ามีค าสั่งทาง
ปกครองด ารงอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิกเฉยไม่วินิจฉัยสั่ง
การ ซึ่งกฎหมายปกครองฝรั่งเศสถือว่าเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะมีผลเท่ากับองค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งการปฏิเสธนั้นก็ถือเป็นค าสั่งทางปกครองเช่นกัน 
หรือค าสั่งทางปกครองนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่หรือไม่อีก และ 

4.  ค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลปกครองมีอ านาจลงโทษทางอาญา โดยอ านาจศาลปกครองใน
ก าหนดค าบังคับในค าฟ้องประเภทนี้จะเก่ียวข้องกับการลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมายเป็นส าคัญ ซึ่ง
เป็นคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาต่อสาธารณะ โดยศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาให้ผู้กระท า
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ความผิดช าระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งการสั่งห้ามการกระท าของบุคคล เช่น การสั่งห้าม
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าใช้ทางน้ าสาธารณะ เป็นต้น  

ในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันสามารถแยกประเภทค าบังคับตามประเภท 
ของค าฟ้องได้ เป็น 5 ประเภทโดยพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(Verwaltungsgerichtsordnung 1960 – VwGO) คือ 1. ค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง
(Anfechtungsklage) 2. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtung-
sklage) 3. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) 4. ค าบังคับในค าฟ้องขอให้
พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) และ 5. ค าบังคับในค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรอง (Antrag auf Normenkontrolle) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

1.  ค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่ งทางปกครอง การฟ้องโต้แย้งค าสั่ งทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 42 VwGO การฟ้องคดีประเภทนี้มุ่งหมายเพ่ือลบล้าง
ค าสั่งทางปกครอง การก าหนดค าบังคับของค าพิพากษาในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครองอาจจ าแนก
พิจารณาได้เป็นสามกรณี กรณีที่ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย (die Rechtswidrigkeit des 
Verwaltungsakts) การยกเลิกเป็นเครื่องมือที่ศาลปกครองของประเทศเยอรมันจะสามารถก าหนดค า
บังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาได้ (มาตรา 114 VwGO) กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองรวมทั้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์จะถูกยกเลิกให้มีผลย้อนหลัง หากค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งทาง
ปกครองนั้นกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี (มาตรา 113 (1)) ส่วนขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดผล
ของค าบังคับให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองต้องพิจารณาจากหลักการที่ว่าค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับของความบกพร่องของค าสั่งทาง
ปกครองนั้น ๆ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้สองกรณี  คือ กรณีแรก ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ หมายถึง 
ค าสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรง และความบกพร่องนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้ง ตาม
มาตรา 44 VwVFG การวินิจฉัยให้ยกเลิกของศาลเป็นเพียงการประกาศให้ทราบเท่านั้น เมื่อศาลได้
พิพากษาโดยก าหนดค าบังคับให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองแล้วก็ถือได้ว่าค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ
สิ้นผลไปตามค าพิพากษาของศาลแล้ว กรณีที่สอง ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆียะ หมายถึง ค าสั่งทาง
ปกครองที่มีความบกพร่องไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกรณีของค าสั่งทางปกครองที่ตกเป็นโมฆะ ย่อมมี
ผลบังคับในทางกฎหมายแต่อาจถูกเพิกถอนจากศาลได้ การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเพียงบางส่วนจึงอาจกระท าได้เท่าที่ส่วนที่ยังคงอยู่นั้นสามารถแยกออกจาก
ส่วนที่ยังคงอยู่ได้ และส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นสามารถมีผลบังคับในทางกฎหมายได้ กรณีที่มีก ารใช้
ดุลพินิจ (die Ermessensanwendung) การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 40 VwVfG ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองมีการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจในการพิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการยกเลิกค าสั่งทาง
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ปกครองนั้นได้ กรณีถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง (unbestimmte Gesetzesbegriffe 
und Beurteilungsspielraum) หากศาลพิจารณาตรวจสอบแล้วได้ความว่าในการใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายที่มีลักษณะไม่ชัดเจนดังกล่าวฝ่ายปกครองตีความไม่ถูกต้องและการตัดสิ้นใจของฝ่าย
ปกครองไม่อยู่ในขอบเขตของถ้อยค าที่ไม่เจาะจงนั้น ศาลก็มีอ านาจวินิจฉัยว่ามีการใช้ดุลพินิจโดย
บกพร่องท าให้ค าสั่งทางปกครองนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการพิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการ
ยกเลิกค าสั่งทางปกครองนี้ได้เสมอ  

2.  ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง กรณีค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่
ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtung-sklage) ศาลปกครองของประเทศเยอรมันมีอ านาจก าหนด
ค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองได้ ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธหรือ
ละเลยไม่ออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ถ้าปรากฏว่าในเรื่องนั้นองค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองยังคงมีดุลพินิจอยู่ ศาลปกครองจะพิพากษาให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณา
ออกค าสั่งทางปกครอง โดยต้องค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษา
ด้วย  

3.  ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ ในกรณีค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ 
(Leistungsklage) ขอบเขตของการฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการนี้วางอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ
เรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่มุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือมุ่งหมายให้ละเว้นที่จะออกค าสั่งทางปกครองในอนาคต รวมทั้งสิทธิเรียกร้องให้ออ
กฎหมายล าดับรอง ในกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจของศาลไปแทนการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ ตัวอย่างเช่น การฟ้องขอให้ประเมินการสอบใหม่ ในกรณีนี้ศาล
อาจพิพากษาโดยการก าหนดค าบังคับเพียงให้เจ้าหน้าที่กระท าการประเมินผลการสอบใหม่ แต่ศาลไม่
อาจก าหนดผลเองได้ว่าผลการประเมินควรเป็นเช่นไรได้ เป็นต้น การฟ้องคดีเพ่ือให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการออกกฎหรือข้อบัญญัติ ศาลไม่อาจจะไปก าหนดค าบังคับว่ากฎหรือข้อบัญญัติจะต้องมี
เนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลก าหนด ศาลเพียงแต่มีค าพิพากษาเป็นการทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ออก
กฎหรือข้อบัญญัติเท่านั้น  

4.  ค าบังคับในค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ กรณีค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage)         
ศาลปกครองมีอ านาจเพียงการประกาศให้ทราบ หรือเป็นเพียงการรับรองสิทธิเท่านั้นค าพิพากษาและ
การก าหนดค าบังคับของศาลจึงมิได้เป็นการก่อตั้งสิทธิ แต่เป็นเพียงการแสดงถึงสภาพการณ์ในทาง
กฎหมายของข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น และ 

5.  ค าบังคับในค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง  
กรณี ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง (Antrag auf 
Normenkontrolle) ผลของ  ค าบังคับในค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎจะเกิดผลได้เป็นสองกรณี คือ 
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กรณีแรก ค าพิพากษาแสดงความเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าตั้งแต่เริ่มต้น โดยท าให้กฎนั้นไม่มีผลทาง
กฎหมายใด ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือค าพิพากษามี   ผลย้อนหลัง กรณีที่สอง ค าพิพากษาว่ากฎนั้นไม่
สมบูรณ์จนกว่าฝ่ายปกครองจะแก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ย่อมส่งผลให้กฎนั้นไม่สามารถใช้
บังคับได้ ทั้งนี้ จนกว่าฝ่ายปกครองที่ทรงอ านาจจะได้ด าเนินกระบวนพิจารณาแก้ไขเยียวยาความ
บกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อมีการแก้ไขเยียวยาความ
บกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้วความไม่สมบูรณ์นั้นก็เป็น  อันยุติลง แต่หากไม่
แก้ไขเยียวยาก็จะถือว่ากฎที่ไม่สมบูรณ์นั้นเป็นโมฆะ 

โดยสรุปศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันมีอ านาจในการก าหนด 
ค าบังคับสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการได้ โดยประเทศฝรั่งเศสยึดถือหลักการ
ค่อนข้างเคร่งครัด คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ ซึ่งศาลมิอาจมีค าพิพากษาก้าวล่วงอ านาจของฝ่าย
ปกครองได้ ในส่วนของประเทศเยอรมันนั้นศาลปกครองค่อนข้างมีอ านาจที่กว้างขวางในการที่จะ
ก าหนดค าบังคับสั่งการให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากประเภทคดีฟ้องขอให้
เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง และคดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ  ด้วยข้อสรุปดังกล่าวนี้จักได้
น าไปพิจารณาเปรียบเทียบในเชิงสังคมวิทยากฎหมายกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของ
ประเทศไทยในบทท่ี 4 ต่อไป 
 



 

บทท่ี 4 
 

การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทย 

ในการพิพากษาคดีของศาลปกครองมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดค าบังคับตามที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีด าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย ค าบังคับ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองตามนัยมาตรา 69 วรรค
หนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542318 โดยในบท
ที่ 2 นั้นได้ท าการศึกษาถึงความหมายและลักษณะทั่วไปของค าบังคับมาแล้ว ท าให้ทราบถึงค าจ ากัด
ความหรือความหมายของค าบังคับว่า “ค าบังคับ หมายถึง ข้อความในค าพิพากษาของศาลปกครองที่
กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้กับ
คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี โดยถือเป็นรายการหนึ่งในค าพิพากษาของศาลซึ่งถ้ามีก็ต้องก าหนดเอาไว้ในค า
พิพากษานั้นด้วย” ในหัวข้อนี้จะท าการศึกษาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทย
แยกเป็นสามส่วน คือ 4.1 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทย 4.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับ

                                           
318 มาตรา 69 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ 
(1) ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
(2) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(3) เหตุแห่งการฟ้องคด ี
(4) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง 
(5) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
(6) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(7) ค าบังคับ ถ้ามีโดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามค า

บังคับไว้ด้วย 
(8) ข้อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาถ้ามี” 
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แนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา และ 4.3 มาตรการในการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับในคดีปกครอง ดังต่อไปนี้  

 

4.1 การก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทย  

อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบั งคับถูกก าหนดไว้ ใน มาตรา 72 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติถึงการก าหนด 
ค าบังคับไว้ทั้งหมด 5 ประเภท และการที่ศาลจะก าหนดค าบังคับได้จะต้องมีฐานมาจากค าฟ้องแต่ละ
ประเภทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ที่จ าแนกคดีปกครองไว้เป็น 6 ประเภท โดยศาลปกครองไทย
พิจารณาจากค าฟ้องค าขอของผู้ฟ้องคดีเป็นหลักในการก าหนดประเภทคดีและประเด็นที่ศาลจะ
วินิจฉัย ซึ่งคดีปกครองนั้นโดยทั่วไปมีอยู่หลายประเภท อาทิ คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติของท้องถิ่น คดีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีประเภทคดีอยู่มากมายตามแต่จะมีการแบ่งโดยอาศัยเกณฑ์อะไร 
โดยในที่นี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองเพ่ือให้ครอบคลุมที่สุด  
จึงจะท าการศึกษาประเภทของการก าหนดค าบั งคับ โดยอาศัยเกณฑ์ ในการแบ่ งประเภท 
ค าบังคับในคดีปกครอง ตามวัตถุประสงค์แห่งคดีจ านวน 3 วัตถุประสงค์ คือ 4.1.1 การก าหนด 
ค าบังคับเพิกถอน 4.1.2 การก าหนดค าบังคับกระท าการ และ 4.1.3 การก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับ
สิทธิ  ดังนี้ 
 

4.1.1 การก าหนดค าบังคับเพิกถอน 
ในการด าเนินงานของฝ่ายปกครองนั้นมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการด าเนินงานก็คือ กฎและ

ค าสั่ง ซึ่งเมื่อด าเนินการไปแล้วก็อาจจะเกิดความบกพร่องต่อกฎหมายได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ศาล
ปกครองจะต้องท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่
เกิดข้ึนจากลักษณะของคดี โดยมีอ านาจก าหนดค าบังคับเพ่ือแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
โดยการสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่มีการฟ้องตรงมายังศาล
ปกครองสูงสุดตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎนี้จะเห็นได้ว่าคดีเกี่ยวกับกฎนั้นมีสองประเภทและมีอ านาจฟ้องคดีต่อชั้นศาลที่
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ต่างกัน กล่าวคือ การฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี  หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ถ้าเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่ออกโดย
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองโดยทั่วไปจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น 
โดยศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะ
ใดขณะหนึ่งก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีตาม
มาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ และในกรณีที่ศาลปกครองมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 
และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้นตามมาตรา 72 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ319 กล่าวคือ ศาลปกครองมีอ านาจโดยตรงในการสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง โดย
ไม่จ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐไปด าเนินการเพ่ือเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง
หลังจากที่ศาลมีค าพิพากษา แต่ในกรณีนี้ศาลมีอ านาจจ ากัดเพียงแค่ก าหนดค าบังคับในการสั่งเพิก
ถอนกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ศาลไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครอง
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีค าสั่งแทนค าสั่งของฝ่ายปกครองได้ และไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้มี
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือสั่งให้มีการรับรองสิทธิของคู่กรณีได้ ซึ่งค าบังคับประเภทนี้อาจ
แบ่งเป็น 2 กรณี320 คือ 4.1.1.1 การก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ และ 4.1.1.2 การก าหนดค าบังคับ
เพิกถอนค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 การก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ 
 การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎนั้น จะต้องมีพิจารณาจาก     
ค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะ
ท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ 1) ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 2) ลักษณะของการ
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

1)  ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท าอันเป็นวัตถุแห่งคดีหรือลักษณะของการกระท านี้
จะต้องเป็น   การกระท าฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและมีลักษณะเป็น
นามธรรม ซึ่งมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

                                           
319 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 330. 
320 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 195-402. 
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2542321 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539322 ได้ให้
ตัวอย่างของกฎไว้หลายประเภท เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ หรือข้อบังคับเป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าการกระท าที่มีชื่อเรียก
ดังกล่าวมานั้นทุกประเภทจะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเสมอไป กล่าวคือ 
เฉพาะกฎที่เป็นผลผลิตจากการใช้อ านาจปกครองเท่านั้นที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง ดังนั้น 
หากเป็นกฎที่ออกโดยอ้างอิงอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง เช่น พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง 323 
ฉะนั้น กฎในความหมายที่จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ค านิยามท่ีแท้จริงของ “กฎ” คือ “บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็น
การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” ส่วนข้อความที่ว่า  
“พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ” เป็นแต่
เพียงตัวอย่างของกฎเท่านั้นเอง324 ดังนั้น “กฎ” ซึ่งเป็นที่มาของการฟ้องคดีและการก าหนดค าบังคับ
กรณีนี้จึงหมายถึง “บทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร แต่ไม่รวมถึงบทบัญญัติที่มี

                                           
321 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติ . . . 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 

322 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ใน
พระราชบัญญัตินี้ . . . 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 

323 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 239. 
324 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, การกระท าทางปกครอง, ใน เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น. 

565 โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 21.  
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ลักษณะเป็นกฎหมายแม่บท อันได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือประกาศคณะปฏิวัติที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ”325 

ตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกฎที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง 
เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรที่ให้การช่วยเหลือ
เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน326 พระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย327 มติของ ก.พ. ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาวิชา
เป็นคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับราชการโดยวิธีคัดเลือกได้328 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง 
ดอกเบี้ยและค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้จากการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย 329 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ330 ประกาศส านัก
ฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ331 หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยเรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น332 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่า
ด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 333 การที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีมติก าหนดแนวทางการวินิจฉัยลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย ซึ่งเป็นการออกข้อก าหนดที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 10 (4)334 
หนังสือของกรมที่ดินเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามพระราช
ก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544335 พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลม

                                           
325 ส านักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง, ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “กฎ” (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง, 2550), หน้า 6. 
326 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 10/2549 
327 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549  
328 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 379/2550 
329 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 365/2550  
330 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 16/2555 
331 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 482/2550 
332 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 61/2549  
333 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 268/2555 
334 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 709/2549 
335 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 25/2552 
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เทียน เขาเกล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 
และต าบลแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524336 กระทรวงยุติธรรม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขายทอดตลาด พ.ศ. 2554337 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่า
กระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้อง
ปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549338 บันทึกข้อความ เรื่อง การ
ออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้กับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 339 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ในต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) ระดับ 8ว ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินจะต้อง
เป็นผู้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนนายอ าเภอ340 เป็นต้น 

ฉะนั้น กรณีใดที่จะถือว่าเป็นการออกกฎซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นวัตถุแห่ง
คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ไม่อาจพิจารณา
จากเพียงชื่อของเรื่องที่พ้องกับบทนิยามของกฎในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะของการกระท า คือ ต้องเป็นการกระท าฝ่าย
เดียว การกระท านั้นต้องมีผลเป็นการทั่วไป และต้องเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง มิใช่การใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ 

2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ 
การก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎโดยศาลปกครองนั้น เมื่อศาลมี 

ค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ จะต้องมีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 
และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎ โดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่
จ าต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ือเป็นการเพิกถอนกฎอีก โดยศาลปกครองได้มีแนวค าวินิจฉัยการก าหนดค า
บังคับสั่งให้เพิกถอนกฎในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 และค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549 ดังต่อไปนี้  

                                           
336 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 7/2554 
337 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 8/2555 
338 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 38/2555 
339 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 472/2554 
340 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 22/2555 (ประชุมใหญ่) 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 ระหว่างพลต ารวจตรีสุวิระ 
ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดี กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวก ในคดีนี้ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ
ต ารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เฉพาะข้อ 
11 วรรคสอง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาแล้วเห็นว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้การเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันที่กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับนั้นยังไม่ถูกต้องเนื่องจากหากมีการเพิกถอนย้อนหลังไปถึง
วันดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในต าแหน่งผู้บัญชาการที่ผ่านมาและการ
ปฏิบัติภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เกิด
ความเสียหายมากกว่าผลดี และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมี
อ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือ
จะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ดังนั้น เพ่ือให้การเพิกถอนกฎ 
ก.ตร. ดังกล่าวเกิดความเป็นธรรมแห่งกรณีและเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับ
ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี จึงสมควรให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าวโดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มี
การประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้ งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาในราชกิจจานุเบกษา341 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน 
คือ (1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนกฎ และ (2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนด
ค าบังคับเพิกถอนกฎ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนกฎ 
 ขอบเขตในการพิจารณาก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎในด้านเนื้อหา

จาก ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 เห็นได้ว่าศาลพิจารณาจากขอบเขตความชอบ
ด้วยกฎหมายของการออกกฎดังกล่าว อันได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนในการออกกฎว่าถูกต้องตาม
ขั้นตอนหรือไม่ ตัวของคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและมี
อ านาจในการพิจารณาออกกฎนี้หรือไม่ เห็นได้จากข้อความในค าพิพากษาที่ระบุว่า “ดังนั้น เมื่อ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ และการแต่งตั้งกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว

                                           
341 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 
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เป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 
36 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ประกอบกับมาตรา 
309 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่
ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีจึงเห็นว่า กรรมการข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 3 ในคดีนี้ครบองค์ประกอบที่จะออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตั้งและ
โยกย้ายข้าราชการต ารวจระดับสารวัตรถึงจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2549 และมีอ านาจในการออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าวตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการ
แต่งตั้งกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟังไม่ขึ้น” รวมทั้งศาลได้
น าเอาหลักกฎหมายทั่วไปที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาเป็นขอบเขตในด้านการพิจารณาเนื้อหาของค า
บังคับเพิกถอนกฎด้วย เห็นได้จากข้อความในค าพิพากษาที่ระบุว่า “การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ออกกฎ 
ก.ตร. ข้อ 11 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
เพ่ิมขึ้นจากเดิมและก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่
เคยได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งควบปรับระดับเพ่ิม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ให้มีสิทธิ
ได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการเมื่อด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี และกลุ่มที่สอง เป็นกรณีของผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นในต าแหน่งควบปรับระดับเพ่ิม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ที่นอกจากจะมีสิทธิได้รับคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการเมื่อด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีแล้ว ยัง
ต้องนับระยะเวลารวมตั้งแต่ต าแหน่งระดับรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 ปี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 3 ออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าว จึงท าให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการซึ่งมีสถานะทาง
กฎหมายเหมือนกันได้รับการปฏิบัติในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน การออกกฎดังกล่าวนี้ จึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรม และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นการออกกฎที่เกินความจ าเป็น ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”  ซึ่งการที่ศาลปกครองมี
ขอบเขตในด้านเนื้อหาในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการออกกฎนั้น เป็นอ านาจตาม
บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) “สั่งให้เพิกถอนกฎ ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” 
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(2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ 
ขอบเขตในการพิจารณาถึงระยะเวลาในการเพิกถอนกฎจาก 

ค าพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 นี้ เห็นได้ว่าศาลพิจารณาขอบเขตด้านระยะเวลาใน
การก าหนดค าบังคับเพ่ือเพิกถอนกฎ โดยมีความเชื่อมโยงกันกับการพิจารณาขอบเขตด้านเนื้อหาของ
ค าบังคับเพิกถอนกฎ กล่าวคือ เมื่อศาลพิจารณาจากขอบเขตด้านเนื้อหาแล้วพบว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ก็จะส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาก าหนดค าบังคับว่ากฎดังกล่าวควรจะถูกเพิกถอนในห้วง
ระยะเวลาใดจึงจะมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ในการนี้หากพิจารณาจากข้อความใน
ค าพิพากษาที่ระบุว่า “แต่อย่างไรก็ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้การเพิกถอนกฎ ก.ตร. 
ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
นั้น ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากหากมีการเพิกถอนย้อนหลังไปถึงวันดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจในต าแหน่งผู้บัญชาการที่ผ่านมาและการปฏิบัติภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่ งถือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี  และ โดยที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคสอง 
บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” ดังนั้น เพ่ือให้การเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว เกิดความเป็นธรรม
แห่งกรณี และเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี จึงควรให้
เพิกถอนกฎ ก.ตร.ดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจา
นุเบกษา” เห็นได้ว่า ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎนี้ศาลปกครองมี
อ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมีขอบในการพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการเพิกถอนกฎนี้จะต้องเกิดความ
เป็นธรรมแห่งกรณี ซึ่งหากพิจารณาจากค าบังคับให้เพิกถอนกฎในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
479/2556 นี้ พบว่า ศาลปกครองพิจารณาจากหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองด้วย อาทิ หลัก
ความมั่นคงแห่งนิติฐานะของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในต าแหน่งผู้บัญชาการที่ผ่านมา 
รวมทั้งหลักการดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน กล่าวคือ หากจะ
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนย้อนหลังไปถึงวันที่กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็อาจกระทบต่อการ
ปฏิบัติภารกิจการจัดท าบริการสาธารณะของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยรวมได้  

โดยสรุป การก าหนดค าบังคับ เพิกถอนกฎโดยศาลปกครองนั้น  ศาล
ปกครองมีขอบเขตในการพิจารณาเพ่ือก าหนดค าบังคับอยู่สองส่วน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหาของค า
บังคับเพิกถอนกฎ และขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ ซึ่งขอบเขตในด้าน
เนื้อหานั้นคือการพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของกฎ และเมื่อกฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
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เนื้อหาของค าบังคับก็ต้องไม่กล่าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครอง ส่วนขอบเขตในด้านระยะเวลานั้น การ
ที่จะก าหนดให้กฎนั้นถูกเพิกถอนเมื่อใดก็จะต้องมีการดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับ
ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักความได้สัดส่วนด้วย  โดยหลักเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุดจะต้องมีการ
ประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการ
เพิกถอนกฎ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 ระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 กับพวก และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนผู้ใช้บริการไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เคยเป็นผู้บริการรวม 11 คน ผู้ฟ้องคดี ในประเด็นข้อพิพาทเรื่องการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองพิพากษาโดยก าหนด  ค าบังคับให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
ทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยประเด็นแห่งคดีนี้มีจ านวน 3 ประเด็นคือ การตั้งนายโอฬาร ไชยประวัติ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมาย
หรือไม่ และที่ดินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับมาโดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ 

ประเด็นการตั้งนายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นกรรมการฯ ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง
กับกิจการของ กฟผ. และบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) จึงมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการดังกล่าว 
อันขัดต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง ค าสั่งแต่งตั้งนายโอฬารฯ เป็นกรรมการฯ 
จึงขัดต่อกฎหมาย แต่การพ้นจากต าแหน่งนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่นายโอฬารฯ ได้ปฏิบัติไป
ตามอ านาจหน้าที่ เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงมีผลท าให้การกระท าใด ๆ ของคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทฯ เสียไปทั้งหมด หรือไม่มีผลในทางกฎหมาย 

ประเด็นการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชอบด้วยขั้นตอนของ
กฎหมายหรือไม่ การที่นายปริญญา นุตาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานการจัดท าการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นภารกิจเช่นเดียวกันกับผู้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือเลขานุการรัฐมนตรี 
ซึ่งในทางกฎหมายถึงเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการอันเป็นการขัดต่อหลักความเป็นกลาง จึงมีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 4 และข้อ 5 (3) แห่ง
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2543 การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง
ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543 ที่ก าหนดให้การจัดให้รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ ต้องจัดท าเป็นประกาศสรุปในเรื่องที่จะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับภาษาไทยที่มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อันเป็นขั้นตอนที่เป็น
สาระส าคัญก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้สรุป
สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศในหนังสือพิมพ์ และไม่ได้ประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่
ประกาศในหนังสือพิมพ์แยกเป็นสามฉบับโดยประกาศฉบับละหนึ่งวัน ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ถูต้อง
ตามข้ันวิธีการอันเป็นสาระส าคัญตามระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และไม่ด าเนินการให้
ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6 และข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543 

ประเด็นที่ดินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับมาโดยการเวนคืน
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ทรัพย์สินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มาจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังน้ า และสิทธิเหนือ
พ้ืนดินเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าทั้ งหมด เป็นทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสิทธิที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุ
ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จึงไม่อาจโอนให้บริษัท กฟผ. 
จ ากัด (มหาชน) ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มีมติเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยส่วนที่จะโอนไปยังบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) โดยมีมติให้โอนเฉพาะเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ าจ านวน 21 แห่ง และที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อน อ่างเก็บน้ า และพลังงานให้แก่
กระทรวงการคลัง โดยมิได้โอนที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้าพลังน้ า และสิทธิ
เหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า รวมทั้งสายส่งและทรัพย์สินอ่ืนที่ท าให้เกิดสิทธิดังกล่าวจึงเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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จากการที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาประเด็นแห่งคดีทั้งสามประเด็น
ดังกล่าว จึงมีค าพิพากษาโดยก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลาการ
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็น
วันใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับ 

จากค าพิพากษาให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนี้สามารถแยก
ขอบเขตของการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎทั้งสองฉบับออกเป็น 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของค า
บังคับเพิกถอนกฎ และ 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนกฎ 
เห็นได้ว่าศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับตามขอบเขตด้านเนื้อหาตาม

บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 “สั่งให้เพิกถอนกฎ ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” กล่าวคือ ขอบเขตด้าน
เนื้อหาในการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับกฎนี้ ศาลปกครองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาได้ความว่ากฎ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้เพียงขอบเขตเดียวคือ “เพิกถอน” ซึ่งในคดีนี้ศาลก็ได้
ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นไปตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ แล้ว แต่การที่กฎหมายจ ากัดอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับในกรณีที่มี
การฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้เพียงการเพิกถอนอย่างเดียวก็อาจส่งผลในศาล
ปกครองไม่มีเครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสมในการที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชน
ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ เมื่อมีการเพิกถอนกฎดังกล่าวแล้วก็จะเกิดช่องว่างในการปรับใช้กฎหมายกับ
กรณีท่ีเกี่ยวข้องไปโดยสิ้นเชิงที่อาจกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่ต้องการความต่อเนื่องได้ 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ 
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา

ทั้งสองฉบับนี้ ศาลปกครองได้ก าหนดให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีผลใช้
บังคับ กล่าวคือ เป็นก าหนดค าบังคับให้มีการเพิกถอนย้อนหลังไปในอดีต ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎตามมาตรา 72 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้
มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” โดยที่การจะพิจารณาก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน
ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังนี้เป็นสิ่งที่ศาลต้องพิจารณาเป็นส าคัญตามที่มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติไว้
ในตอนท้ายว่า “ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” ซึ่งในกรณีนี้การที่ศาลปกครองก าหนดค าบังคับ
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ให้เพิกถอนกฎย้อนไปในอดีตตั้งแต่วันที่กฎนี้มีผลใช้บังคับก็อาจมีผลกระทบต่อการที่ฝ่ายปกครองได้
ด าเนินการต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์สาธารณะมาก่อนที่ศาลจะมีค าบังคับให้เพิกถอน อาจก่อให้เกิด
อุปสรรคในการแก้ไขการด าเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพ่ือให้เป็นไปตามค าบังคับของศาล ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายปกครองด้วย ซึ่งการบัญญัติกฎหมายใน
ลักษณะนี้ก็เพ่ือให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง แต่การก าหนดค าบังคับให้
เพิกถอนในขอบเขตด้านระยะเวลาทั้งในคดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎและคดีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองโดยส่วนใหญ่ศาลปกครองไม่ค่อยปรับใช้ดุลพินิจในส่วนนี้ให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม จึง
ท าให้การก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาในหลายคดีเกิดปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาในกรณีที่มีการก าหนดค าบังคับให้มีการเพิกถอนย้อนหลัง 

ดังนั้น จากการที่ได้ศึกษาลักษณะของการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎใน           
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้ทราบถึงอ านาจของศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับใน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกก าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้ศาลปกครองมี
อ านาจเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่วนอ านาจศาลปกครองในการก าหนดผลด้าน
ระยะเวลานั้นได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคสอง ที่ก าหนดให้ศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะก าหนด
ผลด้านระยะเวลาได้ทั้งให้มีผลย้อนหลัง ให้มีผลในปัจจุบัน หรือให้มีผลไปในอนาคตก็ได้    

4.1.1.2 การก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งนั้น จะต้องมีพิจารณาจาก  

ค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะ
ท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ 1) ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 2) ลักษณะของ
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

1)  ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค าสั่งที่อาจน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
ไม่ได้หมายความเฉพาะ “ค าสั่งทางปกครอง” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง “ค าสั่งทางปกครอง
ทั่วไป” และ “ค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง” ด้วย ในส่วนนี้จึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสามส่วน คือ ก. 
ค าสั่งทางปกครอง ข. ค าสั่งทางปกครองทั่วไป และ ค. ค าสั่งซึ่งไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง ดังต่อไปนี้342 

                                           
342 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 57-63. 
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 (1) ค าสั่งทางปกครอง  
 การกระท าใดจะเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” หรือไม่นั้น จ าต้องพิจารณา

จากบทนิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ค าสั่งทาง
ปกครองนั้นไม่จ าเป็นต้องเรียกชื่อว่าค าสั่งเท่านั้น แต่อาจเรียกชื่ออย่างอ่ืนก็ได้ เช่น หนังสือของ
หน่วยงานทางปกครองที่ให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีซึ่งผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคแล้วแต่ไม่
สามารถยื่นซองเสนอราคาได้ทันเวลา และให้ผู้ ฟ้องคดีน าเงินมาช าระภายใน 7 วัน, หนังสือที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใช้ที่ราชพัสดุ, ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบล  ค าสั่งยกเลิกการประมูลจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนเลียบคลองของเทศบาลธัญบุรี, ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดียื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน, ประกาศรายงานผลสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 
(5) แต่งตั้งพลต ารวจเอก ก. เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าระดับ 11 ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ค าสั่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัฐให้เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าตอบแทนการท างาน
นอกเวลาราชการ, กรณีที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีค าสั่งรับหรือไม่รับค ากล่าวห าว่า
ทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่า
ด้วยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2535, หรือ การออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ 
(น.ค.3) ของอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นต้น 

 ตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง จะต้องพิจารณา
จากการกระท าดังกล่าวขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของค าสั่งทางปกครองตามบทนิยามใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากการกระท านั้นขาด
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วการกระท านั้นย่อมไม่ใช่ค าสั่ งทางปกครอง เช่น 
หนังสือของการไฟฟ้านครหลวงที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าปรับและค่าไฟฟ้าย้อนหลังเพ่ิมเติมอันเป็น
ค าสั่งที่มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค าสั่งของการเคหะแห่งชาติที่ไม่อนุญาตให้ผู้รับ
จ้างก่อสร้างโครงการบ้านเอ้ืออาทรปรับแผนงานก่อสร้างอันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา หนังสือของ
หน่วยงานทางปกครองที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดทราบถึงค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดชอบก่อนออก
ค าสั่งเรียกให้ช าระเงิน หนังสือของกรมก าลังพลทหารอากาศที่แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ทุนการศึกษา
ตามสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรามีค าสั่ง
ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิดเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มติ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรีที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีไปประจ าที่ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
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ข้าราชการต ารวจบริหารงานบุคคล (อ.ก.ตร. บริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10/2550 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2551 เป็นการเห็นชอบให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรีสอบแข่งขันเข้ารับราชการต ารวจตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอ หรือ หนังสือของนายอ าเภอเมืองขอนแก่นที่แจ้งความเห็นไปยังผู้อ านวยการ
ศูนย์เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น – ชัยภูมิ โดยมีใจความว่า อ าเภอเมืองขอนแก่นได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ดิน
โคกช้างเป็นที่สาธารณประโยชน์แม้จะยังไม่มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งก็ไม่มีสิทธิเข้าไปยืดถือครองครองเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน หาก
ประชาชนผู้ครอบครองในปัจจุบันประสงค์จะขออกเอกสารสิทธิ์ให้ด าเนินการฟ้องพิสูจน์สิทธิ
ครอบครองต่อศาล และหากศาลมีค าพิพากษาอย่างใดก็ให้ถือเป็นที่สุด เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ในการที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นค าสั่งทางปกครองนั้น
จ าต้องพิจารณาจากบทนิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 กล่าวคือ ต้องเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายปกครอง เป็นการสร้างนิติ
สัมพันธ์ขึ้นเฉพาะบุคคลไม่มีลักษณะเป็นการทั่วไป และต้องเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง มิใช่การใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ 
  (2) ค าสั่งทางปกครองทั่วไป  

 ค าสั่งทางปกครองทั่วไปเป็นค าสั่งทางปกครองที่มิได้มีผลใช้บังคับกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลใช้บังคับกับบุคคลไม่จ ากัดจ านวน 
มีลักษณะก้ ากึ่งจะว่าเป็นนิติกรรมในทางปกครองก็ไม่ใช่ (con-crete+individual) จะว่าเป็นกฎหมาย
ก็ไม่เชิง (abstract+general และ norm) ก็เพราะมีลักษณะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
แต่ไม่เจาะจงตัวบุคคลไว้ล่วงหน้า  แต่เป็นกรณีเฉพาะราย เช่น ประกาศสอบราคาโครงการของ
หน่วยงานของรัฐ ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ 
ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ที่เข้ารับนักศึกษาในระบบ ADMISSIONS เป็นต้น 

 โดยสรุป ค าสั่งทางปกครองทั่วไปนั้ นโดยหลักการก็คือค าสั่งทาง
ปกครองทีม่ีลักษณะพิเศษเพ่ิมขึ้นจากค าสั่งทางปกครองในลักษณะปกติ ในกรณีของผลของนิติสัมพันธ์
มีลักษณะใกล้เคียงกับกฎ คือ เป็นค าสั่งที่มีผลใช้บังคับกับคนจ านวนมาก แต่ไม่ได้มีผลเป็นการทั่วไป
เช่นเดียวกับกฎ กล่าวคือ มีผลใช้บังคับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มิได้เจาะจงตัวบุคคล
ไว้ล่วงหน้า จึงยังมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองอยู่นั่นเอง 
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  (3) ค าสั่งซึ่งไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง  
 ค าสั่งซึ่งไม่ใช่ค าสั่งทางทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางต าราเรียก “ค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง” หรือ “มาตรการภายในฝ่าย
ปกครอง” อาจอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เป็นต้น แม้มิใช่ค าสั่งทางปกครอง เพราะเป็นเพียงการตระเตรียมการเพ่ือออกค าสั่งทางปกครอง แต่
หากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าสั่งดังกล่าวก็อาจใช้สิทธิฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้  

 อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองเคยไม่รับค าฟ้องกรณีค าสั่งภายในฝ่าย
ปกครองไว้พิจารณา ในกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยร้ายแรง โดยมีสาระส าคัญว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าสมควรให้ผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อ
การสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จแล้วไม่มีความผิดก็สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อยหลังได้ และ
ในกรณีของการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นก็สามารถเลื่อนย้อนหลังได้เช่นกัน ดังนั้น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง แต่ศาสตราจารย์วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นแย้งในคดี
ดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งที่ออกโดยหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น ไม่มี
ข้อจ ากัดว่าต้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองเท่านั้น คดีพิพาท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งอ่ืน เช่น ค าสั่งที่เป็นขั้นตอนหรือการเตรียมการและการ
ด าเนินการเพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองก็อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นกัน ซึ่ง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้จะไม่มีผลหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างมีนัยส าคัญแล้ว ซึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังนี้หาได้มีผลเป็นการ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้นั้นได้รับในระหว่างสอบสวนและการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่ (โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น) ดังนั้น ผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  

โดยสรุป ค าสั่งซึ่งไม่ใช่ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับ
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แนวความเห็นแย้งของศาสตราจารย์วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ที่ได้ท าความเห็นแย้งเอาไว้ในค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 125/2550 เนื่องการด าเนินการของฝ่ายปกครองควรจะต้องถูกถ่วงดุลตรวจตาม
หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองหาก
การกระท าดังกล่าวไปก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างมีนัยส าคัญแล้วก็ควรจะให้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือ
ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวได้ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดช่องว่างของกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ช่องว่างนั้นกระท าการที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนได้ 
 2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งโดยศาลปกครองนั้น ค าสั่งดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อใดเป็นอ านาจของ
ศาลปกครองโดยแท้ที่ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไป
ในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ตามมาตรา 72 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้แก่ (1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุม
ใหญ่) (2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 48/2561 (3) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 
23/2561 (4) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1806/2559 (5) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ. 1010/2561 (6) ค าพิพากษาศาลปกครองที่ 192/2550 (7) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
89/2549 ดังนี้ 

(1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.33/2557 (ประชุมใหญ่) ระหว่าง 
นายถวิล เปลี่ยนศรี (ผู้ฟ้องคดี) และนายกรัฐมนตรี ที่ 1 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ที่ 2 (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยเป็นกรณีของการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยศาลปกครองได้พิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือน ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีค าบังคับว่า ให้การเพิกถอน
ประกาศส านักนายกฯ ดังกล่าวมีผลย้อนไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 30 
กันยายน 2554 โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการด าเนินการว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ควรจะ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับสู่ต าแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 

ค าพิพากษาดังกล่าวนี้ มีความเห็นแย้งของตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นพ้องกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียง
ข้างมาก กล่าวคือ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่เห็นพ้องด้วยกับการก าหนดค า
บังคับและข้อสังเกตดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น โดยเห็นว่า การเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 
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แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังกล่าวก็คือการสั่งให้ 
เพิกถอนค าสั่งพิพาท ส่วนการก าหนดว่าจะให้การเพิกถอนค าสั่งมีผลตั้งแต่เมื่อใดนั้นมาตรา 72 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดว่าให้เป็นอ านาจดุลพินิจของศาลที่จะ
พิจารณาได้เองว่าจะสมควรก าหนดให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคต
ถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลค านึงถึ งความเป็นธรรม
แห่งกรณี นอกจากนี้ ยังมีหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งว่า ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้น ศาลปกครองจะต้องอ านวยความยุติธรรมทางปกครองโดยพยายาม
รักษาดุลยภาพระหว่างการดูแลรักษาประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบที่อาจจะมีต่อ
ประโยชน์สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐโดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาอีกด้วย โดยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่าย
เสียงข้างน้อย เห็นควรก าหนดให้การเพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลเมื่อครบเก้า
สิบวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษานี้ โดยมีข้อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้ด ารงต าแหน่ง
เดิมหรือต าแหน่งอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในทางบริหารเทียบเท่าต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา343   

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน 
คือ (1.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (1.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการ
ก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
ขอบเขตในด้านเนื้อหาที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาเพ่ือเพิก

ถอนค าสั่งโอนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 
(ประชุมใหญ่) เมื่อพิจารณาจากข้อความในค าพิพากษาที่ระบุว่า “แต่การใช้อ านาจดุลพินิจดังกล่าว
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ยัง
จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายอีกด้วย นอกจากนี้การ
ใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการโอนผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือระดับ
กระทรวงไปด ารงต าแหน่งอ่ืน ก็จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวด้วย 
ซึ่งศาลปกครองย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปควบคุมการใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายบริหารในแง่ของความ
เหมาะสมของการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลได้ แต่ศาลปกครองย่อมมีอ านาจ

                                           
343 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุมใหญ่) 
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ตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายบริหารในแง่ของความชอบด้วยกฎหมายได้” จะเห็นได้ว่าการ
ที่ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งนี้ ศาลปกครองจะมีขอบเขตเนื้อหาในด้านการ
ตรวจสอบค าสั่งดังกล่าวในขอบเขตของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎมายเป็นหลัก และสามารถ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้ในขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถ
ตรวจสอบในด้านความเหมาะสมของการออกค าสั่งของฝ่ายปกครองได้ เนื่องจากจะเป็นการก้าวล่วง
อ านาจของฝ่ายปกครอง ฉะนั้น ศาลปกครองจึงได้ใช้อ านาจตามขอบเขตด้านเนื้อหาในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองนี้เข้าไปตรวจสอบการโอนย้ายเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติแล้ว จึงพบว่า  

 
เหตุผลของการมีค าสั่งโอนผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้อ้างไว้ในค าให้การ

ที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้อ้างเพ่ิมเติมในค าอุทธรณ์
และค าชี้แจงที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น มิได้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
กล่าวอ้าง โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
และในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจ าของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาค ย่อมมีอ านาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน
สับเปลี่ยนบทบาทหรือการท าหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้ แต่ในการใช้
อ านาจดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 นั้น  นอกจากจะต้องค านึ งถึง
วัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้ว ยังจะต้องมี
เหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ได้อ้างเหตุผลในการโอนผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมี
ข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสม จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ อันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ดังนั้น การโอนผู้ฟ้องคดีจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 จึงเป็นการกระท าที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
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  ในการนี้เมื่อศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าค าสั่งทางปกครอง 
คือประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอบเขตด้าน
เนื้อหาในการก าหนดค าบังคับของกรณีในส่วนขององค์คณะฝ่ายเสียงข้างก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน
คือประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมิได้ก าหนดค าบังคับในส่วนอ่ืนให้ 
เช่น ให้ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการค าสั่งทางปกครองดังกล่าว หรือให้ฝ่ายปกครองกระท าการภายใน
เวลาที่ก าหนด เป็นต้น เนื่องจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งมีขอบเขตด้านเนื้อหาก าหนด
เอาไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้เพิกถอนค าสั่งทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” 
กล่าวคือ ศาลปกครองมีขอบเขตด้านเนื้อหาเพียงก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งกรณีตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุม
ใหญ่) ศาลปกครองได้พิพากษาโดยก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครอง คือ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ทั้งหมด 

  ในการนี้มีความเห็นแย้งของตุลาการฝ่ายเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็น
พ้องด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมากดังกล่าว โดยตุลาการศาล
ปกครองฝ่ายเสียงข้างน้อยพิจารณาขอบเขตด้านเนื้อหาของการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้ใน
ขอบเขตเดียวกันกับตุลาการศาลปกครองฝ่ายเสียงข้าง คือ การพิจารณาในขอบเขตที่ว่าค าสั่งดังกล่าว
ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้ไปพิจารณาในด้านความเหมาะสมของการออกค าสั่งดังกล่าวเนื่องจาก
เป็นอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครองได้ โดย
พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกัน คือ ค าสั่งดังกล่าวนี้เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นได้จาก
ถ้อยค าในความเห็นแย้งที่ระบุว่า  

 
การโอนผู้ฟ้องคดีมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุ 2 ประการ คือ 

ขั้นตอนการโอนผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการโอนผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้
ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ มีผลใช้บังคับ แต่ศาล
ปกครองสูงสุดได้ตรวจสอบการโอนของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากศาล
ปกครองชั้นต้นในส่วนเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการแรก โดยศาล
ปกครองสูงสุดเห็นว่า ขั้นตอนการโอนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
และเห็นด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประการที่สองว่า การโอนผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มี
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เหตุผลทางกฎหมายที่แตกต่างจากศาลปกครองชั้นต้นในบางประการ ซึ่งในเมื่อศาล
ปกครองสูงสุดเห็นว่าประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ มีความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดก็มีอ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่จะเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้โดยการออกค าบังคับด้วยการสั่งให้เพิกถอน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ  

 
  จึงเห็นได้ว่าขอบเขตในด้านเนื้อหาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน

ค าสั่งนี้ เป็นไปตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ สามารถ
ก าหนดค าบังคับในด้านเนื้อหาได้เพียงก าหนดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เท่านั้น  

  เมื่อพิจารณาขอบเขตในด้านเนื้อหาในการก าหนดค าบังคับเพิก
ถอนค าสั่งจากค าพิพากษาโดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมากและฝ่ายเสียข้าง
น้อยแล้วจะพบว่ามีขอบเขตด้านเนื้อหาในการก าหนดค าบังคับที่ตรงกัน คือ เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ที่บัญญัติว่า “สั่งให้เพิกถอนค าสั่งทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” 
เท่านั้น ขอบเขตในด้านเนื้อหานี้ศาลปกครองไม่สามารถก าหนดค าบังคับในกรณีอ่ืนได้ เนื่องจากจะ
เป็นกรณีการพิพากษาเกินค าขอ 

  (1.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง ถูก
ก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนด
ว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” โดยในกรณีตามค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุมใหญ่) ได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาว่า “ให้การเพิกถอน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 
30 กันยายน 2554” ในเบื้องต้นนี้เห็นได้ว่าอาจเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนที่มาต ารงต าแหน่งแทน
แล้วในระยะเวลาหลายปี จะก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติตามค าบังคับนี้ได้ และ
ท้ายที่สุดก็อาจกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะด้านความมั่นคงได้ แม้ว่าศาลปกครองจะให้
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วิธีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ตามมาตรา 69 
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีนี้ว่า “ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 ควรที่จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับสู่ต าแหน่งเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา” ก็อาจจะเป็นการอยากต่อการ
ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลานี้เนื่องจากจะต้องเป็นการด าเนินการในลักษณะของการย้อนเวลาหา
อดีตในลักษณะที่เหตุการณ์ในการโอนย้ายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย รวมทั้งหากฝ่ายปกครองไม่ด าเนินการ 
หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าตามข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ
ด าเนินการในค าพิพากษานี้จะมีการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษานี้อย่างไร  

  ซึ่งในขอบเขตด้านระยะเวลานี้ได้มีความเห็นแย้งของตุลาการฝ่าย
เสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นพ้องด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมาก
ดังกล่าว โดยตุลาการศาลปกครองฝ่ายเสียงข้างน้อยได้มีการพิจารณาขอบเขตในด้านระยะเวลาในการ
ก าหนดค าบังคับไม่เห็นพ้องด้วยกับขอบเขตด้านระยะเวลาที่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียง
ข้างมากได้ก าหนดค าบังคับให้การเพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึง
วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยมีความเห็นแย้งว่า “เห็นควรก าหนดค าบังคับให้การเพิกถอน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลเมื่อครบก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษานี้ โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนที่มีอ านาจ
หน้าที่ในทางบริหารเทียบเท่าต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่มีค าพิพากษา” กล่าวคือ ตุลาการฝ่ายเสียงข้างน้อยมีความเห็นสมควรให้การก าหนดค าบังคับ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองในกรณีนี้มีผลไปในอนาคต โดยมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

  ประการแรก ต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอ านาจตามบทบัญญัติ
มาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ที่บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี”กล่าวคือ ก าหนดให้อ านาจดุลพินิจแก่ศาลปกครองที่จะพิจารณา
ก าหนดว่า จะให้การเพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ มีผลตั้งแต่เมื่อใด ทั้งนี้ ตามความเป็น
ธรรมแห่งกรณี มิใช่เป็นสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ศาลปกครองจ าต้องออกค าบังคับให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี 

  ประการที่สอง ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพ่ือ
เพิกถอนค าสั่งนั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องเพิกถอนให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งมีผลบังคับ เนื่องจากต้อง
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พิจารณาถึงความเป็นธรรมแห่งกรณีที่จะเพิกถอนด้วย โดยตุลาการฝ่ายเสียงข้างน้อยได้ระบุไว้ใน
ความเห็นแย้งระบุว่า  

 
เมื่อค าสั่งพิพาทถูกศาลเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังดังกล่าว ย่อมมีผลทาง

กฎหมายว่าผู้ฟ้องคดีมิได้พ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ที่
เกี่ยวข้องก็ต้องด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็ว ศาลปกครอง
สูงสุดโดยองค์คณะที่ 3 เห็นว่า ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับ การด าเนินการให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลในกรณีดังกล่าวก็คือ การ
ย้อนเวลากลับไปในอดีต โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการออกค าสั่งดังกล่าวมาก่อน 
ผลทางนิตินัยที่ตามมาก็คือ จะต้องมีการด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สถานภาพ
เดิมโดยจะต้องคืนต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
โดยถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเดิมเลย แต่การที่ศาลจะ
ก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนค าสั่งย้อนหลังหรือไม่เพียงใดนั้น ศาลจะต้อง
ค านึงถึงหลักกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของนิติฐานะและการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลอ่ืนซึ่งสุจริตด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้มีบุคคลที่ได้เข้าด ารงต าแหน่งนี้แทนโดย
สุจริตแล้วและไม่มีผู้ใดฟ้องคดีต่อศาลปกครองโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของ
ค าสั่งแต่งตั้งพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ดังนั้น การที่ศาล
ปกครองชั้นต้นออกค าบังคับให้เพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่พิพาทโดย
ก าหนดให้การเพิกถอนย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศมีผลบังคับ ย่อมมีผลกระทบต่อ
พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร และอาจมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติ
ราชการของผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามภารกิจต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือจากรัฐบาลได้ นอกจากนี้ ยังมี
หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งว่า ในการพิจารพิพากษา
คดีปกครองนั้น ศาลปกครองจะต้องอ านวยความยุติธรรมทางปกครองโดยพยายาม
รักษาดุลยภาพระหว่างการดูแลรักษาประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบที่
อาจจะมีต่อประโยชน์สาธารณะ    
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  จากความเห็นแย้งในส่วนนี้เห็นได้ว่า ตุลาการฝ่ายเสียงข้างน้อยได้
ชี้ให้เห็นว่า ขอบเขตในด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพ่ือเพิกถอนค าสั่งไปถึง ณ ขณะเวลาใด
ศาลปกครองจะต้องพิจารณาในขอบเขตของหลักกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของนิติฐานะและการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งสุจริตด้วย โดยไม่ควรที่จะก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนไปในระยะเวลาใด
แล้วไปกระทบสิทธิบุคคลอ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งนั้นโดยสุจริต และต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
ประโยชน์สาธารณะด้วย  

  ประการที่สาม ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิก
ถอนค าสั่งนี้  ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสกับกฎหมายของ
ประเทศไทย มีขอบเขตด้านระยะเวลาในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ศาลปกครองของทั้งสองประเทศ
ไม่จ าต้องก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลย้อนหลังเสมอไป 
โดยเห็นได้จากถ้อยค าจากความเห็นแย้งในค าพิพากษาที่ระบุว่า “ในระบบกฎหมายปกครองของ
ต่างประเทศนั้นการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลปกครองไม่
จ าเป็นต้องเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังเสมอไป โดยศาลปกครองอาจเพิกถอนโดยให้มีผลไปใน
อนาคตก็ได้” และในกรณีของประเทศไทยถ้อยค าจากความเห็นแย้งในค าพิพากษาท่ีระบุว่า  

 
ในระบบกฎหมายปกครองของไทยนั้น การเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 

(กฎหรือค าสั่งทางปกครอง) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่จ าเป็นต้องเพิกถอนโดยให้มี
ผลย้อนหลัง โดยอาจเพิกถอนให้มีผลไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ โดยให้
ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

 
  เมื่อพิจารณาขอบเขตในด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิก

ถอนค าสั่งจากค าพิพากษาโดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมากและฝ่ายเสียข้าง
น้อยแล้วจะพบว่ามีขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ตุลาการฝ่าย
เสียงข้างมากเห็นสมควรก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งมีผลบังคับ(ย้อนเวลาไปในอดีต) แต่ตุลาการฝ่ายเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่า 
ควรก าหนดค าบังคับให้เพิกค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีผลเมื่อครบก าหนดเก้า
สิบวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษานี้(มีผลในอนาคต) โดยทั้งสองฝ่ายพิจารณาก าหนดค าบังคับใน
ขอบเขตด้านระยะเวลาภายใต้อ านาจตามกฎหมายเดียวกัน คือ มาตรา 72 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในการมี 
ค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมี
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ผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็น
ธรรมแห่งกรณ”ี 

   โดยจากการพิจารณาขอบเขตของการก าหนดในค าพิพากษา
ดังกล่าว ท าให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการก าหนดค าบังของศาลปกครองในกรณีการก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้เพิกถอนค าสั่ง ในขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งเห็นได้จากความเห็นของตุลาการที่มีความเห็นไม่ตรงกัน รวมทั้งมีหลักการ แนวความคิด 
และทฤษฎีทางด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหลายประการที่ศาลปกครองจะต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการก าหนดค าบั งคับ  มิ ใช่จะพิจารณาจากบทบัญญั ติมาตรา 72 วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น ซึ่งผู้เขียนจักได้
น าไปวิเคราะห์สภาพปัญหานี้ในบทที่ 5 ต่อไป 

 (2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.48/2561 ระหว่าง จ่าสิบ
ต ารวจ บุญชัย  วงษ์ครุฑ (ผู้ฟ้องคดี) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 1 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ที่ 2 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ที่ 4 (ผู้ถูก
ฟ้องคดี) โดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ฟ้อง
คดีถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามค าสั่งต ารวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรีที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และค าวินิจฉัยของอนุกรรมการ ก.ตร. 
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากการที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้น แม้ว่าการพิจารณาลงโทษทางวินัยไม่จ าต้องมี
พยานหลักฐานที่ฟังได้แน่ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยดังเช่นการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา แต่การที่จะ
มีค าสั่งไล่ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น เป็นค าสั่งที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพ การด ารงชีพ สิทธิการรับบ าเหน็จบ านาญ และสิทธิอ่ืน ๆ ของบุคคลดังกล่าว 
การมีค าสั่งดังกล่าวจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรกระท าเมื่อมีพยานหลักฐานหรือพฤติการณ์
ที่พึงฟังได้แน่ชัดว่ามีการกระท าความผิดเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ าหลัก
เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อันเชื้อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงดังที่ได้
วินิจฉัยมาแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเมื่อค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยเห็นด้วยกับผู้ออกค าสั่งว่าค าสั่งที่ออกนั้นเหมาะสมแล้ว 
จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของผู้
ถูกฟ้องคดีที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และค าวินิจฉัยของอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
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ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาความ 
2551 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 
16/2552 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เป็นต้นไปนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน344 

 เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกัน คือ (2.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (2.2) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (2.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
  การก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาของการเพิกถอนค าสั่ง

ในกรณี ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.48/2561 นี้ มีขอบเขตมาจากบทบัญญัติมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ว่า “สั่งให้เพิกถอนค าสั่งทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” กล่าวคือกรณี
ดังกล่าวนี้ เป็นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนค าสั่งตามประเภทคดีในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองย่อมมีอ านาจในการการก าหนดค าบังคับทางด้านเนื้อหาได้เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น คือ สั่งให้เพิกถอนค าสั่ง ในกรณีที่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยในคดีนี้ในทางพิจารณานั้นศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกค าสั่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดย
มิชอบ ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลมีอ านาจในการพิจารณาถึงขอบเขตใน
ด้านเนื้อหาในการก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้เท่านั้น 
ซึ่งในการกรณีของการก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับในคดีนี้ศาลปกครองก็ได้
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนในกรอบของมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ   

   (2.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

  ในการก าหนดค าบั งคับให้ เพิกถอนค าสั่ งนี้  มีขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับที่มีลักษณะพิเศษบัญญัติไว้ในมาตรา มาตรา 72 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในการมีค า
บังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผล
ไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรม

                                           
344 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 48/2561 
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แห่งกรณี” กล่าวคือ เป็นอ านาจดุลพินิจของศาลปกครองที่จะพิจารณาว่าจะให้ค าบังคับนี้มีผลเป็น
การเพิกถอนค าสั่งเมื่อใด โดยก าหนดไปในอดีต ในอนาคต หรือขณะใดก็ได้ แต่การใช้ดุลพินิจนี้ศาล
ปกครองต้องค านึงถึงความเป็นธรรมด้วย ซึ่งในกรณีของค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.
48/2561 นี้ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาให้มีการเพิกถอนค าสั่งนี้ไปใน
อดีต โดยมิได้ย้อนไปในวันที่ค าสั่งที่ผู้ฟ้องคดีได้น ามาฟ้องให้เพิกถอนมีผลบังคับเท่านั้น แต่ก าหนดค า
บังคับด้านระยะเวลาไปถึงวันที่ค าสั่งอ่ืนที่กระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับค าสั่งที่ฟ้องคดีด้วย 
ในกรณีนี้ คือ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 16/2552 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เป็นต้นไปได้
อีกด้วย 

 (3) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 23/2561 ระหว่าง นายฉัตร
ชัย เจริญแนว (ผู้ฟ้องคดี) และผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เดิม) ที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เดิม) ที่ 3 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 4 (ผู้ถูก
ฟ้องคดี) โดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท า
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากค าสั่งทางปกครอง กรณีนี้เป็นการที่
ผู้ฟ้องคดีถูกค าสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 วินิจฉัยโดยน าเอาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นและการคาดคะเนแต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ค้นหาความจริงในเชิงประจักษ์
และหรือพยานแวดล้อมกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมาประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยุติและท าให้
เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริงมาออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึง
เป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพ่ือออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกค าสั่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ 268/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2556 ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น จึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาล
ปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนค าสั่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ 268/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 
ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากรราชการ ในช่วงระยะเวลาที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 22 
เมษายน 2557 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจ านวนเงิน 1,398.32 
บาท ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งที่ช าระไว้เกินจ านวน 1,744 
บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน พิพากษาแก้ศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน (ดอกเบี้ย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจ านวน 
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1,352.13 บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น345   

 เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกัน คือ (3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (3.2) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่งในค าพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดที่ อบ.23/2561 อยู่ในขอบเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือในค า
พิพากษานี้ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดจากการใช้
ดุลพนิิจโดยมิชอบ ในขอบเขตเดียวกันกับค าพิพากษาอ่ืน ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 

  (3.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

  เนื่องจากข้อพิพาทในคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้
อุทธรณ์ค าสั่งตามกระบวนการเยียวยาภายในของฝ่ายปกครองแล้ว และผู้มีอ านาจในการพิจารณา
อุทธรณ์ได้พิจารณาเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับ
ราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ได้ออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่ง
มีใช่วันที่ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการมีผลบังคับ (4 มิถุนายน 2556) การก าหนดค าบังคับในคดี
นี้จึงมิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้กลับเข้ารับราชการ เป็นกรณีที่กลับเข้ารับราชการแล้ว แต่มิได้ถูกสั่ง
ให้กลับเข้ารับราชการ ณ วันที่ค าสั่งให้ออกจากราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลในใช้บังคับ 
ขอบเขตการก าหนดค าบังคับด้านระยะเวลาในกรณีนี้หากพิจารณาจากข้อความในค าพิพากษาที่ระบุ
ว่า “พิพากษาเพิกถอนค าสั่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ 268/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ให้ผู้
ฟ้องคดีออกจากรราชการ ในช่วงระยะเวลาที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 22 
เมษายน 2557” นั้น เป็นกรณีที่ศาลปกครองได้พิจารณาก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลา
ตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนด
ว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” โดยเป็นการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน
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ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง ซึ่งค าสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 นอกจากนี้ค าบังคับในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 23/2561 
นี้ ยังได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยเป็นขอบเขตของการ
ก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีในสองประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกัน ศาล
ปกครองจึงมีอ านาจก าหนดค าบังคับในขอบเขตของการเพิกถอนและสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ฟ้องคดีได้  

 (4) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1806/2559 ระหว่าง นายวุฒิ
พร เดี่ยวพานิช (ผู้ฟ้องคดี) และกรมการปกครอง ที่ 1 อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียน
สมาคมกรุงเทพมหานคร ที่ 2 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความ
มั่นคงภายใน) ที่ 3 และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 4 (ผู้ถูกฟ้อง
คดี) โดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคดีนี้เป็นการ
ฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ไม่รับจดทะเบียนตามค าขอจดทะเบียนแต่งตั้ง
กรรมการของสมาคม(สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ของผู้ฟ้องคดี และค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การยื่นค าขอจด
ทะเบียน (ส.ค.3) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ของผู้ฟ้องคดี โดยการเลือกคณะกรรมการที่มายื่นค า
ขอจดทะเบียนแต่งตั้งนี้ เป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดที่ 10 ในการประชุมใหญ่นั้นเป็นไปตาม
ข้อบังคับหรือไม่ จึงเป็นเรื่องการมีมติโดยฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมตามมาตรา 100 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาล ซึ่งได้แก่ศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีเขตอ านาจที่จะพิจารณาและมีค าสั่งให้เพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ หาก
สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 หรือพนักงานอัยการร้องขอภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลง
มติ มิได้เป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่จะวินิจฉัยและมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนจากสาเหตุดังกล่าว
เสียเอง ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อฟังได้ว่าค าสั่งไม่รับ
จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษากลับ
ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ไม่รับจดทะเบียนตาม
ค าขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม 
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ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ยก
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีค าสั่งและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางเพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
พิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดีใหม่และมีค าสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด346 

 เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกัน คือ (4.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (4.2) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (4.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งตามค าบังคับใน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1806/2559 เป็นก าหนดค าบังคับตามขอบเขตเนื้อหาของอ านาจ
ศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ ในค าพิพากษาคดีนี้ ศาลปกครองได้
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามค าขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคม
ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ของผู้ฟ้องคดี 
และเพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งก็เป็นไปตาม
ขอบเขตด้านเนื้อหาตามกฎหมายแล้ว แต่ในค าพิพากษานี้ศาลปกครองมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง
เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดี
ใหม่และมีค าสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด กล่าวคือ มีการเพิกถอนค าสั่งที่ไม่รับจด
ทะเบียน และแนะน าให้ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจพิจารณารับจดทะเบียนไปพิจารณาใหม่ว่าจะรับจด
ทะเบียนกรณีดังกล่าวหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด ซึ่งศาลปกครองไม่ได้ก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้ฝ่ายปกครองจดทะเบียนให้กับผู้ฟ้องคดีตามค าพิพากษาเลย ผลก็คือผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับการจด
ทะเบียน หากฝ่ายปกครองพิจารณาค าขอตามข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางเพ่ือให้การด าเนินการให้
เป็นไปตาม  ค าพิพากษาแล้วมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนด้วยสาเหตุอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ฟ้องคดีก็อาจจะ
ต้องด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้มีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับอีกได้ กรณีดังกล่าวนี้
อาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ฟ้องคดีได้ 
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(4.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งตาม 
ค าพิพากษาดังกล่าวนี้ เป็นการก าหนดให้เพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปในเวลาที่
ค าสั่งนั้นมีผลบังคับ ซึ่งเป็นการพิจารณาก าหนดค าบังคับภายในขอบเขตด้านระยะเวลาตามมาตรา 72 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า 
“ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” 

(5) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1010/2561 ระหว่าง นาย
วัฒนา เมืองสุข (ผู้ฟ้องคดี) และกรุงเทพมหานคร ที่ 1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 2 (ผู้ถูกฟ้อง
คดี) โดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 เรื่อง ให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2553 ศาลปกครองชั้นต้น
พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานส าหรับข้อหาร่วมใจกันจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 โดยผิดกฎหมาย ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสา
ธารณภัยแพงกว่าปกติ ไม่อาจรับฟังได้ชัดแจงว่าผู้ฟ้องคดีกระท าการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จริง ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
คดีหมายเลขด าที่ อม.5/2554 หมายเลขแดงที่ อม.7/2556 ที่พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี (จ าเลยที่ 3) 
ด้วยเหตุท านองเดียวกับที่ศาลปกครองได้วินิจฉัยมา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลง
วันที่  24 พฤศจิกายน 2553 ของผู้ ฟ้องคดีที่  2 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2553 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสั่งดังกล่าว  

ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
สูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2  ได้ รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
พิจารณามีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 1,434,463,937.07 บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2 มีค าสั่งตาม
ความเห็นกระทรวงการคลังที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดกรณีของผู้ฟ้องคดี อันเป็น
การปฏิบัติตามข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ซึ่ งจะเห็นได้ว่า การออกค าสั่ งกรุง เทพมหานคร ที่ 
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1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้อง
คดีต้องรับผิดเพ่ิมขึ้นจากค าสั่งเดิม เป็นเงิน 137,669,026.80 บาท เท่านั้น หาได้มีผลเป็นการยกเลิก
ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เดิมไม่ แต่โดยที่การออกค าสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นเพียงการออกค าสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังที่เห็นว่ามีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 
4812/2553 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2553 ด้ วย ดั งนั้ นการออกค าสั่ งกรุงเทพมหานคร ที่ 
1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 จึงเป็นการยืนยันว่าค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 
ลงวันที่  24 พฤศจิกายน  2553 ชอบด้ วยกฎหมาย หาได้ท าให้ วัตถุแห่ งคดี เดิ มคือค าสั่ ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 หมดสิ้นไปไม่ ด้วยเหตุนี้เมื่อศาลได้
วินิจฉัยไปแล้วว่าการออกค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอัน
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับความเสียหาย ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
มีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ิมเติมโดยอาศัยเหตุจากการกระท าละเมิดอย่างเดียวกัน จึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการออกค าสั่งในเรื่องเดียวกันโดยอาศัยเหตุจากการกระท าละเมิด
อย่างเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 
1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ปรากฏต่อศาลนี้ในชั้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอในค าแก้อุทธรณ์
ได้ แต่โดยที่การออกค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นการออก
ค าสั่งเรียกให้ผู้ ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับการออกค าสั่ง
กรุงเทพมหานครที่ 4812/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้นเมื่อศาลปกครองชั้นต้นและ
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไปแล้วว่า การออกค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองมีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพ่ิมเติมโดยอาศัยเหตุจากการท าละเมิดอย่างเดียวกัน จึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องผูกพันตามค าพิพากษานี้ไม่อาจบังคับให้เป็นไปตาม
ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อีก ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 70 



211 

 

วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 73 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ความยังปรากฏต่อศาลปกครองสูงสุดด้วย ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองเป็นคดีหมายเลขด าที่ 1396/2557 ขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอน
ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 
735/2561 พิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวสอดคล้องกับค าพิพากษาคดีนี้แล้ว 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 
4812/2553 เรื่อง ให้ผู้ ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่  24 
พฤศจิกายน 2553 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสั่งดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
พิพากษายืน347 

 เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่า   การก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สอง
ส่วนเช่นเดียวกัน คือ (5.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (5.2) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับ   เพิกถอนค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(5.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการก าหนดค าบังคับในเพิกถอนค าสั่งกรณี

ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1010/2561 ทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
ก าหนดค าบังคับด้านเนื้อหาให้เพิกถอนค าสั่งของกรุงเทพมหานครที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
การใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ พยานหลักฐานส าหรับข้อหาร่วมใจกัน
จงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผิดกฎหมาย ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซื้อรถดับเพลิง
และเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแพงกว่าปกติ ไม่อาจรับฟังได้ชัดแจงว่าผู้ฟ้อง  
คดีกระท าการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจริง จึงก าหนดค าบังคับให้ เพิกถอนค าสั่ ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 4812/2553 เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ฉบับ
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  

แต่กรณีดังกล่าวนี้มีการออกค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1364/2557 
เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมโดยอาศัยเหตุจากการท าละเมิดอย่างเดียวกัน ซึ่งใน
กรณีค าสั่งดังกล่าวนี้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่
อาจก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง แต่ศาลได้วินิจฉัยข้อกฎหมายและวางหลักกฎหมายเอาไว้ว่า 

                                           
347 ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1010/2561 
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ค าสั่งดังกล่าวนี้เป็นการออกค าสั่งโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับค าสั่งที่เป็นข้อพิพาทในคดีจึงเป็น
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องผูกพันตามค าพิพากษานี้ไม่อาจ
บังคับให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวนี้ได้อีก ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 73 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ เหตุ
แห่งคดีได้ถูกศาลมีค าพิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคดีได้ถึงที่สุดแล้วโดยค าพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาดังกล่าว จะน าเอา
ค าสั่งอ่ืนที่เกิดจากเหตุอย่างเดียวกันนี้มาบังคับกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ เนื่องจากเหตุนี้ศาลปกครองได้
พิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาให้เพิกถอนเหตุ
ดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว   

(5.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

ศาลปกครองได้พิจารณาก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในค า
บังคับให้เพิกถอนในกรณีนี้ ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสั่งดังกล่าว กล่าวคือ ย้อนหลังไปถึงวันที่
ค าสั่งมีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) 
ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใด
ขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี” 

(6) ค าพิพากษาศาลปกครองที่ 192/2550 ศาลปกครองกลาง (ผู้ถูก
ฟ้องคดีไม่ ได้ อุทธรณ์ค าพิพากษา) ระหว่าง นายเคท หรือคทาวุธ ครั้งพิบูลย์ผู้ ฟ้องคดี กับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี โดย
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีมติไมว่่าจ้าง นายเคท ครั้งพิบลูย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติไม่ว่าจ้างให้ผู้ฟ้อง
คดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยค า
ผ่านสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและอาจมผีลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดที่ 2 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
พิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาล 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์
เป็นวิธีสื่อสารถึงกัน อันเป็นสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทรับรองสิทธินี้ไว้ 
แต่สิทธิ เสรีภาพ ในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ หากผู้ฟ้องคดีมีการสื่อสารทางสังคมออนไลน์โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ ขอบเขต
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ ซึ่งศาลได้พิจารณามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 มีมติไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพ หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
ได้น าพฤติการณ์หรือการกระท าของผู้ฟ้องคดี ที่ได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์มาใช้อ้างในการมีมติไม่
ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่เมื่อศาลได้พิจารณาพฤติการณ์หรือการกระท าของผู้ฟ้อง
คดีที่ได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์ซึ่งได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวน 4 ข้อความ และอินสตาแกรม 
(Instagram) จ านวน 2 ข้อความพร้อมภาพประกอบ แล้วเห็นว่า การใช้ถ้อยค าของผู้ฟ้องคดีและภาพ
ที่ได้เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมอาจจะมีการใช้ถ้อยค าไม่สุภาพและภาพไม่เหมาะสม อยู่บ้าง
บางค าบางภาพ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี มีลักษณะต้องห้ามอันเนื่องจากเป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี  ตามมาตรา 7 (ข) (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2 มีมติไม่ว่าจ้างผู้ ฟ้องคดี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่
วันที่คดีถึงที่สุด และมีข้อสังเกตและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ เป็นไปตามค าพิพากษาว่า ให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ตามท่ีสอบคัดเลือกได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด348 

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ค าพิพากษา คดีจึงถึ งที่สุดแล้ว เมื่อ
พิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับให้
เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกัน คือ (6.1) ขอบเขต
ด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (6.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิก
ถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(6.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
เนื่องจากเป็นค าสั่งทางปกครองในรูปของมติของคณะกรรมการ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับในกรณีนี้ คือ การเพิกถอนค าสั่งตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในคดีนี้ศาลได้

                                           
348 ค าพิพากษาศาลปกครองที่ 192/2550 ศาลปกครองกลาง 
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พิจารณาแล้วพบว่า การใช้ถ้อยค าไม่สุภาพทางสังคมออนไลน์ ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี มี
ลักษณะต้องห้ามอันเนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีในอันที่จะว่าจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ไม่ได้ มติไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาให้
เพิกถอนมติดังกล่าว 

(6.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวนี้ ที่อยู่ในรูปของมติคณะกรรมการ เมื่อมติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งใน
ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับศาลปกครองได้ก าหนดให้เพิกถอนแล้ว ส่วนขอบเขตด้านระยะเวลา
ศาลได้ก าหนดให้การเพิกถอนนี้มีผลนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กล่าวคือ ในคดีนี้ศาลได้ก าหนดค าบังคับใน
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเพิกถอนมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไปในอนาคต ซึ่งในขอบเขตด้าน
ระยะเวลานี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมี
อ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือ
จะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี”  

ทั้งนี้  ในค าพิพากษากรณีดังกล่าวนี้มี ข้อสังเกตและแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียก
ให้ผู้ฟ้องคดีไปท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ตามที่สอบ
คัดเลือกได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่า ศาลปกครองได้พิพากษาในลักษณะสั่ง
การให้ฝ่ายปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระท าการเรียกผู้ฟ้องคดีไปท าสัญญาจ้างโดยมีก าหนดต้อง
ด าเนินการภายในเวลาที่ศาลก าหนด ในการนี้หากฝ่ายปกครองได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนอ่ืน ๆ  
ของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ และไม่สามารถที่จะท าสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ หรือมีเหตุที่ต้อง
ด าเนินการมากกว่าระยะเวลาที่ศาลก าหนด ซึ่งอ านาจในการพิจารณาท าสัญญาในส่วนนี้เป็นอ านาจ
ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง การที่ศาลมีค าพิพากษาในลักษณะดังกล่าวนี้จะเป็นกรณีการที่ศาลปกครอง
ก้าวล่วงอ านาจฝ่ายหรือไม่ ประเด็นปัญหาเหล่านั้นผู้ศึกษาจักได้น าไปท าการวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป   

(7) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.89/2549 ระหว่าง นายไพรัช 
สหเมธาพัฒน์ ผู้ฟ้องคดี นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ ผู้ร้องสอด กับ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ที่ 1 ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 2 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหาร 9 (กระทรวงการคลัง) ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคดีนี้เป็นการฟ้องขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับ
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ให้ในสองประเด็น คือ 1. ยกเลิกหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2544 และก าหนดให้มีผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ต้องมี
รายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี  และ 2. 
เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 226/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 
2544 กับค าสั่งที่ 108/2545 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 และให้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากรใหม่ ในการนี้ ตามค าสั่งทั้งสองค าสั่งนี้มีผล
ให้แต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากรจ านวน 4 คน คือ นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ นายช.นันท์ เพ็ชญ
ไพศิษฎ์ นายวิชัย จึงรักเกียรติ และนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้นตอนในการคัดเลือก ตลอดจนค าสั่งแต่งตั้ งข้ าราชการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมติของ
คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนดไว้ 

ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 (รองอธิบดี) กรมสรรพากร ตาม
ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 226/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 2544 กับค าสั่งที่ 108/2545 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2545 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง และให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วพบว่า ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  เมื่อคณะรัฐมนตรีมิได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นประการอ่ืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ให้แตกต่างไปจากหลักการ
ที่เป็นสาระส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นนโยบายได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพิจารณา
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหาร
ระดับสูงและผ่านการประเมินสมรรถนะของนักบริหาร 4 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าไว้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 เท่านั้น การที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง รวมทั้งให้ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างสามารถเสนอชื่อให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกมีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับสูง (ผู้บริหาร 9) ตามข้อ 
2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2544 ได้นั้น จึงเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสรรผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม 1 (นัก
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บริหาร 9) ไม่ชอบด้วยมติคณะรัฐมนตรี และการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ครั้งที่ 1/2544 ตามประกาศ
ส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ในข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาแก้ค า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ในข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนค าอุทธรณ์และค าร้องสอดของ
นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ให้ยกอุทธรณ์ และไม่รับค าร้องสอด   

 เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งที่กล่าวมานี้ จะ
เห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกัน คือ  (7.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง และ (7.2) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(7.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
เนื่องจากประเด็นข้อพาทในคดีนี้เกิดขึ้นจากการก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ไปสู่การแต่งตั้ง
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจ านวน 4 คน ขอบเขตด้านเนื้อหาในค าบังคับนี้ ศาลปกครองจึงก าหนดให้ให้
เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนัก
บริหาร 9 ในข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2544 โดยเป็นการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองตามอ านาจในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) โดยค าบังคับในกรณีนี้
ไม่ได้ก าหนดให้มีการเพิกถอนค าสั่งแต่งนักบริหาร 9 จ านวน 4 คน ที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายนี้ 

(7.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
ค าสั่ง 

เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 คือ ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอบเขตด้านเนื้อหาได้มี
การก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนแล้วนั้น ในขอบเขตด้านระยะเวลาของการเพิกถอนในกรณีนี้ศาล
ปกครองสูงสุดได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา กล่าวคือให้
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การเพิกถอนมีผลไปในอนาคต โดยไม่ให้มีผลย้อนหลังดังเช่นที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษาไว้ 
การก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลานี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคสอง ที่ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองใน
การที่จะพิจารณาว่าการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) จะมีขอบด้าน
ระยะเวลาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะ
ก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี  

ทั้งนี้ จากค าพิพากษาดังกล่าว ได้น าไปสู่ประเด็นปัญหาในสองประเด็น 
คือ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับค าพิพากษาของฝ่ายปกครอง เนื่องจากศาลปกครองไม่ได้ก าหนดค า
บังคับให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง แต่ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 และการที่ศาลปกครองจะก าหนด
ค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาให้เพิกถอนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดถึงจะมีความเหมาะสมที่จะ
สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี และไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยรวม ซึ่งผู้ศึกษาจะได้น าไปวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในบทที่ 4 
ต่อไป 
 

4.1.2 การก าหนดค าบังคับกระท าการ 
ค าบังคับประเภทนี้เป็นอ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครอง

กระท าการหรือห้ามกระท าการ หรือสั่งให้เอกชนกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยสามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณ ีดังต่อไปนี้  

4.1.2.1 การก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการ 
การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองในกรณีนี้  เกิดขึ้นจากค าฟ้องที่เกี่ยวข้องกับ  

การกระท าของเจ้าหน้าที่ทางกายภาพหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการทางปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ไปโดยไม่ชอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  

อันเป็นคดีที่ เกี่ยวข้องกับประเภทคดีปกครองตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 โดยค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการในที่นี ้จักหมายความรวมถึงค าบังคับห้ามกระท าการด้วย ดังนี้ 

1)  การก าหนดค าบังคบัห้ามกระท าการ   
การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการนั้น จะต้องมี

พิจารณาจากค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาล ในส่วน
นี้จึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ (1) ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับ
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การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) ลักษณะของ
การก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การกระท าในที่นี้ คือ การเคลื่อนไหวร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าย
ปกครองในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่นิติกรรมการทาง
ปกครอง การกระท าอ่ืนใดในทางปกครอง มิใช่การกระท าทางแพ่งหรือการกระท าทางอาญา ซึ่งมิได้
อยู่ในเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง โดยศาลปกครองมีแนววินิจฉั ยเกี่ยวกับ
การกระท าอ่ืนไว้ค่อนข้างกว้างขวาง เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.244/2551 กรณีที่ผู้ฟ้อง
คดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวงด าเนินการวางผังบริเวณก่อสร้างและ
ขุดท่อระบายน้ าเพ่ือก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดี
ขอให้ระงับการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามดังกล่าวและหาจุดใหม่ที่เหมาะสม เป็นกรณีการ
กระท าอ่ืนของฝ่ายปกครอง เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ, ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 241/2552 กรณีฟ้องว่าเทศบาลด าเนินการด าเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาโดยน าน้ าจากเขื่อนล าน้ าแซะมาผลิตน้ าประปาจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
ล าน้ าแซะ ขอให้ระงับการด าเนินการก่อสร้าง กรณีนี้เป็นการโต้แย้งการใช้อ านาจของหน่วยงานทาง
ปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ,349 เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองเข้า
ไปรื้อถอนอาคารของเอกชนโดยไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนด, การ
ที่เรือนจ ากลางคลองเปรมด าเนินการใช้เครื่องพันธนาการโดยจ าตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนซึ่ง
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งคือการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายกระท าการทางกายภาพ หรือที่
เรียกกันว่าปฏิบัติการทางปกครอง350 การใช้ดุลพินิจของกรุงเทพมหานครก าหนดจุดจัดสร้างสะพาน
ข้ามถนน351 เป็นต้น352 

 
 

                                           
349 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  

หน้า 256-257. 
350 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 283/2557 
351 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2545 อ้างถึงใน เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 63.  
352 ฤทัย หงส์สิริ, เรื่องเดิม, เชิงอรรถที่ 3, หน้า 24. 
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(2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ 
การก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ เป็นการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับ

การกระท าอ่ืนใดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการกระท าฝ่ายเดียวที่มิใช่กฎหรือค าสั่ง353 
เช่น 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 79/2547 ระหว่าง นายกมล ณ 
เอ้งย่อง ที่ 1 นายสุรศักดิ์ พิมพ์ทนต์ ที่ 2 และนายสมเกียรติ รอดน้อย ที่ 3 ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1 นายอ าเภอบางพลี ที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
(ประธานกรรมการบริการองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ เดิม) ที่ 3 สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ 4 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 5 และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
ที่ 6 ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ   

ศาลปกครองได้พิจารณาโดยพิเคราะห์เปรียบเทียบความเสียหายที่ผู้
ฟ้องคดีและประชาชนจะได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พ. กับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการห้ามมิให้ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พ. ประกอบกิจการ
ก าจัดมูลฝอยต่อไปแล้ว การด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่มีปริมาณมาก จ าเป็นต้องมีการจัดเตรียม
สถานที่ที่เหมาะสม ตลอดจนการย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ในการด าเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ
ระยะหนึ่งเพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการก าจัดมูลฝอยได้ รวมทั้งการขออนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือการด าเนินการดังกล่าวด้วย หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. ไม่สามารถด าเนินการ
จัดหาสถานที่แห่งใหม่ส าหรับด าเนินการก าจัดมูลฝอยได้ การสั่งห้ามมิ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. 
ประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยในขณะนี้ย่อมส่งผลเสียหายอย่างมากส าหรับการด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการก าจัดมูลฝอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่า
ราชการ กทม.) รวมทั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) ที่จะไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยซึ่งมีปริมาณมากดังกล่าว อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาที่ไม่สามารถก าจัดมูลฝอยในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งรวมถึงในชุมชนของผู้ฟ้องคดีด้วยเป็นอันมากและก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาวะ
แวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นวง
กว้างอีกด้วย ดังนั้น หากห้ามห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ. ประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนจะได้รับ          

                                           
353 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 242-243. 
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พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตของนายก อบต. ที่อนุญาตให้ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พ. ประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย แต่เพ่ือมิให้การเพิกถอนมีผลกระทบต่อการจัดท า
บริการสาธารณะเกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายก อบต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) 
และผู้ว่าราชการ กทม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5) อันจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม จึงให้การเพิกถอน
มีผลนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวที่ค า
พิพากษายังไม่มีผลใช้บังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ยังจ าเป็นต้องประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยที่ต าบล
ราชาเทวะต่อไป ตามสัญญาที่ท าไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ สนร.51/2543 ให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี 3 และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 3 ก าหนดไว้ท้ายใบอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งค าแนะน าของกรมควบคุมมลพิษโดยเคร่งครัด 
หากปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ฝ่าฝืน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  3 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยเคร่งครัด โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ควบคุมดูแล
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาโดยเคร่งครัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ด าเนินการบังคับ   
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ตามข้อ 17.4 ของสัญญาจ้างเลขที่ สนร.51/2543 และเมื่อการประกอบกิจการก าจัด
มูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ที่ต าบลราชาเทวะสิ้นสุดลงแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ควบคุมดูแลให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 6 ปฏิบัติตามข้อ 8.2 ของสัญญาจ้างเลขที่ สนร.51/2543 ซึ่งก าหนดไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 
จะต้องท าการตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเป็นระยะเวลา
หนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยเคร่งครัด354  

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วนนี้มี
ขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกัน คือ 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของ 
ค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน และ 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค า
บังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน  ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

จากกรณีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 79/2547 ศาลปกครอง
สูงสุดได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อในการสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน ในขอบเขต
ที่ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐทางปกครองที่เกี่ยวข้องกระท าการตามหน้าที่ของตนให้เป็นไป
ตามกฎหมายและสัญญา ซึ่งเห็นได้จากถ้อยค าในค าบังคับที่ระบุว่า “ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวที่
ค าพิพากษายังไม่มีผลใช้บังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ยังจ าเป็นต้องประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยที่

                                           
354 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 79/2547 
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ต าบลราชาเทวะต่อไป ตามสัญญาที่ท าไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ สนร.51/2543 ให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 3 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ก าหนดไว้ท้ายใบอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งค าแนะน าของกรมควบคุมมลพิษโดย
เคร่งครัด” ในลักษณะห้ามกระท าการให้เกิดมลพิษหรือเกิดความเสียหายกับประชาชน ซึ่งเป็น
ขอบเขตด้านเนื้อหาตามบทบัญญัติของบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” จึงเห็นได้ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับ
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามกฎหมาย ใน
ลักษณะของการกระท าการที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ซึ่งอาจการก้าวล่วง
อ านาจของฝ่ายปกครองได้ ในประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาจักได้น าไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป  

2.  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการ
ทั้งหมดหรือบางส่วน   

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับกรณีตามค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 79/2547 เห็นได้ว่าขอบเขตด้านระยะเวลาสอดคล้องกับการเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองในคดีนี้ด้วย เนื่องจากการฟ้องคดีดังกล่าวนี้มีค าขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองด้วย 
และยังมีการก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับในกรณีในให้สอดคล้องกับสัญญาที่
เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีด้วย เห็นได้จากข้อความในค าบังคับในค าพิพากษาที่ระบุว่า “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
5 ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ปฏิบัติตามข้อ 8.2 ของสัญญาจ้างเลขที่ สนร.51/2543 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 จะต้องท าการตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ฝังกลบมูล
ฝอยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยเคร่งครัด” ซึ่งมีลักษณะของการสั่งให้กระท า
การภายในเวลาที่ศาลก าหนดอีกด้วย 

2)  ค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดนั้น จะต้องมีพิจารณาจาก
ค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะ
ท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ (1) ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
และ (2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
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 (1) ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

ในการด าเนินงานของฝ่ายปกครองนั้นต้องมีกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ส่วนการก าหนดให้เป็นหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัตินั้น อาจจะก าหนดในลักษณะเป็นการทั่ว ๆ  ไป หรืออาจจะก าหนดใน
ลักษณะที่เป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้355 ซึ่งหากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรก็อาจจะต้องถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542356 และศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ357 ซึ่งศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับ   อย่างใดก็จะต้อง
พิจารณาจากเนื้อหาของค าฟ้องประกอบค าขอก าหนดค าบังคับเป็นหลัก  

ลักษณะของคดีที่ฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดนี้ เป็นการฟ้องที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ฝ่าย
ปกครองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่สมควร 
เพราะพ้ืนฐานของการฟ้องคดีประเภทนี้เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองละเลยต่อ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยหน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นหน้าที่ในการออกกฎ ค าสั่งทาง
ปกครอง หรือปฏิบัติราชการทางปกครอง หรืออาจเป็นการฟ้องขอให้องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง
ออกค าสั่งทางปกครองที่ตนเคยปฏิเสธที่จะออกค าสั่งให้อันเป็นการกระท าในทางงดเว้นก็ได้ 358 ซึ่ง
ลักษณะของคดีที่ฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายใน
เวลาที่ศาลปกครองก าหนดนี้ สามารถแยกพิจารณาได้เป็นสองกรณี คือ (1.1) ลักษณะคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้

                                           
355 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 258. 
356 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542  
357 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542   
358 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2554), หน้า 85. 
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ต้องปฏิบัติ และ (1.2) ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ดังต่อไปนี้ 

(1.1)  ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หมายถึง การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลที่จะกล่าวอ้างได้ 359 คดีปกครอง
ประเภทนี้จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติ โดยกฎหมายอาจจะก าหนดหน้าที่ในลักษณะทั่วไปหรือลักษณะเฉพาะเรื่องก็ได้ แต่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับละเลยไม่ด าเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร360 โดยสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

 (1.1.1)  กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีหน้ าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา361  

เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินคดีอาญา เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดในทางอาญาเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาลที่มี
อ านาจในการพิจารณาคดีอาญา เช่น กรณีพนักงานสอบสวนไม่ด าเนินคดีอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้อง
ทุกข์362 กรณีผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสตูลไม่ด าเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์
กล่าวโทษพนักงานสอบสวน363 กรณีพนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว แต่ไม่
ด าเนินการสอบปากค าพยานที่เกี่ยวข้อง364 กรณีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกไม่ด าเนินการส่งเรื่อง
ให้พนักงานสอบสวนกรณีที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ฟ้องคดีไว้และผู้ฟ้องคดีไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่

                                           
359 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 263. 
360 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 251-253. 
361 อ าพน เจริญชีวินทร์, ค าอธิบายการฟ้องและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2550), หน้า 84. 
362 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 102/2544, 106/2544, 108/2544 และ 451/2546 
363 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 257/2546 
364 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 337/2547 
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กรมการขนส่งทางบกท าการเปรียบเทียบปรับ365 กรณีกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจ ากัดไม่
ควบคุมดูแลให้รถยนต์โดยสารเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี366 เป็นต้น 

 (1.1.2)  กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน367        
กรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมาย

ที่ดินได้ก าหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กรณีเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ใช้เรียกหนังสือรับรองการท าประโยชน์จากผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาด าเนินการ
เพ่ือแสดงความเห็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งใช้ระยะเวลาด าเนินการทานเกินสมควร แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ 368 
กรณีผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมือเปล่าและได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง
คัดค้าน ดังนั้น แม้ไม่มีเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินเมื่อผู้ฟ้องคดีไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพ่ือขอ
เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับท่ีดินโดยขอให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินโดย
ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ส ารวจรังวัดเพ่ือออกใบไต่สวน
และเตรียมการเพ่ือออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์และออกโฉนดที่ดินต่อไป เจ้าพนักงานที่ดิน
ชอบที่จะให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอและด าเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ตามค าขอของ
ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ด าเนินการให้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ369 กรณีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินไม่บันทึกถ้อยค า
โต้แย้งสิทธิในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดท าแผนรูปที่ดินพิพาทตามหนังสือเวียนที่ มท 
0516.2/ว 3572 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ที่กรมที่ดินก าหนด370 กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ชุมพรไม่จดแจ้งรายการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามที่
ปรากฏในสารบัญจดทะเบียนใน น.ส. 3 ก. เลขที่ 1965 ไว้ในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 
9652 ท าให้ผู้ฟ้องคดีกับผู้มีกรรมสิทธิ์รวมถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีส่วนเท่ากัน371 กรณีฟ้องว่าเจ้า

                                           
365 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2544 (ประชุมใหญ่) 
366 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 686/2546 
367 อ าพน เจริญชีวินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 84-86. 
368 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 691/2546 
369 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 54/2545 
370 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 389/2549 
371 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 26/2546 
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พนักงานที่ดินซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดในการปักหลักเขตที่ดิน เพิกเฉยไม่ด าเนินการแก้ไขผลการ
รังวัดและท าการปักหลักเขตใหม่372 เป็นต้น 

(1.1.3)  กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วน
ท้องถิ่น373  

กรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย 
เช่น กรณีที่ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่ด าเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสครั้งที่
สองของบิดาของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ374 กรณีที่นายอ าเภอพระประแดงไม่ด าเนินการเพ่ิม
ข้อความในบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าของผู้ฟ้องคดีกับภรรยาเกี่ยวกับอ านาจปกครองบุตร 375 กรณี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ระงับเหตุร าคาญ หรือจัดการตาม  ความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
เกิดขึ้นอีก376 กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้ร้านอาหารก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเปิดเครื่อง
ขยายเสียงส่งเสียงดังในเวลากลางคืนรบกวนผู้ฟ้องคดี377 กรณีนายกเทศมนตรีไม่ด าเนินการขจัดสิ่งกีด
ขวางบนถนน378 กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้มีการรังวัดแนวเขตที่ดินรุกล้ าแนวเขตล ากระโดง
สาธารณะประโยชน์379 เป็นต้น 

(1.1.4)  กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ๆ380  
 กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น อยู่ภายใต้

หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น นอกจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามปฏิบัติ
ตามกฎหมายหลักทั้งสามประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น พบว่ายังมีกฎหมาย อ่ืน ๆ อีกที่ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน เช่น กรณีกรมทาง
หลวงและเทศบาลต าบลบางม่วงละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการตั้งร้านค้าในที่สาธารณประโยชน์กีด

                                           
372 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 334/2550 
373 อ าพน เจริญชีวินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 86-89. 
374 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 24/2544 
375 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 28/2544 
376 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 229/2545 
377 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 591/2546 
378 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 279/2545 
379 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 5/2547 
380 อ าพน เจริญชีวินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 89-90. 
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ขวางหน้าอาคารของผู้ ฟ้องคดี381 กรณี เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่พิจารณา
ด าเนินการกรณีที่ผู้ฟ้องคดีท าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านเอาเปรียบ
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคและการให้บริการภายในหมู่บ้านและตัดน าบาดาลหมู่บ้าน  
ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ382 กรณีผู้ถูกฟ้องคดี (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้อนุญาตให้มีการปิดป้าย
โฆษณาสินค้าและบริการที่กระจกหน้าต่างรถโดยสารของขบวนรถไป ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เป็นการใช้หน้าต่างรถ
โดยสารผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่างรถโดยสาร เป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถไปไม่อาจ
มองเห็นทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟได้ชัดเจน และหากมองออกไปนอกหน้าต่างรถโดยสารผ่านกระจกที่
มีป้ายโฆษณาปิดทับจะรู้สึกคลื่นไส้ จึงเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนให้ผู้โดยสารรับความสะดวกสบายในการเดินทางตามสมควร จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 383 กรณี
นายอ าเภอไม่ด าเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับคนต่างด้าวโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานของคนต่างด้าวให้
ท าการตรวจสอบ384 กรณีฟ้องว่าอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาโบราณสถานตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานฯ ปล่อยให้มีราษฎรเข้าไปปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในเขตโบราณสถาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต385 เป็นต้น 
 โดยสรุป คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  คือ คดีพิพาทที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือไม่ด าเนินการตามหน้าที่ซึ่งก าหนดโดยกฎหมาย386 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี 
เพราะมีการละเลยต่อหน้าที่นั้น387 โดยอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดโดยกฎหมายนั้น อาจจะก าหนดหน้าที่
ในลักษณะทั่วไปหรือลักษณะเฉพาะเรื่องก็ได้ 
 
 

                                           
381 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 60/2547 
382 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 631/2547 
383 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 400/2549 
384 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 61/2550 
385 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 30/2551 
386 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 102. 
387 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 272. 
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(1.2)  ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 

การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกิน
สมควรการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หมายถึง การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เริ่มต้นด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว (หากไม่เริ่มต้นด าเนินการ กรณีย่อมเป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า) แต่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือล่วงเลยระยะเวลามาตามสมควรแล้ว การด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ388 หรือใช้เวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นนานกว่าปกติวิสัยที่จะพึงใช้กันส าหรับกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้389 จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี390 เช่น กรณีอัยการเขตมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องใน
คดีอาญาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544 แต่จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 ซึ่ง
เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังไม่ส่งส านวนและความเห็นแย้งไปให้
อัยการสูงสุดชี้ขาดคดี391 กรณีระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงของ ก.ตร. คือระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ก.ตร. ได้รับอุทธรณ์ แต่ ก.ตร.ไม่พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว392 กรณีผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาจ้างก าจัดมูล
ฝอย แต่กรุงเทพมหานครไม่จัดให้มีการลงนามในสัญญา กลับมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นราคา
ออกไปหลายครั้ง393 กรณีการที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานีใช้
เวลากว่า 6 เดือนในการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน แต่ก็ยังไม่ทราบผล394 กรณีการนิคมอุตสาหกรรม
ฯ ใช้เวลาในการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินแต่ตกส ารวจเป็นเวลากว่า 4 
ปี395 กรณีฟ้องว่ากรมป่าไม้และจังหวัดไม่พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปให้แล้วเสร็จ

                                           
388 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
389 อ าพน เจริญชีวินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 90. 
390 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 253. 
391 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 523/2545 
392 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ่) 
393 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 292/2547 
394 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 40/2550 
395 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 186/2550 
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โดยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมากกว่า 6 เดือน396 กรณีฟ้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาค าร้องขอมีสัญชาติไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว397 เป็นต้น 
 โดยสรุป คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร คือ คดีพิพาทที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมาย ได้ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วแต่ไม่เสร็จ
ภายในก าหนดเวลาหรือล่วงเลยระยะเวลามาตามสมควรแล้วส าหรับกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไว้การด าเนินการก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนเกิดผลกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี 

(2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

ค าบังคับประเภทนี้  คือ สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 398 คดีประเภทนี้ศาล
ปกครองไม่มีอ านาจสั่งให้ฝ่ายปกครองไปด าเนินการโดยมีเนื้อหาตามที่ศาลก าหนดได้ เนื่องจากศาล
ปกครองมีอ านาจเพียงสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่
ศาลก าหนดเท่านั้น โดยหากการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ ฟ้องคดี ผู้ ฟ้องคดีก็จะต้องน าคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองจะมีอ านาจในการสั่งคดีที่กว้างกว่า โดยศาล
สามารถก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดได้เช่นกัน 399และยังมี
อ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
หรือกระท าการหรืองดเว้นกระท าการด้วยก็ได้400 โดยค าบังคับในกรณีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดนั้นหาก
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลของศาลที่
ก าหนดค าบังคับดังกล่าวศาลปกครองก็ไม่อาจบังคับคดีได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติมาตรการในการบังคับคดีเอาไว้401 กรณี

                                           
396 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 268/2551 
397 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 123/2551 
398 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 
399 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 244-245. 
400 เผด็จ โชคเรืองสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 403. 
401 อ าพน เจริญชีวินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 509. 
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ตัวอย่างของการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด เช่น กรณีการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้นายอ าเภอ
ด าเนินการจดทะเบียนสมรสให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค าขอจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าว เป็นค าขอที่ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ได้ตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ402 กรณีการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้าและติดตั้ง
มิเตอร์ถาวรไปยังที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามค าร้องขอให้ไฟฟ้าและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าปกติในช่วงที่ต้องใช้มิเตอร์ชั่วคราวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค าขอที่ศาลมีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)403 เป็นต้น ในการนี้ได้ท าการศึกษาถึง
ตัวอย่างของการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดจากแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูง ได้แก่       
(2.1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 856/2560 (2.2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
941/2561 (2.3) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 989/2561 และ (2.4) ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 733/2561 ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 

(2.1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.856/2560 ระหว่าง 
นายอมร วาณิชวิวัฒน์ ผู้ฟ้องคดี กับ กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบั ติหน้ าที่ ดั งกล่ าวล่ าช้ าเกินสมควร คดีนี้ เป็นกรณี พิพาทที่ เกิ ดจากการที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลทางเดินคอนกรีตเลียบริมคลองแสนแสบ ตาม
มาตรา 89 วรรคหนึ่ง (6) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 แต่กลับปล่อยปละละเลยให้ทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวช ารุดทรุดโทรมจนเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต ผู้ฟ้องคดีและประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัยในการใช้
ทางเดินดังกล่าวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้กรุงเทพมหานคร
ท าการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทางเดินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไป 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) 
ด าเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตามแผนงานโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ ภายในระยะเวลา 360 วัน ตามที่ก าหนดในแผน โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า ใน
ระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางรถจักรยานยนต์เลียบคลองแสนแสบตาม

                                           
402 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 61/2550 
403 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 5/2550 
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แผน หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจ าเป็นจะต้องเกิดทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางเดินดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการด าเนินงานทั้ง
สองส่วนต่อศาลทุก 6 เดือน จนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 89 วรรคหนึ่ง (6) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง
ดังต่อไปนี้. . . (6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า กรณีจึงเป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงตามกฎหมายในการด าเนินการ ดูแล รักษา ซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบ
คลองแสนแสบบริเวณพิพาทหลังโรงแรมอมารี เอเทรียม ที่เกิดการช ารุดหักพังตามฟ้อง โดยผู้ถูกฟ้อง
คดีได้มีการซ่อมแซมในลักษณะชั่วคราวมาแล้ว และได้ด าเนินการท าสัญญาก่อสร้างทางเดินเท้าพิพาท
กับผู้รับเหมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้มีการแก้ไขซ่อมแซมทางเดิน
เท้าพิพาทดังกล่าว ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้อง
คดีประกอบแล้ว จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการซ่อมแซมทางพิพาท
ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ได้ด าเนินการก่อสร้างทางเดินพิพาทตามสัญญาที่ได้ท ากับผู้รับเหมา
แล้ว โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556 จึงเป็นไปตามค าขอของผู้ฟ้องคดีแล้วนั้น 
จึงเป็นเพียงแค่การท าสัญญาว่าจ้างเพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างทางเดินพิพาทเท่านั้น โดยยัง
ไม่ปรากฏผลส าเร็จของการซ่อมแซมดังกล่าว จึงยังไม่ท าให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไป  

โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาในประเด็นแห่งคดีที่มีการฟ้อง
ในคดีนี้กับคดีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันเอาไว้ด้วยว่า การพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่นั้น พิจารณาจากหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องบ ารุงรักษาทางเดิน
สาธารณะดังกล่าวในเมื่อเกิดเหตุช ารุดบกพร่องในประการที่น่าจะเกิดอันตราย โดยไม่ถึ งขนาดที่
จะต้องเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากความช ารุดบกพร่องในสิ่งสาธารณูปโภคนั้น  ๆ  ก่อน และหากฟัง
ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาทางเดินเท้าดังกล่าวแล้ว ย่อมต้องมีหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซม
โดยเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุช ารุดบกพร่องของทางเดินเท้าดังกล่าวตลอดทั้ งสายไม่ว่าจะเกิดที่บริเวณใดก็
ตาม ดังนั้น แม้จะฟังว่าจุดที่พิพาทตามค าฟ้องเพ่ิงช ารุดในปี พ.ศ. 2553 หรือนางสาวนพวรรณ จะได้
เสียชีวิตเพราะความช ารุดบกพร่องของทางเดินเท้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เมื่อความช ารุดบกพร่อง
ดังกล่าวซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะที่น่าจะเกิดอันตราย ผู้ถูก
ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรีบเร่งแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า นางสาวนพวรรณเดินตกจากทางเดินเท้าเลียบคลองแสนแสบที่ช ารุด
เป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยมิได้มีการพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง จากพยานหลักฐานต่าง ๆ  ท าให้ผู้
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ฟ้องคดีน าค าวินิจของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้ไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ในคดีอ่ืน ที่สามีของ
นางสาวนพวรรณได้ฟ้อง  ผู้ถูกฟ้องคดี เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการเสียชีวิตของนางสาวนพวรรณ นั้น 
เห็นว่า คดีทั้งสองคดีมีประเด็นพิจารณาที่แตกต่างกัน โดยคดีนี้ดังที่ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสาเหตุการ
ตายของนางสาวนพวรรณมิได้เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลใช้พิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อห้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงนี้ ตามค าฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดี โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ผู้พันศาลในการพิจารณาคดีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันให้ต้องรับฟัง
ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างในคดีนี้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น 

ในการนี้  ผู้ถูกฟ้องคดีได้ อุทธรณ์กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมี 
ค าบังคับให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลา 360 วัน ตามที่ก าหนดในแผนงาน
นั้น ว่าท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ระเบียบ ข้อก าหนด 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องได้นั้น ศาลปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลา 360 วัน เป็น
ระยะเวลาตามแผนงานโครงการของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีการกลั่นกรองโดยรอบคอบจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องแล้ว การที่ศาลปกครองออกค าบังคับในส่วนนี้จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ของ
ผู้ฟ้องคดีฟังไม่ข้ึน 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) 
ด าเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตามแผนงานโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ ภายในระยะเวลา 360 วัน ตามที่ก าหนดในแผน โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า ใน
ระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางรถจักรยานยนต์เลียบคลองแสนแสบตาม
แผน หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจ าเป็นจะต้องเกิดทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางเดินดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการด าเนินงานทั้ง
สองส่วนต่อศาลทุก 6 เดือน จนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
พิพากษายืน404 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 856/2560 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับสั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนดนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่ง
ห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.1.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า

                                           
404 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 856/2560 



232 

 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
และ (2.1.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(2.1.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

เมื่อพิจารณาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. 856/2560 จะเห็นได้ว่า ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับกรณีนี้ ศาลได้ก าหนด
ค าบังคับแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 

ส่วนแรก ก าหนดค าบังคับให้ ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) 
ด าเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตามแผนงานโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ และ 

ส่วนที่สอง ก าหนดค าบังคับให้ ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) 
ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางรถจักรยานยนต์เลียบคลองแสนแสบตาม
แผน หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจ าเป็นจะต้องเกิดทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมจั ดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางเดินดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

โดยการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับ
ทางด้านเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่
มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร” กล่าวคือ ในกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) มีหน้าที่ในการดูแล
บ ารุงรักษาทางเท้าพิพาทตามกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ให้กระท าการ แต่เมื่อทางเท้าดังกล่าวเกิดช ารุด
เสียหายในลักษณะที่อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สัญจร ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้
ทางเท้าพิพาทมีสภาพปกติในลักษณะที่มีม่ันคงแข็งแรงโดยเร็ว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้ก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีความม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย หากผู้ถูก
ฟ้องคดีมีความจ าเป็นจะต้องเกิดทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีซ่อมแซมทางเดิน
เท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และซ่อมแซมทางเดินดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ  
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(2.1.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด 

เมื่อพิจารณาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. 856/2560 จะเห็นได้ว่า ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับกรณีนี้ มี
การก าหนดขอบเขตออกเป็นสองส่วน คือ 

ส่วนแรก ให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ
ก่อสร้างทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตามแผนงานโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ ภายในระยะเวลา 360 วัน ตามท่ีก าหนดในแผน 

ซึ่งในกรณีของส่วนแรกนี้ มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้นจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นก าหนดค าบังคับให้ 
ผู้ฟ้องคดีด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลา 360 วัน ตามที่ก าหนดในแผนงานนั้น จะท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ และศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลา 360 วัน เป็นระยะเวลาตาม
แผนงานโครงการของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีการกลั่นกรองโดยรอบคอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว การที่
ศาลปกครองออกค าบังคับในส่วนนี้จึงชอบแล้วนั้น  

ผู้ศึกษาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ระยะเวลาตาม
แผนงานในสัญญาก่อสร้างระหว่างเอกชนผู้รับเหมากับหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนใหญ่การด าเนินการ
ก่อสร้างจะมีระยะเวลามากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน เนื่องจากอาจมีเหตุอย่างอ่ืนมากระทบ 
อาทิ ภัยธรรมชาติ หรือปัญหาในการบริหารจัดการของคู่สัญญาในบางอย่างที่ มิอาจคาดหมายได้
ล่วงหน้า และหากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผน หน่วยงานของรัฐก็สามารถปรับ
คู่สัญญาตามข้อตกลงในสัญญาได้ ซึ่งในส่วนของกรอบระยะเวลาในการด าเนินการในส่วนนี้ควรเป็น
ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองคู่สัญญาในการพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม แต่
ถ้าศาลปกครองก าหนดค าบังคับในลักษณะเช่นนี้ก็อาจท าให้การด าเนินการก่อสร้างดังกล่าวต้องรีบเร่ง 
ถึงแม้จะมีเหตุอ่ืนมากระทบก็จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ศาลปกครองได้ก าหนด
ค าบังคับเอาไว้ ผลงานที่แล้วเสร็จอาจจะมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินการ
ดังกล่าวในภายหลังได้ ซึ่งประเด็นปัญหาในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป  

ส่วนที่สอง ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ก่อสร้างทางเดิน
เท้าและทางรถจักรยานยนต์เลียบคลองแสนแสบตามแผน หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจ าเป็นจะต้องเกิด
ทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางเดินดังกล่าว
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อย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการด าเนินงานทั้งสองส่วนต่อศาลทุก 6 เดือน จนกว่าจะมีค าสั่งเป็น
อย่างอ่ืน  

ผู้ศึกษาได้พิจารณาการก าหนดค าบังคับส่วนที่สองนี้แล้วเห็น
ว่า การที่ศาลปกครองก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาของค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งสองส่วนต่อศาลทุก 6 เดือนนั้น เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนด . . .” เมื่อพิจารณาในส่วนของเนื้อความตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติว่า “สั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง . . .” นั้น ในการพิจารณาคดีในขั้นตอนของศาลปกครองชั้นต้นควร
เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) เข้ามาในคดีด้วย เนื่องจากมีลักษณะการเป็นหัวหน้าของผู้ถูกฟ้อง
คดี เพ่ือให้การก าหนดค าบังคับในส่วนนี้ ให้มีการรายงานการด าเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจในการควบคุมดูแลทุก 6 
เดือน เพื่อให้กลไกการท าหน้าที่ของฝ่ายปกครองจักได้ด าเนินการถ่วงดุลตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม 
เนื่องจากหากให้รายงานผลการด าเนินการต่อศาลทุก 6 เดือน อาจเป็นกรณีที่ศาลใช้อ านาจบังคับ
บัญชาแทนผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ ซึ่งประเด็นปัญหาในส่วนนี้
ผู้ศึกษาจะน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป    

(2.2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.941/2561 ระหว่างนาย
วรากร อรุณเลิศรัศมี ผู้ฟ้องคดี กับเทศบาลต าบลหลุมดิน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและการกระท าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีที่ดินอยู่
ด้านในของทางสาธารณะประโยชน์ แต่มีประชาชนมาท าร้านค้าและสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณะ
ประโยชน์ดังกล่าว ท าให้ผู้ฟ้องคดีจะเข้าด าเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นมีความอยากล าบาก 
เนื่องจากร้านค้าดังกล่าวรวมทั้งสิ่งก่อสร้างในลักษณะถาวรได้กีดขวางทางสาธารณะโยชน์ก่อนที่จะถึง
ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบว่าทางสาธารณะดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล
ต าบลหลุมดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ด าเนินการใด ๆ  
เพ่ือให้เจ้าของร้านค้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากบริเวณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งในสองประเด็น คือ 1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ
ฟ้องขับไล่ร้านค้าที่ปลูกสร้างสิ่ง ก่อสร้างบนทางสาธารณะหน้าวัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน) ที่ปิดกั้น
บริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี 2. ให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
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หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เนื่องจากท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามจ านวนร้านค้าที่บุกรุกทาง
สาธารณะ ร้านค้าละ 20,000 บาทต่อเดือน รวมเดือนละ 80,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 
2554 รวมค่าเสียหายก่อนฟ้องคดีเป็นเงิน 384,000 บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าเสียหายเป็น
เงินเดือนละ 80,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบน
ทางสาธารณะแล้วเสร็จ 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีการกระท าอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควรในการด าเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทาง
สาธารณประโยชน์ที่พิพาท หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีมีการกระท าอันเป็นการละเมิดผู้ฟ้องคดี หรือไม่ 
หากเป็นการท าละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด คดีนี้
รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตาม
มาตรา 122 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ปล่อยให้มีการปลูกสร้างร้านค้าในที่ดินพิพาทที่เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ถือเป็นการกระท า
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนประเด็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาในค าฟ้องนั้น ความ
เสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมิได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟ้องคดี ทั้งจ านวนเงินที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างว่าเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีเท่ านั้น 
ประกอบกับการให้เช่าพ้ืนที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงแผนงานที่ยังมิได้มีการด าเนินการใด ๆ  ดังนั้น แม้
จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นก็ตาม แต่การกระท าดังกล่าวยัง
มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงถือมิได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระท า
ละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีกรณีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี 

ส าหรับค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้
ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการฟ้องขับไล่ร้านค้าที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณะหน้าวัดสุรชายาราม 
(วัดหลุมดิน) ที่ปิดกันบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องจนถึงขั้นผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดีกับเจ้าของร้านค้าที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณะหน้าวัดสุรชายาราม (วัดหลุม
ดิน) ที่ปิดกันบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการให้มีการ
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รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในบริเวณทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาทแล้ว ศาลจึงไม่จ าเป็นต้องออกค าบังคับ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง  

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีค าพิพากษากลับค า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการให้ผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์หน้า
วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน) รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นความรับผิดทางละเมิด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์เพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติในการด าเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณประโยชน์หน้าวัดสุรชายา
ราม (วัดหลุมดิน) หรือไม่ 

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน รวมทั้งเมื่อมีกรณีพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่รายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ เพ่ือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ใช้อ านาจตามข้อ 1 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2502 สั่งให้เจ้าของร้านทั้งสี่รายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาทได้ ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้รายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่
เห็นพ้องด้วย 

พิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 โดย
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่
ก่อสร้างรุกล้ าเขตทางสาธารณประโยชน์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี 
ค าพิพากษา405 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.941/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับสั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนดนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่ง

                                           
405 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 941/2561 
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ห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.2.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
และ (2.2.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(2.2.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับตามค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.941/2561 ศาลปกครองได้ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ของ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่ก่อสร้างรุกล้ าเขตทางสาธารณ 
ประโยชน์  

เมื่อพิจารณาจากขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับตามค า
พิพากษานี้ เห็นว่าการพิจารณาถึงการที่มีหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองตามที่
กฎหมายก าหนดให้กระท านั้น ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ แม้จะเป็นกฎหมายเก่า
ดังเช่นประกาศคณะปฏิบัติที่ผลใช้บังคับตั้ง พ.ศ. 2502 หากกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ยกเลิก 
เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานปกครองก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และเมื่อในทางพิจารณาได้ความว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานปกครอง
ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ศาลปกครองมีอ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด . . .” การก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับตามค าพิพากษานี้ก็
เช่นเดียวกันศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ของประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่ก่อสร้างรุกล้ าเขตทางสาธารณประโยช น์ 
กล่าวคือ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็นไปตามขอบเขตอ านาจของบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542แล้ว แต่ในส่วนข้อความในค าบังคับที่ระบุว่า “โดย
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่
ก่อสร้างรุกล้ าเขตทางสาธารณประโยชน์” นั้น หากผู้ฟ้องคดีได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตามค า
บังคับแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้สั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่ก่อสร้างรุกล้ าเขตทาง
สาธารณประโยชน์ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วมีดุลพินิจที่จะด าเนินการอย่างอ่ืนที่มี
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ความเหมาะสมมากกว่า รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้เป็นคู่ความในคดี จะมีการบังคับให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาในส่วนนี้ได้อย่างไร ประเด็นปัญหาในส่วนนี้จักได้น าไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป 

(2.2.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด 

ในกรณีตามค าพิพากษานี้ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับ
ในขอบเขตด้านระยะเวลาเอาไว้ว่า “โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค า
พิพากษา” เมื่อพิจารณาในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนด . . .” แล้ว  

(2.3) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.989/2561 ระหว่าง 
นางประมวล ขาวยิน ผู้ฟ้องคดี กับกรมธนารักษ์ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีการที่กรมธนารักษ์ไม่
ด าเนินการถอนคืนสภาพที่ราชพัสดุที่มีผู้อุทิศให้แล้ว ซึ่งส่วนราชการเลิกใช้ประโยชน์แล้วคืนให้กับผู้
ฟ้องคดี โดยขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการรายงานข้อเท็จจริงให้
กระทรวงการคลังตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือถอนสภาพที่ดินเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แล้วด าเนินการโอนคืนหรือ
ส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินที่กระทรวง ทบวง 
กรม ได้มาโดยการยกให้จากเอกชนเป็นที่ราชพัสดุ และหากได้มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่เอกชนยก
ให้ดังกล่าวเป็นป้อมและโรงทหาร หรือส านักราชการบ้านเมืองแล้ว ที่ดินที่เอกชนยกให้ดังกล่าวย่อม
เป็นที่ราชพัสดุประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ทั้งนี้ตาม
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ประกอบกับ
มาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจะโอนแก่กันไม่ได้ เว้นแต่จะอาศัย
อ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้  ตามนัยมาตรา 1309 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การโอนที่ราชพัสดุที่ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะจึงอาจด าเนินการได้โดยอาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ ตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยการออกพระราชบัญญัติการโอน
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กรรมสิทธิ์ หรือโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อปรากฏที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังกล่าวต่อมาได้เลิกใช้ประโยชน์เช่นนั้น และ
หากมีการถอนคืนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ที่ดินแปลงนั้นย่อมไม่มีสภาพเป็นที่
ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอีกต่อไป และไม่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขห้ามโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ ประกอบกับข้อ 9 วรรคหนึ่ง 
ของกฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ก าหนดว่า การโอนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท จะกระท าได้เมื่อทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ จึงเห็นได้ว่ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้รัฐคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุที่เป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและต่อมาได้เลิกใช้ประโยชน์เช่นนั้น
ให้แก่เอกชนผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ เพราะหากมีผู้ยกที่ดินให้แก่รัฐเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้ว แต่รัฐไม่ใช้ประโยชน์หรือต่อมาเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ และรัฐ
ไม่คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่เอกชนผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ ก็อาจไม่มีผู้ใดยกที่ดินให้แก่รัฐอีก จาก
บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและต่อมาได้เลิกใช้ประโยชน์เช่นนั้นคืน
ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้แล้วแต่กรณี โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืนได้ ดังนั้น การที่ผู้
ถูกฟ้องคดีมิได้ด าเนินการรวบรมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ ดินแปลงพิพาทและความเห็นไปยัง
กระทรวงการคลังเพ่ือให้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนคืนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใน
ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ผู้ฟ้องคดีขอคืน เพ่ือให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาทคืน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี  จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ ถูก ฟ้องคดี เสนอเรื่องราว
ข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินราชพัสดุแปลงที่นายฮวด เมืองจีน บิดาของผู้ฟ้องคดีได้
บริจาคให้แก่กรมต ารวจเพื่อสร้างสถานีต ารวจภูธรประจ าต าบลสวนหลวง และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราช
พัสดุแปลงพิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ทั้งนี้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
โดยได้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า ที่ดินแปลงพิพาทซึ่งเป็นที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
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เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เลิก
ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณา
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินแปลงพิพาท เพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียัง
มิได้ด าเนินการในกรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้ว ทางราชการไม่อาจคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ 

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ราชพัสดุแปลงพิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า จะกระท าได้ต่อเมื่อกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว
และด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินแปลงพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะก่อนแล้วเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมิได้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นอ านาจของกระทรวงการคลังซึ่งมิได้เป็นคู่กรณีในคดีนี้ ศาลจังไม่
สามารถออกค าบังคับในส่วนนี้ได้ 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาและก าหนดค าบังคับไปแล้วนั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็น
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
ที่ดินราชพัสดุแปลงที่นายฮวด เมืองจีน บิดาของผู้ฟ้องคดีได้บริจาคให้แก่กรมต ารวจเพ่ือสร้างสถานี
ต ารวจภูธรประจ าต าบลสวนหลวง ตามขั้นตอนและวิธีการต่อไป ทั้งนี้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ค า
พิพากษาถึงที่สุด406 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 989/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับสั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนดนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่ง
ห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
และ (2.3.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ดังต่อไปนี้ 

                                           
406 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 989/2561 
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(2.3.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหา ให้ผู้
ถูกฟ้องคดีเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินราชพัสดุ
แปลงที่นายฮวด เมืองจีน บิดาของผู้ฟ้องคดีได้บริจาคให้แก่กรมต ารวจเพื่อสร้างสถานีต ารวจภูธรประจ า
ต าบลสวนหลวง ตามขั้นตอนและวิธีการต่อไป ซึ่งเป็นการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการใช้อ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในการนี้ หาก
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทคืน แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ แม้มีการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองที่ละเลยหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว แต่ก็เป็นเพียงหน้าที่ในการด าเนินการในขั้นตอนหนึ่ง
ของการที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทคืนเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อฝ่ายปกครองด าเนินการตามขั้นตอนที่ศาล
ปกครองก าหนดในค าบังคับครบถ้วนตามค าพิพากษาแล้ว แต่ในกระบวนการต่อไปที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขต
ของ   ค าบังคับนี้ หากฝ่ายปกครองละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีก็จะต้อง
น าเรื่องดังกล่าวมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพ่ือขอก าหนดค าบังคับเป็นคดีใหม่อีก การก าหนดค าบังคับ
ในคดีนี้จึงอาจท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ 

(2.3.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด 

ในส่วนขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับใน
กรณีตามค าพิพากษานี้ ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดเอาไว้ในค าพิพากษาว่า “. . . ทั้งนี้ ภายใน 45 
วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด” นั้น เห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาในค า
พิพากษานี้ เป็นพิจารณาก าหนดภายในของเขตของมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว 

(2.4) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.733/2561 ระหว่าง 
นายวิชาญ ฉัตรข า ที่ 1 นายเล็ก แตงทอง ที่ 2 นายปรีชา หัสดี ที่ 3 นายแดง อุบล ที่ 4 ผู้ฟ้องคดี กับ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยกรณีดังกล่าวได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาน้ าท่วมฟาร์ม 
ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ช่วยเหลือเกษตรกรทุกราย จึงได้ท าหนังสือไปสอบถาม
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เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือชี้แจงว่า ภาระหนี้ของเกษตรกรตาม
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้รับการ
ช่วยเหลือทุกราย ส่วนเกษตรกรที่ช าระหนี้เสร็จแล้วนั้น คณะรัฐมนตรีไม่ได้ก าหนดแนวทางช่วยเหลือ
ไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรสองมาตรฐาน โดยเกษตรกรที่ไม่ได้
ช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้รับการจ าหน่ายหนี้เงินกู้ให้เป็นหนี้สูญ แต่เกษตรกรที่ช าระหนี้แล้วโดย
บางรายต้องขายที่บางส่วนหรือกู้เงินนอกระบบเพ่ือน ามาช าระหนี้ผู้ถูกฟ้องคดี กลับไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกราย 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่ จะได้รับความ
ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 จึงต้องเป็นผู้ที่ยังเป็นหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดี 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ตามโครงการ 12 โครงการ อันรวมถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 
จังหวัด และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้อง
คดีที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 (ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 4 ได้ถอนฟ้องคดี และศาลได้อนุญาตแล้ว) ได้ช าระหนี้
เงินกู้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2547 หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินย่อมเป็น
อันระงับสิ้นไป และโดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
กรณีลูกหนี้ที่มีหนี้คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เท่านั้น มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ความ
ช่วยเหลือส าหรับลูกหนี้ที่ได้ช าระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ในการคืนเงินที่ผู้กู้
ได้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินโดยถูกต้องแล้วแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 แต่อย่างใด 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีที่ 1 โดยจ าหน่ายหนี้ของผู้
ฟ้องคดีที่ 1 ที่ยังคงค้างอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2547 ให้เป็นหนี้สูญ ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษา ตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2548 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีที่ 1 โดยจ าหน่ายหนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ 1 ที่ยังคงค้าง
อยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ให้เป็น
หนี้สูญแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้ช าระภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2547 เพ่ือ
ช าระหนี้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด และตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่ง
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สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 ต่อมาได้มี
การอุทธรณ์ ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองชั้นต้น 
พิพากษายืน407 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.733/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับสั่งให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนดนี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วนเช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่ง
ห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.4.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
และ (2.4.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(2.4.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

หากพิจารณาถึงขอบเขตด้านเนื้อหาจากการก าหนดค า
บังคับในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับ “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีที่ 1 โดยจ าหน่ายหนี้ของผู้
ฟ้องคดีที่ 1 ที่ยังคงค้างอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2547 ให้เป็นหนี้สูญ” ซึ่งกรณีนี้เป็นการที่ศาลพิจารณาถึงการมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้นรวมถึง
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานทางปกครองด้วย เมื่อหน่วยงานทางปกครอง
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้น ศาลปกครองจึงใช้อ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดค าบังคับให้
หน่วยงานปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

ในค าพิพากษาที่กล่าวถึงนี้ นอกจากการที่ศาลปกครองได้
ก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครอง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว ศาลปกครองยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษา ตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยระบุว่า “เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2548 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ฟ้องคดีที่ 1 โดยจ าหน่ายหนี้ของผู้ฟ้องคดีท่ี 1 ที่ยังคง

                                           
407 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 733/2561 
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ค้างอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ให้
เป็นหนี้สูญแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้ช าระภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2547 
เพ่ือช าระหนี้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด และตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่ง
สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1” ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ถ้อยค าที่ระบุว่า 
“ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้ช าระภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2547 เพ่ือช าระหนี้
ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด” มีลักษณะของการเป็นค าบังคับให้ฝ่ายปกครองต้อง
กระท าการคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค าพิพากษา แต่ในค าพิพากษานี้ศาลได้ระเอาไว้ว่าเป็นการที่ศาล
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ตามมาตรา 69 วรรค
หนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉะนั้น หากผู้
ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษานี้ 
หรือมีข้อขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเวลาที่ก าหนดในค าพิพากษานี้จะมีการบังคับให้เป็นไปตามค า
พิพากษาอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจะสามารถขอให้ศาลปกครองออกค าบังคับเฉพาะในส่วนนี้ได้อีกหรือไม่ 
ประเด็นปัญหาในส่วนนี้ผู้ศึกษาจักได้น าไปท าการวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป 

(2.4.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด 

หากพิจารณาถึงขอบเขตด้ายระยะเวลาในการก าหนด 
ค าบังคับในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.733/2561 นี้ เห็นได้ว่า ศาลปกครองได้ก าหนดค า
บังคับให้หน่วยงานทางปกครอง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาที่ไปตามอ านาจ
ของศาลปกครองที่ก าหนดเอาไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด. . .” ซึ่งหากผู้ถูกฟ้อง
คดีไม่ปฏิบัติตามค าบังคับภายในเวลาที่ก าหนดก็จะต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาต่อไป 
แต่ ในส่วนที่ศาลปกครองมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้ เป็นไปตาม  
ค าพิพากษา ตามถ้อยค าที่ระบุว่า “ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้ช าระภายหลังวันที่ 
31 มีนาคม 2547 เพ่ือช าระหนี้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 10 จังหวัด” นี้ ศาลปกครองมิได้
ก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาเอาไว้ หากฝ่ายปกครองไม่ได้เร่งรีบด าเนินการหรืออาจเกิดปัญหาใน
การที่จะปฏิบัติตามข้อสังเกตนี้ท าให้การด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีมีความล่าช้าท าให้ผู้ฟ้องคดี
ได้รับความเดือดร้อน ผู้ฟ้องคดีจะสามารถขอให้มีการบังคับในเป็นไปตามค าพิพากษาในส่วนนี้ได้
หรือไม่   
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โดยสรุป ลักษณะของค าบังคับในคดีท่ีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดนั้น ศาลปกครอง
สามารถก าหนด ค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่
ศาลปกครองก าหนด ไม่มีอ านาจที่จะไปก าหนดค าบังคับสั่งการให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการอย่างใด ๆ  ได้ ซึ่งกรณีอาจจะไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่
ผู้ฟ้องคดีตามประสงค์ที่แท้ได้ เนื่องจากการฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวของประชาชน เช่น การฟ้อง
ขอให้ฝ่ายปกครองด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาที่ก าหนด เจตนาจริง ๆ  ของ
ผู้ฟ้องคดีก็คือต้องการใบอนุญาตจากฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ให้ฝ่ายปกครองพิจารณาด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากสุดท้ายแล้วฝ่ายปกครองก็อาจพิจารณาว่าไม่สมควรได้รับใบอนุญาตก็ได้ 
ซึ่งระยะเวลาจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร รวมทั้งเมื่อศาล
มีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองด าเนินการภายในระยะเวลาแล้ว หากฝ่ายปกครอง
ไม่ด าเนินการก็อาจจะไม่สามารถบังคับคดีเอากับฝ่ายปกครองได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมาย ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนจะน าไปวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในบทที่ 5 ต่อไป 

3) ค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้
ด้วยก็ได้นั้น จะต้องมีพิจารณาจากค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค า
พิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ (1) 
ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ และ (2) ลักษณะของการก าหนดค าบังคับ
ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท าให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระท าละเมิดทางปกครองและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองเป็นคดีประเภทหนึ่ง
ที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้เป็นคดีที่อยู่
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ในเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)408 รวมทั้งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) และศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
ก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ409 ซึ่งศาลปกครองจะ
ก าหนดค าบังคับอย่างใดก็จะต้องพิจารณาจากเนื้อหาของค าฟ้องประกอบค าขอก าหนดค าบังคับเป็น
หลัก ในหัวข้อนี้ จึงจะท าการศึกษาถึงลักษณะของคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ลักษณะของ
คดีท่ีฟ้องขอให้ศาลก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้นั้น มีลักษณะของคดีที่สามารถฟ้องขอให้
ศาลก าหนดค าบังคับในลักษณะนี้ได้สองลักษณะ คือ (1.1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดทาง
ปกครองและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง และ (1.2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

(1.1)  ลักษณะของคดี พิพาทเกี่ ยวกับการกระท าละเมิดทาง
ปกครองและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง 

ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดทางปกครองและ
ความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง เป็นคดีประเภทหนึ่งที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้เป็นคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง แต่โดยที่
การกระท าละเมิดทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)410 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีขอบเขตที่ค่อนข้างจ ากัด ทั้งนี้ โดยให้มีความหมายเฉพาะการกระท าละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                                           
408 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 276. 
409 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542   
410 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 



247 

 

ล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น ซึ่งอาจแบ่งประเภทของคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้411 

 (1.1.1)  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

 ในการใช้อ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายท าให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างการ อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
อันเป็นการกระท าละเมิดต่อบุคคลนั้นได้เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐยังอาจจงใจหรือประมาท
เลินเล่อกระท าต่อหน่วยงานของรัฐโดยผิดกฎหมายให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐเอง ซึ่ง
เป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้เช่นกัน โดยที่เป็นการยอมรับโดยทั่วไปในรัฐเสรีประชาธิปไตยว่า
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืน หน่วยงานของรัฐและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจ าต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมของตน และหากหน่วยงานของรัฐและ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธความรับผิดดังกล่าว ผู้เสียหายก็ย่อมมีสิทธิที่ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้
หน่วยงานของรัฐและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้ และสิทธิของผู้เสียหาย
จากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ตนนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 62 
ว่า สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์
กนอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ412  

 แต่เดิมความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อบุคคลภายนอกก็ดี ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐเองก็ดี
ตกอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดเช่นเดียวกันกับความรับผิด
ทางละเมิดของเอกชนธรรมดา แต่การน ากฎหมายดังกล่าวซึ่งมีเจตนารมณ์จะให้บังคับใช้โดยตรงกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนมาใช้บังคับกับการละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่อบุคคลภายนอกและกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐเองด้วยนั้น

                                           
411 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 276-288. 
412 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,” วารสาร

นิติศาสตร์ 28, 2 (มิถุนายน 2551): 366-367.  



248 

 

เป็นการไม่เหมาะสม เพราะในบางกรณีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทั้งแก่ผู้เสียหายและแก่เจ้าหน้าที่
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารรัฐกิจ ดังนั้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นใช้บังคับกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือของ
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐเองเป็นการเฉพาะ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา413 

ส าหรับองค์ประกอบของการกระท าละเมิดทางปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อาจแยกพิจารณาองค์ประกอบได้ 3 
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก การกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่414 

ในเบื้องต้นนั้นจะต้องพิจารณาก่อนว่าการกระท าของ
เจ้าหน้าที่นั้นเป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการกระท าในลักษณะส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่นั้น เพราะพ้ืนฐานของการกระท าที่แตกต่างกันดังกล่าวจะน าไปสู่ความรับผิดที่แตกต่างกัน 
ความรับผิดของรัฐในทางละเมิดจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท า
การในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าผิดไปในฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ความรับผิดดังกล่าวจะต้องเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดเท่านั้นไม่
อาจเรียกร้องจากหน่วยงานของรัฐได้ หลักในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใช้หลักในการพิจารณา
เช่นเดียวกับหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน
ได้กระท าให้การปฏิบัติหน้าที่ . . . ”415 ดังนั้น ข้อพิจารณาประการแรกในเรื่อง ความรับผิดทางละเมิด
จะต้องเกิดจากการกระท าในการปฏิบัติ 

ประการที่ 2 การกระท าละเมิดดังกล่าวจะต้องเกิดจากการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร416  

สาระส าคัญประการที่สองของคดีละเมิดทางปกครองตาม
กฎหมายไทย คือ การกระท าละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

                                           
413 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 277. 
414 เรื่องเดียวกัน, หน้า 277. 
415 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
416 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 278-282. 
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ปกครองฯ จะต้องเป็นการกระท าท่ีเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืน หมายความว่า การกระท าละเมิดดังกล่าว โดยหลักทั่วไปแล้วจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
กฎหมาย เพราะการออกกฎก็ดี ค าสั่งทางปกครองก็ดี หรือค าสั่งอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมี
กฎหมายให้อ านาจในการกระท าดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ หรือ
กฎหมายที่ให้อ านาจไว้เป็นการทั่วไป ดังนั้น หากพิจารณาในทางหลักการแล้ว การกระท าที่จะเป็น
พ้ืนฐานของการกระท าละเมิดทางปกครองนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักที่ว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจ
กระท าการอันใดอันหนึ่งต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ (Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าของฝ่ายปกครองที่เป็นการกระทบสิทธิของปัจเจกบุคคล หากไม่มี
กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองกระท าการดังกล่าว การกระท าของฝ่ายปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วย
หลักกฎหมายดังกล่าว การที่มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จ ากัด
เฉพาะการกระท าละเมิดที่มีพ้ืนฐานจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืน ย่อมแสดงให้เห็นว่า การกระท าละเมิดดังกล่าวต้องเกิดจากการใช้อ านาจมหาชนของ
ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจเหนือจากปัจเจกบุคคลในการกระท าดังกล่าว ซึ่งการกระท าของฝ่ายปกครองที่
มีอ านาจเหนือปัจเจกบุคคลดังกล่าวย่อมแยกออกจากการกระท าในทางแพ่งที่ฝ่ายปกครองอยู่ใน
สถานะที่เท่าเทียมกับปัจเจกบุคคลอันเป็นการกระท าที่มิได้เรียกร้องว่าฝ่ายปกครองต้องมีอ านาจพิเศษ
ในการด าเนินการนั้น ๆ  

ประการที่ 3 การละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น417 

เนื่องจากการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดจะต้องเป็นผลจากการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีนั้นอาจจะเป็นความเสียหายอย่างหนึ่ง
อย่างใดไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายที่เกิดจากค าสั่งทาง
ปกครองที่ผิดพลาดจนท าให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในเรื่องต่าง ๆ  

ฉะนั้น คดีที่จะสามารถฟ้องเป็นคดีละเมิดอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงต้องมีองค์ประกอบครบ
ทั้งสามส่วนประกอบด้วย ประการแรก การกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
ประการที่สอง การกระท าละเมิดดังกล่าวจะต้องเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่งทาง
ปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

                                           
417 เรื่องเดียวกัน, หน้า 282. 
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หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และประการสุดท้าย การละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เช่นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

กรณีตัวอย่างของคดีละเมิดอันเกิดจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เช่น กรณีที่กรมทางหลวงก่อสร้าง
ถนนผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และโดย
ไม่มีสิทธิใด ๆ  ในที่ดินเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย418 กรณีที่ข้าราชการในสังกัดของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินได้
อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ยักยอกเงินของทางราชการที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลไปโดยทุจริต419 กรณี
ที่กรมทางหลวงไม่ดูแลรักษาตรวจตราปิดฝาท่อระบายน้ าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และไม่จัดให้มี
เครื่องหมายแจ้งการก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุ 420 
กรณีหน่วยงานทางปกครองสร้างทางหลวงปิดกั้นล ารางสาธารณประโยชน์ในเขตที่ดินของเอกชนโดย
ไม่ฝังท่อระบายน้ า เป็นเหตุให้ที่ดินเอกชนถูกน้ าท่วมขัง421 การที่กรมทางหลวงยังคงครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชน ทั้งที่ พระราชกฤษฎีกาก าหนดแนวเขตทางหลวงฯ สิ้นผลบังคับ
แล้ว422 เป็นต้น 

(1.1.2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่าย
ปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร423 

การพิจารณาลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด
อย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองนั้น ในเบื้องต้นจะต้องแยกความรับผิดอย่างอ่ืนออกจากเรื่องการกระท า
ละเมิดทางปกครองและเรื่องสัญญาทางปกครอง ซึ่งความรับผิดตามสัญญาทางปกครองย่อมเป็นไป
ตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา ส าหรับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นอาจกล่าวได้ว่าหมายถึงความรับผิดทั้งหลายซึ่งมิใช่ความรับผิดอันเกิดจากการ

                                           
418 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 65/2551 
419 ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2547 
420 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 408/2550 
421 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 149/2550 
422 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 455/2550 
423 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 282-2825. 
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ละเมิดทางปกครอง และมิใช่ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง หากความรับผิดดังกล่าว ซึ่ง
ความรับผิดดังกล่าวเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน 
หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ดังนั้น 
จึงอาจสรุปสาระส าคัญของความรับผิดอย่างอ่ืนได้ ดังนี้ 

ประการแรก การกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ประการที่สอง การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าล่าช้าเกินสมควร 

ประการที่สาม จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดความรับผิดขึ้น และ 

ประการที่สี่ ความรับผิดดังกล่าวจะต้องมิใช่ความรับผิดอัน
เกิดจากการกระท าละเมิดทางปกครองและมิใช่ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง 

หากพิจารณาเงื่อนไขของความรับผิดอย่างอ่ืนที่นอกเหนือ 
จากความรับผิดจากการกระท าละเมิดทางปกครองและความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทางปกครองแล้ว 
อาจยกตัวอย่างความรับผิดอย่างอ่ืนได้ ดังนี้ เช่น กรณีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 กรณี
ความรับผิดที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนในกรณีที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ใช้ที่ดินของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 251 กรณีความรับผิดที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือทางราชการตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 กรณีความรับผิดที่จะต้อง
จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กรณีความรับผิด
ที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนเนื่องจากการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539424 กรณีคณะกรรมการบริหารอ้อยและ
น้ าตาลทรายผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินรางวัลน าจับแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แจ้งความที่มีสิทธิได้รับรางวัลน า
จับ โดยอ้างว่ารางวัลน าจับดังกล่าวมิใช่เบี้ยปรับที่จะจ่ายเป็นเงินรางวัลน าจับได้ เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ425 เป็นต้น 

                                           
424 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 330-331. 
425 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 71/2547 
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โดยสรุป คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองนี้ 
จะต้องเป็นคดีพิพาทท่ีเกิดจาการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร แต่ทั้งนี้ต้องมิใช่ความรับผิดอันเกิดจากการกระท าละเมิดทางปกครองหรือสัญญาทางปกครอง 

(1.2)  ลักษณะคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง426 
ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้องศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542427 
หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในการตีความสัญญา การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา การเลิก
สัญญา ตลอดจนการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา ทั้งนี้ ความหมายของสัญญาทาง
ปกครองเป็นไปตามบทนิยามในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติว่า 
“สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท า
บริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งเป็น
เพียงความหมายขอบของสัญญาทางปกครองเท่านั้น ไม่ใช่ความหมายแกน ส าหรับความหมายแกน
ของสัญญาทางปกครองควรจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ฝ่ายวิชาการและศาล (ท้ังศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม) รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลจะพัฒนาขึ้นต่อไป ซึ่ง
ต่อมาศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีค าวินิจฉัยเกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองได้ดังนี้ 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 112/2544 การพิจารณาว่าสัญญาใดจะ
เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาทั้งจาเกณฑ์ทางองค์กรและเกณฑ์ทางเนื้อหา
ประกอบกัน กล่าวคือ “สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้นั้น ประการแรก (เกณฑ์ทางองค์กร) สัญญาที่คู่สัญญาอย่าง
น้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ 
ประการที่สอง (เกณฑ์ทางเนื้อหา) สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการ
สาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่
หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด าเนินการ
หรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อก าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะ

                                           
426 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 256-271. 
427 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542   
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พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทาง
ปกครองซึ่งก็คือบริการสาธารณะบรรลุผล”428 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 594/2553 สัญญาที่กรมทางหลวงให้
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 
31 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนดินแดง-ดอนเมือง โดยให้บริษัทดังกล่าวมีสิทธิและหน้าที่ที่จะลงทุน 
ออกแบบ ประกอบการ ตลอดจนบ ารุงรักษาทางหลวงที่ตนได้รับสัมปทานย่อมเป็นสัญญาทาง
ปกครองตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 169/2551 สัญญาร่วมการงานและร่วม
ลงทุนเพ่ือขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาคเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญา
สัมปทานที่รัฐอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุนในกิจการโทรคมนาคมประเภท
โทรศัพท์พ้ืนฐานกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2497 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 11/2557 ข้อตกลง
ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (บริษัท ทีโอทีฯ) มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าเชื่อมโยงส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพ่ือวัตถประสงค์ใน
การปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าบริการ
สาธารณะด้านโทรคมนาคมอันเป็นภารกิจหลักของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ กสท. บรรลุผล ข้อตกลง
ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดี (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คออมมูนิเคลั่นฯ) 
อ้างว่าได้รับความเสียหายจากหลักเกณฑ์การคิดค่าเชื่อมโยงตามข้อตกลงดังกล่าว ข้อพิพาทคดีนึ้จึง
เป็นข้อพิพาทที่สืบเนื่องมาจากข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 9/2551 สัญญาที่
กรมการปกครองจ้างเอกชนก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมการปกครองเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้งานก่อสร้างที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการตามภารกิจซึ่งเป็นบริการสาธารณะ
อย่างหนึ่งของรัฐอาคารกรมปกครองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินบริการสาธารณะของ
กรมการปกครองให้บรรลุผล สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง 
เมื่อคดีนี้เป็นกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการเรียกร้องให้ชดใช้เงินจากการโต้แย้งสิทธิกันตามสัญญา
พิพาทซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอ านาจ

                                           
428 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 112/2544  
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พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ 

(2) ลักษณะของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท า
การหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ลักษณะของค าบังคับประเภทนี้ คือ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงิน หรือส่ง
มอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยศาล
จะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542429 ในกรณีที่ศาลปกครองมี
ค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สิน ศาลปกครองมีอ านาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ตามมาตรา 72 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ430 เช่น กรณีการทีผู้ฟ้องคดีขอให้กระทรวงมหาดไทย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่นายอ าเภอและผู้ใหญ่บ้านได้   รื้อถอนต้นปาล์มและถนน
ของผู้ฟ้องคดีของเป็นค าขอที่ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3)431 กรณี
การที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฟ้องขอให้ผู้รับทุนการศึกษาผ่อนช าระเงินทุนการศึกษา
เป็นค าขอที่ศาลก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3)432 เป็นต้น 

การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดทางปกครองและความรับผิด
อย่างอ่ืนของ   ฝ่ายปกครอง และกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็นลักษณะของคดีที่ศาล
ปกครองมีอ านาจเต็มในการพิจารณาพิพากษา กล่าวคือ ศาลปกครองไม่เพียงแต่มีอ านาจก าหนดค า
บังคับสั่งเพิกถอนการกระท าทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งให้ฝ่ายปกครองด าเนินการ
ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากแต่ยังมีอ านาจพิพากษาโดยก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้
ค่าเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสั่งการแทนค าสั่งหรือการกระท าทางปกครองนั้น ๆ ก็ได้ จึงอาจ
เรียกคดีประเภทนี้ว่าเป็นคดีฟ้องขอให้รับรองสิทธิ หรือคดีฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็ได้ แล้วแต่
กรณี โดยค าฟ้องประเภทนี้มีลักษณะให้ศาลมีอ านาจเต็มโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล (driots subjectifs) ตลอดจนรับรองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีค าขอให้เพิกถอนกฎ
หรือค าสั่งทางปกครองได้ ลักษณะของค าฟ้องประเภทนี้จึงมุ่งรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของบุคคลคล้าย

                                           
429 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 
430 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 330-331. 
431 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 180/2550 
432 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 8/2548 
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ศาลยุติธรรมมากกว่าที่จะมุ่งเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากระบบ
บริหารราชการ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีประเภทนี้จึงได้แก่ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ (driots violés) ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ตามสัญญาหรือสิทธิอย่างอ่ืน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงต้องพิสูจน์สิทธิให้เห็น
ผลกระทบที่ได้รับโดยตรงและค าพิพากษาของคดีประเภทนี้มีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น (inter 
partes) ไม่มีผลผูกพันเป็นการทั่วไป (erga omnes)433 โดยมีตัวอย่างของค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวค าพิพากษาเอาไว้ คือ (2.1) ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 849/2561 (2.2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 909/2561 (2.3)  
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 925/2561 (2.4) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1221/ 
2560 และ (2.5) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 992/2561 ดังนี้ 

(2.1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.849/2561 ระหว่าง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
โดยกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินในหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส. 3 ก.) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหายจาก
ค าสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเนื้อที่รวม 100 ไร่ 35 ตารางวา เป็นเงินจ านวน 6,010,000 บาท เท่ากับผู้ฟ้องคดีซื้อมาใน
ราคาตารางวาละ 150.12 บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งให้แก้ไขเนื้อที่จากจ านวน 100 ไร่ 35 ตารางวา 
เหลือเพียงจ านวน 5 ไร่ จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเท่ากับราคาเนื้อที่ที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมี
ค าสั่งให้แก้ไขเนื้อที่จ านวน 95 ไร่ 35 ตารางวา คิดเป็นจ านวนเงิน 5,709,814.20 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.4 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ออกค าสั่ง คือวันที่ 8 มิถุนายน 
2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นับถึงวันฟ้องคดี คือวันที่ 1 ธันวาคม 2554 คิดเป็น
ดอกเบี้ยจ านวน 207,665.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 5,917,479.36 บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีค า
ขอให้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งจ านวนสองส่วน คือ 1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 
5,917,479.36 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจ านวน 
5,709,814.20 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี  และ 2. 
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี 

 

                                           
433 นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 252-253. 
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ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
ได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 
118 เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้น าที่ดินที่ไม่อาจออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส. 3 ก.) ได้ มาออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อมาจึงได้มีการ
ออกค าสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการท าประโยชน์ดังกล่าวนี้จากเนื้อที่ 100 ไร่ 
35 ตารางวา เป็นเนื้อที่ จ านวน 5 ไร่ อันเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจากการออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 118 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดในความ
เสียหายแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าไปในการปฏิบัติหน้าที่ตาม    ความเสียหายที่แท้จริง
ตามนัยมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ส่วน
ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด นั้น ศาลพิจารณาจาก 
ความเสียหายที่แท้จริงจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพิพาทนี้จากการขายทอดตลาด คือ จ านวน 
5,709,814.20 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ส่วนค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้ผู้
ถูก ฟ้องคดีชดใช้ค่ าฤชาธรรมเนี ยมแทนผู้ ฟ้องคดีนั้ น  ศาลปกครองพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจ
ศาลในการสั่งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่ออกมีค าสั่งให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีได ้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเงิน จ านวน 5,709,814.20 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของเงินจ านวนดังกล่าว นับแต่วันท าละเมิด คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2554 จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงิน
จ านวน 207,665.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 5,917,479.36 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ านวน 5,709,814.20 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืน
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก โดยมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายืน434  

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ  

                                           
434 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 849/2561 
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ไว้ด้วยก็ได้ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 849/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนด
ค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้นี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.1.1) ขอบเขตด้าน
เนื้อหาของค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ และ (2.1.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการ
ก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

(2.1.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตทางด้านเนื้อหาที่ศาลปกครองได้
ก าหนดค าบังคับตามค าพิพากษานี้ เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ศาลก าหนดค าบังคับในขอบเขตสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ในขอบเขตตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็
ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง” โดยในกรณีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิด 

(2.1.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ 

ในส่วนของการพิจารณาถึงขอบเขตด้านระยะเวลาที่ก าหนด
ในค าบังคับกรณีนี้ คือ “ให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด” ก็เป็นการก าหนด
ค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาภายใต้ขอบเขตของมาตรามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้ใช้เงิน
หรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไข
อ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้” ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีการก าหนดค าบังคับให้ชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดี หากเป็น
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีงบประมาณเป็นการเฉพาะในส่วนนี้ โดยจะต้องขออนุมัติงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้ ก็อาจท าให้ฝ่ายปกครองผู้ถูกฟ้องคดีไม่
สามารถปฏิบัติตามค าบังคับภายในระยะเวลาที่ศาลได้ก าหนดเอาไว้ในค าบังคับนี้ได้  
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(2.2) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.909/2561 ระหว่าง 
นางสัมฤทธิ์ แก้วยอดยาง ผู้ฟ้องคดี กับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจัง ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยกรณีดังกล่าวเป็นกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของนายสมนึก แก้วยอดยาง พนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี โดยได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการที่นายสมนึกเสียชีวิตจากการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเสียชีวิตของนายสมนึกเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ในการดับเพลิง
เป็นผู้ฝึกซ้อม และไม่มีการเตรียมรถพยาบาลหรือผู้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลคอยช่วยเหลือขณะ
ฝึกซ้อม ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็น
เงินจ านวน 1,000,000 บาท โดยแยกเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  จ านวน 155,200 บาท และ
ค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน 844,800 บาท 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ถังแรงดันลมซึ่งเป็น
อุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการฝึกได้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้ถูกฟ้องคดี
เฉลี่ยเงินกันจัดซื้อ โดยไม่มีเอกสารการจัดซื้อหรือตรวจรับตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุว่าเป็นพัสดุที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานหรือไม่  อีกทั้งการเก็บรักษาพัสดุดังกล่าวก็มีการเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้อง
คดีจัดให้มีการตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้เข้ารับการฝึกซ้อมและทรัพย์สิน
ของทางราชการ หากจะมีการน ามาใช้ในการฝึกซ้อมในครั้งนั้นหรือไม่ อย่างไร กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูก
ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ทั้งนี้อาจใช้ความระมัดระวังเพ่ือป้องกันความสูญเสียและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการด าเนินการฝึกซ้อมดังกล่าว เมื่อนายสมนึกถึงแก่ความตายขณะฝึกซ้อม การกระท าของ
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเกิดจาก
การกระท าละเมิดเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายจ าเป็นอย่างอ่ืนเป็นเงินจ านวน 31,460 บาท และค่า
ขาดไร้อุปการะตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 211,460 บาท 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน 211,460 บาท ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด ส่วน
ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก กรณีนี้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 
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ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นที่คาดหมายได้ว่า 
หากนายสมนึกยังคงมีชีวิตอยู่ นายสมนึกจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,000 
บาท เมื่อนายสมนึกถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี 
ผู้ฟ้องคดีในฐานะภรรยาจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าขอดไร้อุปการะตามกฎหมาย เมื่อพิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายได้ของนายสมนึกแล้ว เห็นว่า 
แม้ขณะที่นายสมนึกมีชีวิตอยู่ รายได้ดังกล่าวจะใช้จ่ายทั้งในส่วนที่เป็นรายจ่ายส่วนตัวและในส่วนที่
เป็นรายจ่ายของครอบครัวก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาฐานะของผู้ฟ้องคดีที่มีรายได้จากการรับจ้างเย็บผ้า
เดือนละ 3,000 บาท ถึง 4,000 บาท และจากการค้าขายเบ็ดเตล็ดประมาณวันละ 200 บาท แล้ว 
เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องขาดไร้อุปการะจากการที่นายสมนึกถึงแก่ความตาย ย่อมท าให้การด ารงชีพ
ต่อไปยากล าบาก อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมีอายุมากแล้ว เพ่ือความเป็นธรรมแห่งกรณี เห็นควรก าหนดค่าขาด
ไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี คิดเป็นเงินจ านวน 300,000 
บาท หรือเพ่ิมจากที่ศาลปกครองชั้นต้นก าหนดให้เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี คิดเป็นเงิน
จ านวน 120,000 บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
บางส่วน 

พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจ านวน 331,460 บาท โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น435  

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ  
ไว้ด้วยก็ได้ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 909/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนด
ค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้นี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.2.1) ขอบเขตด้าน
เนื้อหาของค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ และ (2.2.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการ
ก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

 

                                           
435 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 909/2561 
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(2.2.1) ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้

ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้  

โดยขอบเขตในด้านเนื้อหาของค าบังคับนี้ ศาลปกครองจะ
พิจารณาก าหนดค าบังคับในขอบเขตของมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ...” นั้นคือ ศาลปกครองมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับในกรณี
ได้ 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ก าหนดค าบังคับสั่งให้ใช้เงิน หรือ ประการที่สอง ก าหนดค าบังคับ
สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือ ประการที่สาม ก าหนดค าบังคับสั่งให้กระท าการ หรือ ประการที่สี่ 
ก าหนดค าบังคับสั่งให้งดเว้นกระท าการ โดยในกรณีตามค าพิพากษานี้ศาลได้ก าหนดค าบังคับสั่งให้ใช้
เงินแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเห็นได้จากถ้อยค าในค าพิพากษาที่ระบุว่า “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจ านวน 331,460 บาท . . .”  

(2.2.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับในคดี
ที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ในส่วนของขอบเขตด้านระยะเวลาที่ก าหนดให้ค าบังคับ
ดังกล่าวนี้ พิจารณาได้จากข้อความในค าพิพากษาที่ระบุว่า “โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด . . .” เป็นการที่ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาตาม
บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “. . . โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้” โดยใน
กรณีนี้ศาลปกครองได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการชดใช้เงินตามค าพิพากษาเอาไว้ด้วยตาม
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) นี้แล้ว แต่ในการนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองครองก าหนดค าบังคับสั่งในใช้เงิน
แก่ผู้ฟ้องคดี ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการตามค าพิพากษาอาจน้อยเกินไป หากเป็นกรณีที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องด าเนินการขออนุมัติงบประมาณจากส่วนอ่ืนเพ่ือมาช าระเงินจ านวนดังกล่าวให้กับผู้
ฟ้องคดี ซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณโดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี
แล้ว ก็จะเกิดปัญหาการไม่อาจปฏิบัติตามค าบังคับของศาลได้ภายในเวลาที่ก าหนดในค าบังคับได้ 

(2.3) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 925/2561 ระหว่าง 
นายสิงห์ ไชยจันทา ผู้ฟ้องคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎมาย โดยกรณี
ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กักเก็บน้ าในเขื่อนอุบลรัตน์เกินความจุอ่างแล้วท าให้เกิดการเอ่อเข้า
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ท่วมพ้ืนที่นาและท่วมต้นข้าวของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งชาวบ้านใกล้เคียงหลายรายได้รับความเสียหาย โดย
ตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์เมื่อ พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวจ านวนนับได้ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเคยร้องเรียนความเดือดร้อนต่อผู้ถูกฟ้อง
คดีเพ่ือขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็รับจะท าการแก้ไขให้แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงปล่อยใน
น้ าท่วมมาตลอด และผลจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีในครั้งนี้ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึง
น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง ดังนี้  1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระ
ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน 100,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้องคดีจนกว่า
จะช าระแล้วเสร็จ 2. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดมาตรการบริหารจัดการน้ าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือมิให้
ปริมาณกักเก็บน้ าเกินความจุของอ่างเก็บน้ า 3. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปิดประกาศมาตรการบริหารจัดการน้ า
ตามข้อ 2 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่น้ าในเขื่อนเอ่อล้น
เข้าท่วมพ้ืนที่นาของผู้ฟ้องคดีนั้น เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2550 เกิดพายุโซนร้อนเลกิมา 
รวมทั้งมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสู่
อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์จึงมีจ านวนมากและเกินปริมาณระดับกักเก็บสูงสุด และผู้ถูกฟ้องคดีไม่
สามารถระบายน้ าออกจากเขื่อนโดยการเปิดประตูระบายน้ าได้ เนื่องจากจะเกิดภาวะน้ าไหลหลากเข้า
ท่วมที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ด้านใต้เขื่อนที่ถูกน้ าท่วมอยู่แล้วให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอีก เป็น
เหตุให้น้ าในเขื่อนเอ่อท่วมที่ดินของประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียง รวมทั้งที่นาของผู้ฟ้องคดี เกิดจากการ
บริหารจัดการน้ าของผู้ถูกฟ้องคดี แต่โดยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบในการด าเนินกิจการและบ ารุงรักษา
เขื่อนและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 รวมทั้งควบคุมปริมาณน้ า
ที่กักเก็บน้ าหรือระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ า โดยค านึงถึงประชาชนมากที่สุด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เปิด
ประตูระบายน้ าเพ่ือไม่ให้มวลน้ าจ านวนมากไหลหลากไปท่วมพ้ืนที่ของประชาชนจ านวนมากที่อยู่
ภายใต้เขื่อน แต่กับกักเก็บไว้ให้เอ่อท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
เนื่องจากมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 บัญญัติให้
อ านาจผู้ถูกฟ้องคดีกระท าการดังกล่าว เมื่อการกระท าดังกล่าวไม่ผิดกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระท า
ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม โดยที่การบริหารจัดการน้ าของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ฟ้องคดี จึงท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากการใช้อ านาจมหาชนตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีในการบริหารจัดการน้ า
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ใต้เข่ือนที่มีมากกว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดี 
จึงเป็นความรับผิดอย่างอ่ืนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลอาจก าหนดค าบังคับให้ผู้ ถูกฟ้องคดีใช้เงินเพ่ือ
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เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศาลปกครองรับ
ฟังข้อเท็จจริงตามหนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นที่ชี้แจงข้ อเท็จจริงต่อศาลว่า ราคา
ข้าวเปลือกในเขตจังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 ราคาข้าวหอมมะลิ เฉลี่ย 9.10 บาท 
ต่อกิโลกรัม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผลผลิตข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีเฉลี่ย 338 กิโลกรัม ต่อ
ไร่ เนื้อที่ 12 ไร่ รวมผลผลิตจ านวน 4,056 กิโลกรัม ราคาข้าวเปลือก (ข้าวหอมมะลิ) ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ฟ้องคดีควรเก็บผลผลิตได้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.10 บาท ค่าเสียหาย
ทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับจึงเป็นเงิน 36,909.60 บาท และ โดยเหตุที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ
เกิดจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายในการบริหารจัดการน้ าของผู้ถูกฟ้องคดี ใช้ที่ดินหรือ
ที่นาของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรอ่ืน ๆ ที่อยู่บริเวณรอบเขื่อนเป็นที่กักเก็บน้ าชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารจัดการน้ าของผู้ถูกฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเหมือนกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้
อ านาจตามกฎหมายเข้าไปด าเนินการใช้ที่ดินของบุคคลอ่ืนเพ่ือปักหลักหรือตั้งเสาเดินสายส่งหรือสาย
จ าหน่ายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ าของ
ธนาคารออกสินในจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายตั้งแต่เวลาที่ได้รับความเสียหาย ส่วนในกรณีที่มี
ค าขอให้ศาลก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดมาตรการบริหารจัดการน้ าเป็นลายลักษณ์อักษร
และปิดประกาศ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านนั้น เห็นว่า ค าขอดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้
ถูกฟ้องคดีที่จะใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการน้ าในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ อีกทั้ง เมื่อวินิจฉัย
ไว้แล้วว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นละเมิด ศาลจึงไม่อาจออกค าบังคับตามค าขอดังกล่าวของ  
ผู้ฟ้องคดีได ้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินค่าทดแทน
ความเสียหายเป็นเงินจ านวน 36,909.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็น
วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับ
แต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีเป็นเงินจ านวน 
922.74 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก โดยมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาไปยังศาล
ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน436   

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  
ไว้ด้วยก็ได้ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.925/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนด

                                           
436 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 925/2561 
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ค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้นี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.3.1) ขอบเขตด้าน
เนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ และ (2.3.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนด
ค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

(2.3.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้
ด้วยก็ได้ 

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับตามค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 925/2561 นี้ พบว่า ศาลปกครองได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดย
ระบุในค าพิพากษาว่า “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นเงินจ านวน 36,909.60 
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ าของธนาคารออมสินในจ านวน
เงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี . . .” โดยในกรณีดังกล่าวนี้เป็นการที่ศาลปกครองก าหนดค าบังคับในขอบเขตให้ฝ่าย
ปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้เงินเป็นค่าทดแทนความเสียพร้อมดอกเบี้ยในกรณีของความรับผิดอย่าง
อ่ืนอันมิใช่กรณีละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ กรณีมิใช่กรณีละเมิดเนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการในกรอบอ านาจที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี 
แต่ทั้งกรณีก าหนดค าบังคับใช้ชดใช้เงินในกรณีละเมิด สัญญาทางปกครอง และความรับผิดอย่างอ่ืน
ของฝ่ายปกครอง ศาลปกครองก็มีอ านาจในการก าหนดค าบังคับในด้านเนื้อหาสั่งให้ชดใช้เงินได้
เช่นเดียวกัน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542    

(2.3.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

เมื่อพิจารณาขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับ
ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีดังกล่าวนี้ พบว่า ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในของเขต
ด้านระยะเวลาให้ฝ่ายปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ด าเนินการชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในแล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยอยู่ในกรอบของมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องประการ
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อ่ืนที่มิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในการที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษา ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าว ในทางปฏิบัติจะมีการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาได้อย่างไร   

(2.4) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1221/2560 ระหว่าง 
บริษัท ทู เซเว่น ดีไซน์ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยกรณี
ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ท าสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยมีข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จัดท าหนังสือ
เกษียณ พ.ศ. 2556 หนังสือคู่มือนักเรียนครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 วารสารบ้านใหม่ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีหน้าที่ต้องช าระเงินภายใน 30 นับแต่ได้รับหนังสือและ
วารสารดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบหนังสือและวารสารดังกล่าวโดยครบถ้วนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 แล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าด าเนินการจัดท าหนังสือและวารสารดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้เรียกให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองช าระเงินจ านวนดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ยอมช าระ จึงน าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครอง ขอให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้
เงินจ านวน 561,820 บาท (ต้นเงิน 502,925 บาท + ดอกเบี้ยผิดนัดจ านวน 7 เดือน เป็นเงินจ านวน 
58,877 บาท) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจ านวน 502,925 บาท นับถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี 

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ได้ตก
ลงท าการสั่งจ้างให้ผู้ฟ้องคดีท าหนังสือและวารสารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีอ านาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้
บรรลุผล สัญญาจ้างจัดพิมพ์หนังสือวารสารบ้านใหม่และหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปี
การศึกษา 2556 ระหว่างผู้ ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐและมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มีเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษาตามอ านาจหน้าที่และเป็นภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง สัญญาจ้าง
จัดพิมพ์หนังสือวารสารบ้านใหม่และหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 จึงมี
ลักษณะเป็นสัญญาที่จัดหาหรือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผล
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ดังนั้น 
การท าสัญญาจ้างพิพาทดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 นั้นย่อมเป็นไปตามที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 ในฐานต้นสังกัด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ผิดสัญญาและต้องรับผิดช าระหนี้ตามสัญญาพิพาท
ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับ
บัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในหนี้จ านวนดังกล่าวด้วย 
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ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือ
แทนกันช าระเงินจ านวน 525,039.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
จ านวน 502,925 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ช าระ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะ
คดีแก่ผู้ฟ้องคดี มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ส าหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
แม้จะมีฐานะเป็นกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีอ านาจบังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็ตาม แต่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงในสัญญาจ้างที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้โต้แย้งสิทธิ
เกี่ยวด้วยสัญญาทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้ว่าในประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะไม่ได้อุทธรณ์ แต่
เป็นเรื่องอันเกี่ยวด้วยเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ 92 ประกอบกับข้อ 
116 แห่งระเบียบของมี่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 

พิพากษาแก้ค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 ช าระเงินจ านวน 502,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวน 
502,925 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
ยกฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามส่วนของการชนะคดี
แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น437 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ  
ไว้ด้วยก็ได้ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1221/2560 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนด
ค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้นี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สอง
ส่วนเช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.4.1) ขอบเขต
ด้านเนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ และ (2.4.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนด
ค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

                                           
437 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1221/2560 
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(2.4.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ไว้
ด้วยก็ได้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับนี้ คือ ให้ชดใช้เงินพร้อม
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการพิจารณาก าหนดค าบังคับภายในขอบเขตด้านเนื้อหาตามบทบัญญัติมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ว่า “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ . . .” แล้ว โดยเป็น
การก าหนดค าบังคับในกรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามบทบัญญัติตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งศาล
ปกครองมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาได้ตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกันกับกรณีการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิด
อย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) การคือทั้งการ
ฟ้องคดีละเมิดและความรับผิอย่างอ่ืน และการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีมี
วัตถุประสงค์ให้ศาลปกครองแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้ในลักษณะของการก าหนดค าบังคับสั่งให้
ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเป็นส าคัญ 

(2.4.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ส่วนขอบเขตด้านเนื้อหานั้น เมื่อพิจารณาจากถ้อยค าในค า
บังคับที่ระบุว่า “. . . ให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด” เห็นได้ว่า ศาล
ปกครองได้พิจารณาก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “. . .
โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ . . .” โดยในคดีนี้ศาลปกครองได้ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และ
ก าหนดเรื่องดอกเบี้ยเอาไว้ว่าดอกเบี้ยจะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะช าระเงินแลดอกเบี้ย
ตามค าบังคับในค าพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าพิพากษาของ
ฝ่ายปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะต้องมีการในการด าเนินการในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ การบังคับตามค าพิพากษาก็อาจจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวได้ รวมทั้งหากผู้ถูก
ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติตามค าบังคับให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าบังคับนี้ ซึ่งมิใช่การจงใจไม่
ปฏิบัติตามค าพิพากษา แต่เป็นกรณีมีข้ันตอนที่ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้
นั้นมีระยะเวลามากกว่าที่ก าหนดในค าบังคับ อาจเป็นปัญหากับผู้ฟ้องคดีท่ีจะต้องรอการเยียวยาที่ต้อง
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ใช้ระยะเวลามากเกินไปและท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายมากเกินสมควร โดยปัญหาขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับที่กล่าวมานีผู้้ศึกษาจักได้น าไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป 

(2.5) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 992/2561 ระหว่าง 
บริษัท โทเทิลโซลูชันเทเลคอม จ ากัด ผู้ฟ้องคดี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ร้องสอด กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยกรณีดังกล่าวผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้รับสัญญาจ้างเหมาสร้างท่อร้อย
สายโทรศัพท์ใต้ดิน เพ่ือรองรับเคเบิลอากาศลงดินบริเวณถนนอิทรพิทักษ์ถึงสะพานเนาวจ าเนียรทั้ง
สองฝั่งชุมสายโทรศัพท์ธนบุรี โดยผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการตามสัญญาแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ช าระเงิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง ดังนี้ 1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินตามสัญญาจ านวน 7,853,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 
7.5 ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น โดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน
จ านวน 1,683,182.97 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,536,982.97 บาท 2. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินค่า
ดอกเบี้ยที่ผู้ร้องสอดเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดี เนื่องจาก   ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ช าระเงินค่าจ้างตามสัญญา เป็น
เงินจ านวน 3,688,398.36 บาท 3. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินเป็นจ านวน 20 ล้านบาท เป็นค่าขาด
ประโยชน์เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีมีวิชาชีพด้านนี้ แต่ไม่สามารถท างานในด้านนี้ได้อีก เนื่องจากผู้ถูกฟ้อง
คดีได้ขึ้นบัญชีด าห้ามเข้าประมูลกับผู้ถูกฟ้องคดีและหน่วยงานราชการอื่น ๆ  อีก 

ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินตามส่วน
งานที่ท าส าเร็จตามสัญญา และหักค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องไปจากเอกชนรายอ่ืนเข้ามาด าเนินการ
ให้งานตามสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ออกด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องช าระเงินค่าแห่งการงาน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจ านวน 4,637,182.90 บาท และโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ท าบันทึก
ข้อตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างตามสัญญาที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องสอดไปแล้ว และได้มีการ
แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีดังกล่าวย่อมมีผลท าให้ผู้ร้องสอดเป็น
ผู้มีสิทธิรับเงินค่าจ้างไม่เกินจ านวน 7,846,600 บาท ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว แม้ว่าตามค าฟ้อง
เดิมผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ ฟ้องคดีเอง แต่ต่อมาผู้
ฟ้องคดี ได้มีค าขอให้ศาลมีค าสั่ งหรือค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินในส่วนนี้  จ านวน 
6,716,688.60 บาท ให้แก่ผู้ร้องสอด และศาลได้มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอดังกล่าวรวมทั้งมีค าสั่งให้
เรียกผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องช าระเงินจ านวน 4,637,182.90 บาท ให้แก่           
ผู้ร้องสอด 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินเป็นจ านวน 
4,637,182.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวนดังกล่าว นับจากวัน
ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ร้องสอด โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่
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วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี ค าขออ่ืน
นอกจากนี้ให้ยก ได้มีการอุทธรณ์ ค าพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดช าระ
ค่าปรับให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างจ านวน 7,853,800 บาท ตามสัญญา
พิพาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 785,380 บาท ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนี้ค่าปรับตามสัญญาที่จะต้อง
ช าระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน 785,380 บาท และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนี้ค่าจ้างที่จะต้องช าระ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน 4,637,182.90 บาท ซึ่งหนี้ทั้งสองครบก าหนดช าระแล้ว จึงหักกลบลบ
หนี้กันได้ คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องช าระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จ านวน 3,851,802.90 บาท 

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็น
พ้องด้วยบางส่วน พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินจ านวน 
3,851,802.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวนดังกล่าว นับจากวัน
ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ร้องสอด โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่มีค าพิพากษา ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้น
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ให้กับผู้ถูก
ฟ้องคดี ค าขออ่ืนนอกจากนี้ ให้ยก438  

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ  
ไว้ด้วยก็ได้ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.992/2561 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การก าหนด
ค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้นี้มีขอบเขตที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาอยู่สองส่วน
เช่นเดียวกันกับกรณีก าหนดค าบังคับสั่งห้ามกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน คือ (2.5.1) ขอบเขตด้าน
เนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ และ (2.5.2) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค า
บังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

(2.5.1)  ขอบเขตด้านเนื้อหาของค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 

                                           
438 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 992/2561 
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เมื่ อพิจารณาขอบเขตด้านเนื้ อหาของค าบั งคับในค า
พิพากษาดังที่กล่าวมานี้ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านเนื้อหาเอาไว้ว่า “ให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีช าระเงินจ านวน 3,851,802.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวน
ดังกล่าว นับจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ร้องสอด” กล่าวคือ เป็นไปตาม
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ . . .” แล้ว กล่าวคือ ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้เป็นการฟ้องคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(2.5.2)  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ในส่วนของขอบเขตด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับ
ตามค าพิพากษาดังกล่าวนี้ ศาลก าหนดเอาไว้ว่า “โดยให้ช าระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
มีค าพิพากษา” ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตด้านระยะเวลาของค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “. . .โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ . . .” ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองต้อง
ชดใช้เงินจ านวนมากให้กับผู้ฟ้องคดี การด าเนินการเพ่ือให้ได้เงินมาช าระให้กับผู้ฟ้องคดีก็อาจมีหลาย
ขั้นตอนจนกว่าจะมีการอนุมัติ การด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีระยะเวลามากกว่าหกสิบวัน
ตามที่ศาลก าหนดให้ค าบังคับ ซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ในการนี้จึงอาจจะน าไปสู่ปัญหาการบังคับ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาได้ 

โดยสรุป การก าหนดค าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน 
หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีนี้ เป็นกรณีของคดีที่ศาล
ปกครองมีอ านาจมากท่ีสุดโดยในการที่จะก าหนดค าบังคับเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ สามารถก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ ค าสั่ง หรือการกระท า
ตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และสั่งให้ฝ่ายปกครองด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และยังสามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วแต่กรณีได้อีกด้วย โดยค าพิพากษาจะผู้พันเฉพาะคู่กรณี และผู้ฟ้องคดีต้องบรรยายฟ้องและมีค า
ขอตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้หากผู้
ฟ้องคดีบรรยายฟ้องตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) และมีค าขอตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) 
หรือ (3) แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายควรจะได้รับการเยียวยาความ
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เสียหายศาลก็จะไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาจไม่
เข้าใจถึงกระบวนพิจารณาของศาล หรือในกรณีที่การกระท าทางปกครองก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนเป็นจ านวนมากแต่มีผู้น าคดีมาฟ้องต่อศาลเพียงคนเดียวศาลจะสามารถก าหนดค าบังคับให้
ผู้เสียหายที่ไม่ได้เข้ามาในคดีได้หรือไม่เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม โดยปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนจักได้น าไป
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในบทที่ 5 ต่อไป   

4.1.2.2 การก าหนดค าบังคับให้เอกชนกระท าการ 
 การที่จะท าการศึกษาถึงการค าบังคับสั่งให้บุคคลกระท าหรืองดเว้นกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง      
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นี้ จะต้องมีพิจารณาจากค าฟ้องตามลักษณะ
ประเภทคดี และการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสอง
ส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน คือ 1) ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้เอกชนกระท าหรืองด
เว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 2) ลักษณะค าบังคับให้เอกชนกระท า
หรืองดเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1)  ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้บุคคลกระท าหรืองดเว้น
กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ลักษณะทั่วไปของคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้บุคคลกระท าหรืองดเว้นกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย439นั้น เป็นกรณีของคดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าการหรือละเว้น
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
มาตรา 90 วรรคสอง ได้ก าหนดให้เจ้าท่าสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการรื้อ
ถอนแพคนอยู่ เรือนที่ปักเสาลงในสายน้ า ในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นผู้มีหน้าที่ก าหนด นอกจากนี้มาตรา 117 ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งบุคคลที่รุกล้ าน้ ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ซึ่งศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ 

หลักการของคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) นี้เป็นการบัญญัติ
ยกเว้นหลักการทั่วไปที่ฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง
ทางปกครองได้ด้วยตนเองตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

                                           
439 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 280-281. 
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ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยไม่จ าต้องอาศัยอ านาจของศาลเพ่ือออกค าบังคับตามค าสั่งทางปกครองนั้น 
ซึ่งคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) มักปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่าซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏ
บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าท าให้ขั้นตอนในการด าเนินการของฝ่ายปกครองใน
แก้ไขปัญหาบางอย่างอาจเกิดความล่าช้าได้ หากต้องน าคดีมาฟ้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลก าหนดค าบังคับ
ให้ ซึ่งปริมาณคดีปกครองในปัจจุบันก็มีจ านวนมาก ในกรณีดังกล่าวนี้ควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
ได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เลยน่าจะมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ผู้เขียนจักได้
น าไปวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในบทที่ 5 ต่อไป 

2)  ลักษณะของค าบังคับสั่งให้บุคคลกระท าหรืองดเว้นกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ค าบังคับในคดีดังกล่าวนี้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้
บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ตามาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (5) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ส่วน
ใหญ่เป็นกรณีท่ีกฎหมายไม่เปิดช่องให้ฝ่ายปกครองใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้
ว่าในขณะนั้นยังไม่มีศาลเฉพาะที่จะมาตรวจสอบการกระท าทางปกครองได้ จึงก าหนดให้ฝ่ายปกครอง
ต้องไปร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งจึงจะสามารถด าเนินการได้ เนื่องการกระน าเนินการในลักษณะนี้มี
ผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

4.1.3 การก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ 
การที่จะพิจารณาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องมีพิจารณาจากค าฟ้องตามลักษณะประเภทคดี และการก าหนดค า
บังคับใน ค าพิพากษาของศาล ในส่วนนี้จึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสองส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
กัน คือ 4.1.3.1 ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และ 4.1.3.2 ลักษณะค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

4.1.3.1 ลักษณะคดีพิพาทในคดีที่ฟ้องขอให้สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคลที่เกีย่วข้อง 

ลักษณะทั่วไปของคดีที่ฟ้องขอให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรค
หนึ่ง (4) บัญญัติว่า “ในการพิจารณาพิพากษาคดีศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ . . . (4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการฟ้อง
ให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น” การฟ้องคดีเพ่ือขอก าหนดค าบังคับใน
กรณีดังกล่าวนี้มีมูลฐานมาจากประเภทคดีมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
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ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น กรณีที่เอกชนไปยื่นขอบัตรประจ าตัวประชาชน
ต่อนายอ าเภอ แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยนายอ าเภอให้เหตุผลว่าผู้ขอเป็นคนต่างด้าวมิใช่คนไทย การ
ปฏิเสธค าขอบัตรประชาชนเป็นค าสั่งทางปกครอง ผู้ขอจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) ว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าขอให้ศาลปกครองพิพากษารับรอง
ฐานะของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นคนสัญชาติไทย หรือกรณีข้าราชการซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกแล้วและอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ แต่ส่วนราชการไม่ยอมสั่งบรรจุโดยให้เหตุผลว่าเพ่ิงตรวจสอบพบว่า
ข้าราชการผู้นั้นมิได้จบปริญญาตรี ข้าราชการผู้นั้นก็อาจฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) โดยมี      
ค าขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาแสดงว่าผู้ฟ้องคดีจบปริญญาตรี เป็นต้น440  ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นผู้
ฟ้องคดีอาจมีความเข้าใจเพียงว่าการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) สามารถขอก าหนดค าบังคับ
ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) คือ ขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้เท่านั้น โดยผู้เขียนจักได้ท าการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหานี้ในบทที่ 5 ต่อไป 

4.1.3.2 ลักษณะค าบังคับเกี่ยวสิทธิ 
 การก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่อาจเทียบได้กับคดีปกครอง
ในประเทศเยอรมันประเภทคดีที่ฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) ที่ลักษณะการสั่งคดีของ
ศาลมุ่งแสดงเพ่ือให้เกิดความแน่นอนชัดเจนในเรื่องความมีอยู่ของนิติสัมพันธ์ในข้อเท็จจริงใด
ข้อเท็จจริงหนึ่ง ในการนี้  ศาลสามารถก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กรณีท่ีมีการฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น441  
 

4.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

 ในการจัดท าค าพิพากษาและค าสั่งชี้ขาดนอกจากจะมีค าบังคับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญดังที่
ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา442 
ที่มีความส าคัญที่จะท าให้ฝ่ายแพ้คดีสามารถปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ เช่น443 ในกรณีที่มีผู้ฟ้องคดี

                                           
440 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, การกระท าทางปกครอง: เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร

พนักงาน คดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2543, หน้า 13. 
441 เรื่องเดียวกัน, หน้า 254. 
442 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 
443 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 206-207. 
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ฟ้องศาลขอให้เพิกถอนค าสั่งยกเลิกการประกวดราคา เพราะมีเหตุที่มีผู้เสนอราคามาเพียงรายเดียวคือ
ผู้ฟ้องคดี และศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งยกเลิกการประกวดราคาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
ศาลอาจมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้หน่วยงาน
ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคาของผู้
ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคานั้นต่อไปเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการยกเลิกการประกวดราคานั้นมาก่อน
เลย444 หรือในกรณีที่ศาลเพิกถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรีต าบล ห.  ที่ลงโทษปลดพนักงานเทศบาล 
ศาลอาจมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และให้คืนสิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้
ระหว่างที่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบต่อไป445 หรือในกรณีที่ศาลเพิก
ถอนค าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ล. ที่สั่งไม่ออกโฉนดที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลอาจมีข้อ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด ล. มีหน้าที่ต้องด าเนินการพิจารณาค าขอออกโฉนดที่ดินในส่วนที่พิพาทให้เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป446 หรือในกรณีที่ศาลเพิกถอนค าสั่งของมหาวิทยาลัย ก. เฉพาะ
ในส่วน  ที่เรียกให้นาย พ. ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาว ญ. รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่มหาวิทยาลัย ก. เกินกว่าจ านวน 120,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกค าสั่ง
ดังกล่าว ศาลอาจมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า หาก
มหาวิทยาลัย ก. ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากนางสาว ญ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท าละเมิดได้เป็น
เงินจ านวนเท่าใด ให้น าเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดให้กับนาย พ. ผู้ฟ้องคดี
ต่อไป447  

การระบุข้อสังเกตในค าพิพากษาดังกล่าวเป็นดุลพินิจของศาลที่จะระบุหรือไม่ตามที่ศาล
เห็นสมควร หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ 
มีข้อความแจ้งชัดและผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะเข้าใจได้ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็ไม่จ าต้องระบุข้อสังเกตดังกล่าวไว้ใน 
ค าพิพากษาอีก448 

                                           
444 ค าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 1140/2544 
445 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 302/2560 
446 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 973/2560 
447 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1012/2560 
448 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 830/2550 
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จากการที่ได้ศึกษาถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า
พิพากษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพบว่า มีลักษณะแตกต่างจากค าบังคับอย่างมีนัยส าคัญ คือ ข้อสังเกต
เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น เป็นข้อความในค าพิพากษาที่
ศาลได้แนะน าวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาให้ฝ่ายที่แพ้คดีสามารถปฏิบัติตามค าพิพากษาได้อย่า ง
ถูกต้อง แต่ค าบังคับเป็นข้อความในค าพิพากษาที่บังคับให้ฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา เพ่ือ
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับฝ่ายชนะคดี หากฝ่ายแพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าบังคับหรือ
ปฏิบัติล้าช้าเกินสมควรก็จะต้องถูกด าเนินการตามมาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ
ต่อไป ฉะนั้น การเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาจึง
ต้องไม่มีลักษณะของการสั่งการหรือบังคับการให้ฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติอันจะกลายเป็นการก าหนดค า
บังคับได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาได้ เนื่องจากทั้งสองกรณี
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าพิพากษาแต่มีสภาพบังคับที่ต่างกัน 
 

4.3 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ 

 การที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับแล้ว ฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติตามค า
บังคับเมื่อใด ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้
จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษาจึง
เป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับได้เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด  แต่ถ้าคู่กรณีได้
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด  ก็จะต้องรอการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีค าพิพากษา449 ฉะนั้น เมื่อค าพิพากษาถึงที่สุด
เนื่องจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาแล้ว ก็จะต้องมีการ
ปฏิบัติตามค าบังคับต่อไป ฉะนั้น หากมีการไม่ปฏิบัติตามค าบังคับหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรก็จะต้อง
มีมาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ อันประกอบด้วย 4.3.1 มาตรการในการบังคับให้
มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอน 4.3.2 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับกระท า
การ และ 4.3.3 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ ดังนี้ 
 

                                           
449 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 513. 
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4.3.1 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอน 
 การก าหนดค าบังคับเพิกถอนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้จึงจะท าการศึกษาถึง
มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนแยกเป็นสองส่วน คือ 4.3.1.1 มาตรการใน
การบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนกฎ และ 4.3.1.2 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตามค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง ดังนี้ 

4.3.1.1  มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนกฎ    
มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนกฎ หากพิจารณาจาก

บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศ
ผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎ
นั้น” ซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุดและได้มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎหมายแล้ว  
ค าบังคับในค าพิพากษาดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนกฎแล้ว แต่เนื่องจากกรณีของกฎนี้มี 
ผลบังคับเป็นการทั่วไปและกฎบางประเภทก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะใช้บังคับ 
ดังนั้น เมื่อมีการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎดังกล่าวแล้ว กฎหมายจึงก าหนดให้มี
การประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากฎ
ดังกล่าวถูกค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองก าหนดให้เพิกถอนแล้ว และเพ่ือ  มิให้เกิดปัญหา
ในกรณีที่ยังคงมีการปฏิบัติตามกฎดังกล่าวที่ถูกเพิกถอนแล้ว เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องยังมิได้รับทราบผล
ของค าพิพากษา กฎหมายจึงก าหนดให้การประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาเป็นการเพิกถอนกฎ
ดังกล่าว    ในกรณีของการก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎจึงไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการในการบังคับ
ให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนกฎ เพียงแต่เจ้าพนักงานของศาลปกครองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
จะต้องด าเนินการน า ค าพิพากษาที่มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎนี้ไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้การเพิกถอนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น แต่หากเจ้าพนักงานของศาลปกครองที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการล่าช้าหรือผิดหลงก็อาจท าให้การเพิกถอนกฎนั้นไม่สมบูรณ์ถึงแม้ศาลจะมี 
ค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนแล้วก็ตาม ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องก็อาจจะยังคงถือ
ปฏิบัติตามกฎนั้นต่อไปและท้ายที่สุดก็อาจส่งผลต่อประชาชนและประโยชน์สาธารณะได้เช่นกัน450 

 
 
 

                                           
450 เรื่องเดียวกัน, หน้า 515. 
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4.3.1.2 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
กรณีการเพิกถอนค าสั่งนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพียงแต่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 72 วรรคสอง ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจที่จะก าหนดค าบังคับให้การเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่ง โดยมิได้มีการบัญญัติให้
มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาดังเช่นกรณีการเพิกถอนกฎ  เนื่องจากค าสั่ง
ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะค าสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดโดยเฉพาะมิได้มีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ต้องถือว่ามีผลบังคับตาม
ค าพิพากษาได้ในตัวแล้ว โดยที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องออกค าสั่งเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวอีกผู้ซึ่งอยู่ในบังคับของค าสั่งดังกล่าวจึงได้รับทราบหรือได้รับแจ้งผลแห่ง  
ค าพิพากษาดังกล่าวโดยตรงอยู่แล้ว และเนื่องจากค าพิพากษามีผลเป็นการเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวอยู่
แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาดังกล่าวอีก  แต่อาจมีประเด็นเรื่องการ
ไม่อาจปฏิบัติตามค าบังคับได้ เนื่องจากการก าหนดให้การยกเลิกค าสั่งมีผลย้อนหลังไปในอดีตซึ่งเป็น
เรื่องที่ผ่านมาแล้ว ผู้ที่ต้องอยู่ในบังคับตามค าบังคับนี้ก็อาจไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตให้เป็นไป
ตามค าบังคับในค าพิพากษาได้ โดยในบางกรณีนั้นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มี
หน้าที่ในทางธุรการที่ต้องด าเนินการบางอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล แม้ว่าศาล
ปกครองจะไม่ได้ระบุค าบังคับไว้อย่างแจ้งชัดในค าพิพากษาก็ตาม เช่น เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษา
ให้เพิกถอนค าสั่งไล่ข้าราชการออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยปกติแล้วหน่วยงานของ
รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการออกค าสั่งให้บุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการและจ่ายเงินเดือนคืนสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี451 

 
4.3.2 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ 
ค าบังคับกระท าการเป็นอ านาจของศาลปกครองที่จะก าหนดให้ฝ่ายปกครองหรือเอกชน

กระท าการหรืองดเว้นกระท าการได้ ในการนี้ที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าทางกายภาพหรือการ
กระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง และการที่ฝ่ายปกครองต้องฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือบังคับให้เอกชนกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ในการศึกษาถึงมาตรการในการบังคับ
ให้มีการปฏิบัติตาม ค าบังคับกระท าการจะท าการแยกศึกษาเป็นสองส่วน คือ 4.3.2.1 มาตรการใน
การบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ และ  4.3.2.2 มาตรการในการบังคับให้
เอกชนปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ ดังนี้ 

 

                                           
451 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 223. 
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4.3.2.1 มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ 
การก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการในที่นี้หมายความรวมถึงการงดเว้น

กระท าการด้วย โดยการที่จะก าหนดค าบังคับกระท าการจะต้องสอดคล้องกับประเภทคดีตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในกรณีการฟ้องคดีตาม (1) 
สามารถก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) กรณีการฟ้องคดีตาม (2) 
สามารถก าหนดค าบังคับให้กระท าการภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(2) และกรณีการฟ้องคดีตาม (3) และ (4) สามารถก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ฉะนั้น ในการศึกษาถึงมาตรการใน
การบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการจึงจะท าการศึกษาแยกเป็นสามส่วน คือ (1) 
มาตรการในการบังคับห้ามฝ่ายปกครองกระท าการ (2) มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติ
ตามค าบังคับกระท าการภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด และ (3) มาตรการในการบังคับให้ฝ่าย
ปกครองใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ดังนี้ 

1)  มาตรการในการบังคับห้ามฝ่ายปกครองกระท าการ 
กรณีนี้เกิดขึ้นจากการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งเป็นกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ “กระท าการอ่ืนใด” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท าอ่ืนใดย่อม
หมายความถึงการกระท าที่มิใช่กฎหรือค าสั่งที่เป็นนิติกรรมทางปกครอง การกระท าอ่ืนใดจึงคือการ
กระท าทางกายภาพหรือปฏิบัติการทางปกครองที่ไม่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น การตัด
ต้นไม้ การขุดถนน เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพแล้วศาลปกครองไม่สามารถก าหนดค าบังคับเพิกถอนการ
กระท าเช่นว่านั้นได้ ดังนั้น มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) จึงบัญญัติอ านาจให้ศาลปกครองสามารถก าหนด
ค าบังคับสั่งห้ามการกระท าดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติถึงกรณีของการบังคับคดีหากไม่มีการปฏิบัติตามค า
บังคับดังกล่าวของศาลปกครองจะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากมิใช่กรณีของการละเลยล่าช้าต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด แต่กรณีนี้จะเป็นกรณีละเลยล่าช้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2549 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมาตรา 
75/4 ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจสั่งปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้        
ตามจ านวนที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท รวมทั้งสามารถแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้
ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็
ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาล
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ปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะ
รับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไป
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

2)  มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 

มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีการ
ฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ
ได้ตามความในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ โดยความในมาตรา 72 วรรค
หนึ่ง (2) ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในการนี้หาก
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติการตามค าบังคับดังกล่าวนี้ ศาลปกครอง
มีอ านาจตามมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2549 ในการสั่งปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร ครั้ง
ละไม่เกินห้าหมื่นบาท รวมทั้งสามารถแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาล
ปกครองทราบได้อีกด้วย452 

3)  มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 

มาตรการในการบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีฟ้อง
คดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และศาลปกครองมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับ
ตามบทบัญญัติมาตรา 72 (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้คือ สั่งให้ใช้เงิน สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สิน สั่ง

                                           
452 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 516. 
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ให้กระท าการ หรือสั่งให้งดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน  ๆ ไว้ด้วยก็ได้453 
โดยแต่เดิมนั้นมาตรา 72 วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้
มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้” และมาตรา 72 วรรคห้าได้บัญญัติต่อไปว่า “. . . ให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับคดีอยู่ 3 ประการ454 คือ 

  ประการแรก มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนด ค าบังคับได้ 4 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น แต่มาตรา 72 วรรคสี่ ได้ก าหนดการ
บังคับคดีไว้เพียงการบังคับคดีในกรณีที่ไม่มีการช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเท่านั้น จึงมีปัญหาว่าใน
กรณีท่ีไม่มีการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามค าบังคับของศาลจะบังคับคดีได้หรือไม่อย่างไร 

  ประการที่สอง ในกรณีที่ ไม่มีการช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค า
บังคับมาตรา 72 วรรคสี่ ที่บัญญัติใช้ค าว่า “ผู้ใด” และ “ผู้นั้น” จึงมีปัญหาว่าจะหมายถึงเอกชน
เท่านั้นหรือจะหมายถึงหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกชน
และเป็นฝ่ายแพ้คดี การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของเอกชนผู้แพ้คดีย่อมน าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาดมา
ใช้บังคับได้ แต่ถ้าพิจารณาลักษณะของคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปว่า จะน าบทบัญญัติว่าด้วยการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่ทรัพย์สินของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่ เพียงใด เพราะตามมาตรา 285 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งนั้น ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือทรัพย์สินที่ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี ซึ่งกฎหมาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307) ก็
บัญญัติห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ 

  ประการที่สาม หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของหน่วยงานทาง
ปกครองได้แล้ว หากหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล จะบังคับคดีกันได้หรือไม่ 
อย่างไร 
   ประเด็นปัญหาการบังคับคดีทั้งสามประการดังที่กล่าวมานี้ ในปัจจุบันได้มี
การตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 มาตรา 
4 ยกเลิกวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

                                           
453 เรื่องเดียวกัน, หน้า 516-517. 
454 บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, เรื่องเดิม, หน้า 7-9.  
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พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการบัญญัติเพ่ิมมาตรา 75/3 
และมาตรา 75/4 ซึ่งความในมาตรา 75/3 บัญญัติว่า “เมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณี
ยื่นค าขอ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของ
ศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง ให้ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  หรือมี
ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว” และความในมาตรา 75/4 ได้บัญญัติไว้จ านวนห้า
วรรค ดังนี้ 
 

วรรคหนึ่ง “เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกิน
สมควร ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้ว
เห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาล
ปกครองอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตาม
ค าบังคับ ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจ านวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่น
บาท ทั้ งนี้  ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแลผู้ควบคุม หรือ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัย
ต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ” 

วรรคสอง “ค าสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดท าโดยองค์คณะ และให้น าเงิน
ค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

วรรคสาม “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ช าระค่าปรับ
ตาม วรรคหนึ่ง ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้น
ได”้ 

วรรคสี่  “ให้น าความในมาตรานี้ ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตาม
มาตรา 66 หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ด้วยโดยอนุโลม” และ 

วรรคห้า “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออก
ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้” 
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   เมื่อพิจารณาถึงการแก้ไขเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 
2542 มาตรา 72 วรรคสี่และวรรคห้า โดยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2559 มาตรา 75/3 และมาตรา 75/4 เพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับคดีทั้งสามประการตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้นนั้น แต่ก็ไม่ท าให้ปัญหาทั้งสามประการได้ถูกแก้ไขไปโดยสิ้นเชิงไม่ เนื่องจากหากเป็น
กรณีที่ต้องบังคับเอากับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐประเภทเงินเดือนโดยหลักก็ไม่สามารถที่จะบังคับ
เอาเงินเดือนทั้งหมดมาช าระหนี้ทั้งหมดของจ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนได้เพราะเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สามารถถูกบังคับคดีเอามาช าระหนี้ได้ทั้งหมดจ านวนจะต้องเหลือไว้ให้ เจ้าหน้าที่ใช้
จ่ายในการครองชีพได้ด้วย รวมทั้งในกรณีที่กฎหมายใหม่นี้ให้อ านาจศาลปกครองในการสั่งปรับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน 
หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรได้ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาทได้ โดยให้เงินค่าปรับนี้เป็นรายได้แผ่นดินก็ยัง
ไม่เป็นการเยียวยาประชาชนผู้เสียหายได้อย่างแท้จริง การด าเนินการดังกล่าวก็เพียงเพ่ิมเติมมาตรการ
บังคับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ิมข้ึนเท่านั้น แต่ผู้เสียหายที่จะต้องได้รับเงินมาเยียวยาความ
เสียหายก็ยังคงไม่ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวมาเยียวยาความเสียหายแต่อย่างใด มีเพียงรัฐเท่านั้นที่ได้
ประโยชน์จากเงินค่าปรับดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด และจากถ้อยค าในบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 มาตรา 75/3 และมาตรา 75/4 ที่ได้มีการ
กล่าวถึงมาแล้วนั้น ศาลปกครองมีอ านาจสั่งให้ช าระค่าปรับได้เฉพาะหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลก าหนดค าบังคับให้ต้องปฏิบัติตามค าบังคับเท่านั้น ในการนี้หากหน่วยงานทาง
ปกครองไม่ช าระค่าปรับ ศาลปกครองก็ไม่อาจมีค าบังคับสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
หน่วยงานทางปกครองที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้455 

4.3.2.2 มาตรการในการบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ 
 มาตรการในการบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามค าบังคับกระท าการ เกิดขึ้นจากกรณีที่มี

การฟ้องคดีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคล (หมายความถึงเอกชน) ต้องกระท าหรือละเว้นกระท าตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (5) โดยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้บุคคล
กระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ในการนี้หากประชาชน
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับนี้ ศาลปกครองจะมีมาตรการอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากโดยหลักการหากเป็นคดี

                                           
455 ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9, หน้า 227. 
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ปกครอง ศาลปกครองไม่มีอ านาจออกค าบังคับสั่งจับกุมคุมขังผู้ที่จะอยู่ได้บังคับของค าบังคับนี้ได้
อย่างเช่นกรณีของศาลยุติธรรม456 

 
4.3.3 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ 
เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือ

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมูลฐานมาจากประเภทคดีมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
ค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิในกรณีดังกล่าวนี้ก็ควรจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการบังคับคดีที่มีค าบังคับสั่ง
ให้เพิกถอนค าสั่ง โดยเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ต้องถือว่ามีผลบังคับตาม
ค าพิพากษาได้อยู่ในตัว โดยที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องออกค าสั่งเพิกถอน
ค าสั่งปฏิเสธค าขอดังกล่าวอีก ซึ่งอาจจะมีเพียงปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าบังคับในค า
พิพากษาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค า
พิพากษาเท่านั้น แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างจากแนวทางที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น โดยมีความเห็น
ว่า ประเภทคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องนี้ได้แก่ประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542457 การบังคับคดีในกรณีนี้ก็จะต้องมีลักษณะที่
แตกต่างออกไปจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการนี้จึงถือเป็นสภาพปัญหาในส่วนที่ว่าแท้จริงแล้วประเภท
คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 
ประเภทใดคือประเภทคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ และจะมีการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาอย่างไร 
 จากการศึกษาถึงการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เห็นได้ว่า      
การก าหนดค าบังคบันั้นเป็นอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ    
มาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
กล่าวคือ หากเป็นการฟ้องคดีเพ่ือต้องการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎซึ่งเป็นประเภทคดี
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองจะมีอ านาจก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองหรือกฎตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ได้เท่านั้น แม้ว่าในทางพิจารณาศาลจะพบว่าค าสั่งทาง
ปกครองหรือกฎนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่คิดเป็นจ านวนเงินได้ก็ตาม ศาลก็ไม่สามารถ

                                           
456 ชาญชัย  แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 

หน้า 518. 
457 วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 297. 
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ก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้เงินหรือทรัพย์สินเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกฎหรือ
ค าสั่งนั้นได้ นอกจากจะเป็นการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) เท่านั้นที่ศาลปกครองจะมีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) โดยมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองชดใช้
เงินหรือทรัพย์สินเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองมีกฎหมายที่ก าหนดขอบเขตจ ากัดในการก าหนดค าบังคับของศาลเอาไว้ในมาตรา 72 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแบ่งประเภท
ของค าบังคับตามวัตถุประสงค์แห่งคดีได้ 3 ประเภท คือ การก าหนดค าบังคับเพิกถอน การก าหนด 
ค าบังคับกระท าการ และการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ 
 ประเภทแรก การก าหนดค าบังคับเพิกถอน ที่เกิดจากการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับกฎและ
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้มีการบรรยายฟ้องหรือมีค าขอประเภทอ่ืน ศาลปกครองจะมี
อ านาจก าหนดผลด้านเนื้อหาในค าบังคับนี้ได้เพียงเพิกถอนกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 
ไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับในเนื้อหาอย่างอ่ืนได้ เนื่องจากมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) จ ากัดกรอบ
อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับเอาไว้ ส่วนการก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาเพ่ือให้ค าบังคับเพิกถอนมีผลไปในระยะเวลาใดนั้น ศาลปกครองมีอ านาจดุลพินิจในการ
พิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปในอดีต มีผลในปัจจุบัน หรือมีผลไป
ในอนาคตได้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา 72 วรรคสอง ในลักษณะที่กฎหมายไม่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมเอาไว้ การก าหนดผลด้านระยะเวลานี้หากมีการก าหนดอย่างไม่
เหมาะสมก็อาจกระทบต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เข้ามาในคดี การบริหารราชการแผ่น และประโยชน์
สาธารณะได้ ในท้ายที่สุดเมื่อมีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งจึงไม่จ าเป็นต้องมี
มาตรการในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเพิกถอน เนื่องจากเมื่อศาลมีค าพิพากษาโดย
ก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎหรือค าสั่งก็ถือว่าได้มีการเพิกถอนแล้วโดยผลของค าพิพากษา ฝ่าย
ปกครองไม่ต้องไปด าเนินการในการเพิกถอนกฎหรือค าสั่งอีก ซึ่งมีเพียงกรณีของการเพิกถอนกฎ
เท่านั้นที่มาตรา 72 วรรคสามได้ก าหนดให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น  
 ประเภทที่สอง การก าหนดค าบังคับกระท าการ เป็นเภทการก าหนดค าบังคับที่ศาลปกครอง
สามารถใช้อ านาจนี้ได้กับประเภทคดีส่วนใหญ่ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง โดยสามารถก าหนดค าบังคับได้
ทั้งในกรณีให้ฝ่ายปกครองกระท าการ และสามารถใช้ค าบังคับนี้ก าหนดให้เอกชนกระท าการได้อีกด้วย 
กรณีการก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการจะเกิดข้ึนจากการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(1) “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอื่นใดโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย” (2) “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร” (3) “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิด
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อย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ” และ (4) “คดี
พิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง” ดังนี้ 

(1) กรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนของฝ่ายปกครองหรือที่ เรียกว่า 
“ปฏิบัติการ  ทางปกครอง” ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจเพียงก าหนดค าบังคับ
ห้ามฝ่ายปกครองกระท าการตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ไม่สามารถก าหนดค าบังคับสั่งการให้ 
ฝ่ายปกครองไปด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ได้ด าเนินการมาก่อนที่จะมีการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ
นั้นได ้

(2) กรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยไม่ได้มีการบรรยายฟ้องและมีค าขอในประเภท
คดีอ่ืนมาด้วยศาลปกครองมีอ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) ในการก าหนดค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดเท่านั้น ไม่มีอ านาจในการก าหนดค า
บังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เช่น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารแต่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่พิจารณาค าขอดังกล่าว จึงได้น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาล
ปกครองก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองพิจารณาค าขอภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ศาล
ปกครองก็มีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองด าเนินการพิจารณาค าขอภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนดเท่านั้น ไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่
ผู้ฟ้องคดีได้ เป็นต้น และ 

(3) กรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง ทั้งสองประเภทค าฟ้องนี้ ศาลปกครองมีอ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ในการ
ก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรือให้งดเว้นกระท า
การ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ อ านาจในการก าหนดค าบังคับของ
ศาลปกครองในกรณีนี้มีความกว้างขวางกว่ากรณีอ่ืน ๆ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในกรณีที่ความรับผิดทาง
ละเมิดมีสาเหตุมาจากการออกกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ได้มีการบรรยายฟ้องและมี
ค าขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎหรือค าสั่งดังกล่าวศาลปกครองก็ไม่มีอ านาจในการ
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนได้ เนื่องจากการก าหนดค าบังคับนี้ก็มีข้อจ ากัดอยู่ที่การก าหนดค าบังคับ
ให้ฝ่ายปกครองกระท าการเป็นส าคัญ 

ในส่วนกรณีค าบังคับให้เอกชนกระท าการจะเกิดขึ้นจากการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(5) “คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับ
ในบุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท า”  เป็นการบัญญัติยกเว้นหลักการทั่วไปที่ฝ่ายปกครองสามารถ
ใช้มาตรการบังคับ  ทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองได้ด้วยตนเองตามมาตรา 56 
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วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยไม่จ าต้องอาศัยอ านาจ
ของศาลเพ่ือออกค าบังคับตามค าสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) มัก
ปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่าซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแล้ว ศาลปกครอง
มีอ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (5) ในการก าหนดค าบังคับให้เอกชนกระท าหรือละเว้นกระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ประเภทที่สาม การก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ เป็นเภทการก าหนดค าบังคับที่ศาลปกครอง
สามารถใช้อ านาจนี้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) โดยไม่มีการบัญญัติประเภทคดีที่สามารถฟ้องเพ่ือ
ขอก าหนดค าบังคับในกรณีนี้เอาไว้มาตรา 9 วรรคหนึ่งแต่อย่างใด จากการศึกษาพบว่า การที่ศาล
ปกครองจะมีอ านาจก าหนดค าบังคับประเภทนี้ได้จะต้องมีมูลฐานมาจากประเภทคดีมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นผู้ฟ้องคดีอาจมีความเข้าใจ เพียงว่าการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) สามารถขอ
ก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) คือ ขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการ
กระท าท้ังหมดหรือบางส่วนได้เท่านั้น 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองไทยมีข้อจ ากัดในการก าหนดผลด้าน
เนื้อหาที่ไม่สามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยเฉพาะ
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนที่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีนั้น มีความต้องการให้ศาลปกครอง
ก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองออกกฎหรือค าสั่งที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี แต่อ านาจของศาลปกครอง
ไทยตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมีขอบเขตที่
จ ากัดและไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมจนไม่สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จักได้น ากรณีการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของไทยพร้อมด้วย
ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ไปศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน บนพ้ืนฐานของหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ  
วิธีพิจารณาคดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองในบทที่ 5 บทวิเคราะห์ ต่อไป 



 

บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะห ์

 ค าบังคับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพิพากษาของศาลปกครอง เป็นจุดเชื่อมต่อกับการที่
คู่ความ ฝ่ายแพ้คดีจะต้องมีการปฏิบัติตามค าพิพากษาเพ่ือแก้ไขหรือเยียวความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของฝ่ายปกครองให้กับคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือฝ่ายเอกชน ทั้งนี้ หากคู่ความ
ฝ่ายแพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาก็จะต้องมีมาตรการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ
ต่อไป ในส่วนมาตรการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษานั้นเป็นประเด็นปัญหาที่มี
นัยส าคัญ จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองในส่วนของมาตรการบังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับแล้ว โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 ท าให้ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายในการ
บังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับทุเลาลง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้ รับการแก้ไขให้หมดไปโดย
สิ้นเชิง เนื่องจากปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค าบังคับอันเป็นปัญหาที่ส่งผลถึง
ปัญหาดังกล่าวนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข การก าหนดค าบังคับในหลายกรณีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ และก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาอีกด้วย ซึ่งมาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้จ ากัดกรอบการใช้
อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับเอาไว้อย่างจ ากัดจนเกินไป และใน
ส่วนการก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนก็ไม่มีหลักเกณฑ์ของการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 

ในบทนี้จะท าการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง  โดย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนวค าพิพากษาของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
เยอรมัน บนพ้ืนฐานของหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการ
ก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง แยกเป็น 6 ประเด็น คือ 5.1 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอน 
5.2 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ 5.3 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจ
ของศาลในการก าหนดค าบังคับกระท าการ 5.4 ปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจ
ปฏิบัติได้ 5.5 ปัญหาเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการก าหนดข้อสังเกตประกอบค า
บังคับ และ 5.6 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค าบังคับที่
ไม่ชัดเจน ดังต่อไปนี้   
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5.1 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอน 

 การที่ศาลปกครองจะใช้อ านาจในการก าหนดค าบังคับเพิกถอนได้นั้น จะต้องมีสาเหตุมาจาก
การฟ้องคดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นวัตถุแห่ง
คดีที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่แท้จริงแล้วได้
ก าหนดประเภทวัตถุแห่งคดีเอาไว้ทั้งหมดสองประเภทคือ นิติกรรมทางปกครอง และการกระท าทาง
กายภาพหรือปฏิบัติการทางปกครอง แต่วัตถุแห่งคดีที่ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนได้ตาม
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) นั้น หมายถึงเฉพาะนิติกรรมทางปกครอง ที่ประกอบไปด้วยกฎและค าสั่ง
ทางปกครองเท่านั้น ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงจะท าการศึกษาถึงสภาพปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอน
แยกเป็น 2 กรณี คือ 5.1.1 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนกฎ และ 5.1.2 ปัญหาการมีผลของ
ค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง ดังนี้   
  

5.1.1 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนกฎ 
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎเป็นอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 

“สั่งให้เพิกถอนกฎ . . . ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” ซึ่งเป็นส่วนของการก าหนดผลด้านเนื้อหาของ
ค าบังคับในการฟ้องคดีประเภทนี้ ที่ศาลปกครองมีอ านาจในการก าหนดผลด้านเนื้อหาได้เพียงอย่าง
เดียวคือ “เพิกถอนกฎ” ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่จะก าหนดให้การเพิกถอนกฎมีผลเมื่อใดนั้น 
มาตรา 72 วรรคสอง ได้ก าหนดให้อ านาจดุลพินิจแก่ศาลปกครองที่จะพิจารณาก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาในการเพิกถอนกฎให้มีผลไปในระยะเวลาใดก็ได้ กล่าวคือ สามารถก าหนดผลให้ค าบังคับ
เพิกถอนมีผลย้อนหลังไปในอดีต หรือผลในเวลาปัจจุบันที่มีค าพิพากษา หรือมีผลไปในอนาคตขณะใด
ขณะหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ การที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการก าหนดค าบังคับเพิกถอน
กฎนั้น นอกจากการพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว จะต้องมีการพิจารณาถึงแนวทางที่ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับในค า
พิพากษาเพิกถอนกฎที่ผ่านมาอีกด้วย จากการศึกษาพบว่ามีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 
5/2549 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 สามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ โดยใช้หลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
คดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองเป็นฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549 ในประเด็นข้อพิพาทเรื่องการที่ผู้ถูกฟ้องคดี  
ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 
และ  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
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2548 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองพิพากษาโดยก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาท้ังสองฉบับดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเงื่อนเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 24 
มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวันใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองมิได้
ก าหนดค าบังคับเกินขอบเขตของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ การ
ก าหนดผลด้านเนื้อหาศาลปกครองได้ก าหนดให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับตามมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (1) แล้ว และในส่วนของการก าหนดผลด้านระยะเวลา ศาลปกครองก็ได้ก าหนดผลให้การ
เพิกถอนกฎทั้งสองฉบับย้อนหลังไปถึงวันที่กฎนั้นมีผลใช้บังคับตามมาตรา 72 วรรคสองแล้ว 
เนื่องจากอ านาจในการก าหนดผลด้านระยะเวลานี้เป็นอ านาจดุลพินิจที่ศาลจะพิจารณาก าหนดผลให้
การเพิกถอนมีผลย้อนหลัง มีผลในปัจจุบัน หรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ ดังนั้น การก าหนดผลด้าน
เนื้อหาของค าบังคับให้เพิกถอนกฎ และการก าหนดผลด้านระยะเวลาให้การเพิกถอนกฎทั้งสองฉบับมี
ผลย้อนหลัง จึงไม่ใช่กรณีการก าหนดค าบังคับโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งขัดต่อหลักความผูกพันต่อ
กฎหมายของฝ่ายตุลาการแต่อย่างใด แต่การที่ศาลปกครองมีเครื่องมือเพียงอย่างเดียวในการก าหนด
ผลด้านเนื้อหาให้    เพิกถอนกฎได้เท่านั้น จึงเป็นการจ ากัดกรอบของศาลในการที่จะแก้ไขเยียวยา
ความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากกฎดังกล่าวน้อยเกินไป  

ในกรณีของการก าหนดผลด้านระยะเวลาให้เพิกถอนกฎย้อนหลังตามค าพิพากษาดังกล่าว   
ซึ่งไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเช่นเดียวกัน แตก่ารที่ศาลปกครองได้เลือกก าหนดผลด้านระยะเวลา
ในการเพิกถอนกฎทั้งสองฉบับมีผลไปในอดีตถึงวันที่กฎทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ จึงส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันเริ่มต้นด าเนินการต่าง  ๆ จนถึงวันที่ศาลมีค าพิพากษาให้ 
เพิกถอนในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการอยู่หลายปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมี
การเตรียมการในการด าเนินการกับกรณีนี้อย่างมาก โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านก าลังคนหรือการ
ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินการเป็นเงินงบประมาณจ านวนมหาศาล เนื่องจากจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินการทั้งหมดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ถือเป็นองค์กรของรัฐ 
ฝ่ายปกครองในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ มาเป็นบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นการด าเนินการในรูป
องค์กรเอกชนภายใต้กฎหมายเอกชน การด าเนินการก่อนที่จะมีค าพิพากษาก็จะต้องมีการด าเนินการ
ไปก่อนแล้วในลักษณะของการมีผลสมบูรณ์ของกฎจนกว่าจะมีการเพิกถอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็
จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายได้วางนโยบายเอาไว้ เมื่อมี
การเพิกถอนย้อนหลังในลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้อกลับไปแก้ในสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้กลับไป
เป็นอย่างเดิม ซึ่งโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์มนุษย์ไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขในสิ่งที่เคยท า
มาแล้วในอดีตได้ การเพิกถอนย้อนหลังในกรณีตามค าพิพากษานี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
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ท างานของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองที่ควรจะต้องใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนาการบริการ
สาธารณะทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แต่ต้องมาแก้ไขในสิ่งที่มีการ
พัฒนาไปแล้วให้กลับไปสู่สิ่งเดิมในอดีต ซึ่งการที่จะท าให้กลับไปเป็นอย่างเดิมอย่างแท้จริงเป็นไปได้
ยากมาก เมื่อน ามาพิจารณาการก าหนดค าบังคับในขอบเขตด้านระยะเวลาของศาลปกครองไทยในค า
พิพากษาดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าศาลปกครองอาจจะมิได้ค านึงถึงหลักความได้สัดส่วน โดยค านึงถึง
เฉพาะหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นส าคัญ จึงเลือกท่ีจะก าหนดผลด้านระยะเวลาของค าบังคับให้มี
ผลย้อนหลังไปในอดีตตามกรอบของมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ประเด็นปัญหาส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดค าบังคับที่ไม่มีความเหมาะสมจึงมิใช่อยู่ที่ตัวตุลาการ แต่
ปัญหาส าคัญอยู่ที่การบัญญัติกฎหมายที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ากรณีใดที่ศาลควรจะก าหนดผลให้
ค าบังคับมีผลไปในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตต่างหากที่ก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 479/2556 ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎ ก.ตร.     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรต ารวจ
แห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในคดีนี้ ทั้งศาล
ปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดได้มีการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับในแนวทางเดียวกัน
คือ ให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ ระดับ
สารวัตรถึงจเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เฉพาะข้อ 11 วรรค
สอง แต่มีการก าหนดผลด้านระยะเวลาให้เพิกถอนกฎดังกล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ ศาลปกครอง
ชั้นต้นได้ก าหนดผลด้านระยะเวลาให้เพิกถอนกฎดังกล่าวย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่วันกฎดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับ ส่วนศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎให้มีผลไปในอนาคตตั้งแต่
วันที่มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา โดยศาลปกครองสูงสุดได้ให้เหตุผลในการ
พิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนกฎดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญว่า “ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่กฎ 
ก.ตร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับนั้นยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากหากมีการเพิกถอนย้อนหลังไปถึงวันดังกล่าวจะ
มีผลกระทบต่อการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในต าแหน่งผู้บัญชาการที่ผ่านมา และการปฏิบัติภารกิจ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหาย
มากกว่าผลดี และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่า
จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ดังนี้ เพ่ือให้การเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว
เกิดความเป็นธรรมแห่งกรณีและเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับประโยชน์ของผู้
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ฟ้องคดีจึงสมควรให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าวโดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล
แห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา” 

เมื่อพิเคราะห์จากแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทั้งสองกรณีจะเห็นได้ว่า อ านาจของ
ศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มีวิธีการเดียวเท่านั้นที่ศาลปกครองจะใช้ในการก าหนดผลด้านเนื้อหา หากในทาง
พิจารณาได้ความว่าการออกกฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคือ “การเพิกถอนกฎ” แม้ในทางพิจารณาจะ
ได้ความว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีสภาพที่ไม่ร้ายแรงที่อาจก าหนดให้ฝ่ายปกครองแก้ไขได้ 
หรือเมื่อเพิกถอนกฎดังกล่าวแล้วมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกกฎใหม่ที่ชอบด้วยกฎหมายมา
แทน ศาลปกครองก็ไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับให้แก้ไขกฎหรือให้ออกกฎใหม่ได้ เนื่องจากถูกจ ากัด
อ านาจด้วยบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงการก าหนดผล
ด้านระยะเวลาจะเห็นได้ว่าการก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎจากทั้งสองแนวค าพิพากษา
ศาลปกครองดังกล่าว ศาลปกครองได้พิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาจากหลักการและ
แนวความคิดพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน การก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ใน 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549 ศาลปกครองได้พิจารณาบนพ้ืนฐานของหลักความชอบ       
ด้วยกฎหมายเป็นส าคัญ ฉะนั้น เมื่อในการพิจารณาได้ความว่าการออกกฎทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลปกครองจึงได้ก าหนดให้การเพิกถอนกฎทั้งสองฉบับมีผลย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่วันที่
กฎทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ แต่ในกรณีการก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนกฎ ก.ตร. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรต ารวจแห่งชาติและ
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 วรรคสอง ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. 479/2556 ศาลปกครองได้พิจารณาบนพ้ืนฐานของหลักความพอสมควรแก่เหตุ ที่จะต้องดุลยภาพ
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีจึงได้ก าหนดผลด้านระยะเวลาให้เพิก
ถอนกฎ ก.ตร. มีผลไปในอนาคตตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา 
ทั้งนี้ การที่ศาลปกครองก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนกฎ ทั้งสองกรณีแตกต่างกันนี้ไม่ได้
หมายความว่ากรณีได้ถูกต้องกรณีใดไม่ถูกต้อง เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสอง ได้ก าหนดให้
ศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะเลือกก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนให้มีผลไปในระยะเวลาใดก็
ได้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ฉะนั้น ประเด็นปัญหาที่ส าคัญจึงเกิดจากการใช้ดุลพินิจของ  ศาล
ปกครองในกรณีนี้จะต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ใดจึงจะมีความเหมาะสม หากพิจารณาภายใต้       
หลักความชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎให้มีการเพิกถอน
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ย้อนหลังเสมอ แต่ถ้าพิจารณาภายใต้หลักความพอสมควรแก่เหตุก็อาจจะมีการก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาการเพิกถอนกฎให้มีผลในปัจจุบันหรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ 

จากการที่ได้พิเคราะห์แนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทั้งสองกรณีดังกล่าวพบว่าปัญหา
การมีผลของค าบังคับเพิกถอนกฎมีประเด็นปัญหาย่อย จ านวน 2 ประเด็น คือ ปัญหาการก าหนดผล
ด้านเนื้อหามีข้อจ ากัดจนเกินไป และปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนว
ค าพิพากษาของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ดังนี้ 

กรณีของประเทศฝรั่งเศสมีประเภทค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของ 
ฝ่ายปกครองที่มีวัตถุแห่งคดีลักษณะเดียวกันกับประเภทค าฟ้องเกี่ยวกับการออกกฎโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายของประเทศไทย ค าฟ้องประเภทนี้ถือเป็นค าฟ้องที่ส าคัญที่สุดในระบบกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นค าฟ้องที่มีวัตถุประสงค์ให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับ
สั่งให้เพิกถอน   ค าสั่งทางปกครองหรือกฎที่ออกมาหรือตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลยัง
อาจใช้ค าฟ้องประเภทนี้ส าหรับการปฏิเสธการออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎหรือการเพิกเฉยไม่ออก
ค าสั่งทางปกครองหรือกฎ ได้อีกด้วย ลักษณะของการก าหนดค าบังคับในคดีประเภทนี้เฉพาะกรณีที่
เกี่ยวกับการออกกฎนั้น ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสก็มีอ านาจในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของ
ค าบังคับให้ “เพิกถอนกฎ” ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เท่านั้น กล่าวคือ หากพิจารณาในเชิงกฎหมาย
เปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า การก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับในประเภทคดีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกกฎนั้น ทั้งกรณีของศาลปกครองประเทศไทยและศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสมีกรอบอ านาจ
จ ากัดอยู่ที่การเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เท่านั้น ทั้งสองประเทศไม่อาจพิจารณาก าหนดผล
ด้านเนื้อหาของค าบังคับให้เกิดผลในลักษณะอ่ืนได้ หากศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสเห็นว่ากฎไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก็จะวินิจฉัยว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน โดยจะไม่ก้าว
ล่วงไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎ เมื่อศาลก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ศาลจะท าการออกกฎใหม่แทนกฎของฝ่ายบริหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้ ในการนี้ศาล
ปกครองประเทศฝรั่งเศสอาจใช้วิธีการเขียนค าแนะน าท้ายค าพิพากษา (Directive) ให้ฝ่ายปกครอง
ด าเนินการตามค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้องภายหลังจากที่กฎถูกเพิกถอนแล้ว โดยการเขียนค าแนะน า
ท้ายค าพิพากษา (Directive) นั้น ในกรณีของศาลปกครองประเทศไทยก็สามารถใช้อ านาจนี้ได้
เช่นเดียวกันตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อท าการ
พิจารณาถึงการก าหนดผลด้านระยะเวลาของค าบังคับให้เพิกถอนของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศส
แล้วพบว่า ศาลปกครองฝรั่งเศสสามารถก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎให้มีผลย้อนหลังได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม   ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสบางกรณีกฎก็อาจก่อตั้งสิทธิเอกชนได้โดยตรง ซึ่งกรณี
ดังกล่าวหากจะมีการเพิกถอนย่อมจะต้องด าเนินการเพิกถอนโดยค านึงถึงหลักความคาดหวังอันชอบ
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ธรรมของเอกชนเช่นเดียวกันกับกรณีของค าสั่งทางปกครอง จึงอาจต้องก าหนดผลด้านระยะเวลาการ
เพิกถอนกฎให้มีผลในปัจจุบันหรือมีผลไปในอนาคต โดยการก าหนดผลด้านระยะเวลาในการก าหนด
ค าบังคับเพิกถอนกฎของประเทศฝรั่งเศสจะยึดถือ  หลักความชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น หากในทาง
พิจารณาได้ความว่าการออกกฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองปกครองประเทศฝรั่งเศสจะ
ก าหนดค าบังคับให้มีการเพิกถอนกฎย้อนหลังไปถึงวันที่กฎนั้นมีผลใช้บังคับเสมอ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2547 ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้ปรับแนวค าวินิจฉัยที่เคยถือเคร่งครัดว่าจะต้องเพิกถอนโดย
ให้มีผลย้อนหลังเสมอ เป็นให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีที่การเพิกถอนกฎโดยให้มีผลย้อนหลังนั้นจะส่งผล
กระทบที่รุนแรงเกินขนาดอย่างชัดเจนและก่อให้เกิดผลที่ตามมาซึ่งไม่ได้สัดส่วนกับความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของกฎนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ศาลปกครองอาจเพิกถอนกฎนั้นโดยให้การเพิกถอนมีผลไปใน
อนาคตได้ จึงเห็นได้ว่าการที่จะก าหนดผลให้ค าบังคับมีผลไปในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต หลักแห่ง
ความได้สัดส่วนเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญที่ศาลปกครองฝรั่งเศสใช้ในการก าหนดขอบเขตด้าน
ระยะเวลาของค าบังคับให้เพิกถอนกฎ เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบการก าหนดค าบังคับในขอบเขต
ด้านระยะเวลาของศาลปกครองไทยในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549 จะเห็นได้ว่าศาล
ปกครองอาจจะมิได้ค านึงถึงหลักการนี้ โดยค านึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นส าคัญ จึงเลือกที่
จะก าหนดผลด้านระยะเวลาของค าบังคับให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตตามกรอบของมาตรา 72 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วัน
เริ่มต้นด าเนินการต่าง ๆ จนถึงวันที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีระยะเวลาใน
การด าเนินการอยู่หลายปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการเตรียมการในการด าเนินการกับกรณีนี้
อย่างมาก โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านก าลังคนหรือการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินการ
เป็นเงินงบประมาณจ านวนมหาศาล เนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการทั้งหมดของ
การไฟฟ้า  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ถือเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ มาเป็น
บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นการด าเนินการในรูปองค์กรเอกชนภายใต้กฎหมายเอกชน การ
ด าเนินการก่อนที่จะมีค าพิพากษาก็จะต้องมีการด าเนินการไปก่อนแล้วในลักษณะของการมีผล
สมบูรณ์ของกฎจนกว่าจะมีการเพิกถอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
ตามที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายได้วางนโยบายเอาไว้ เมื่อมีการเพิกถอนย้อนหลังในลักษณะนี้
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องกลับไปแก้ในสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้กลับไปเป็นอย่างเดิม ซึ่งโดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ มนุษย์ไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขในสิ่งที่เคยท ามาแล้วในอดีตได้ การเพิกถอนย้อนหลัง
ในกรณีตามค าพิพากษานี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองที่ควร
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนาการบริการสาธารณะทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  แตจ่ าต้องกลับมาแก้ไขในสิ่งที่มีการพัฒนาไปแล้วให้กลับไปสู่สิ่งเดิมในอดีต ซึ่งการ
ที่จะท าให้กลับไปเป็นแบบเดิมอย่างแท้จริงนั้นเป็นไปได้ยากมากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ 
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กรณีของประเทศเยอรมันมีข้อพิพาทที่มีกฎเป็นวัตถุแห่งคดีอยู่ 2 กรณี คือ ค าฟ้องขอให้
เจ้าหน้าที่กระท าการ และค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง กรณี
แรก การฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการออกกฎ ศาลปกครองไม่อาจจะไปก าหนดว่ากฎหรือ
ข้อบัญญัติจะต้องมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลก าหนดได้ ศาลปกครองมีอ านาจเพียงวินิจฉัย
เป็นการทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ออกกฎหรือข้อบัญญัติเท่านั้น  และ กรณีที่สอง การยื่นค าร้องขอให้
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับที่
เป็นคุณแก่ผู้ร้อง เมื่อค าร้องนั้นได้โต้แย้งต่อผู้ออกกฎหรือข้อบังคับดังกล่าวว่ากฎหมายล าดับรองนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองสามารถก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับได้ 2 วิธี วิธีแรก 
ก าหนดค าบังคับแสดงความเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าตั้งแต่เริ่มต้น การก าหนดผลด้านเนื้อหาของ 
ค าบังคับดังกล่าวมีผลท าให้กฎเป็นโมฆะไม่มีอยู่เสียเปล่าตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือค าพิพากษามีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ ศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับแสดงความเป็น
โมฆะของกฎทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และวิธีที่สอง ก าหนดค าบังคับว่ากฎนั้นไม่สมบูรณ์จนกว่า   
ฝ่ายปกครองจะแก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ในการนี้ เมื่อพิจารณาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
จะเห็นได้ว่า การก าหนดค าบังคับในคดีพิพาทที่มีกฎเป็นวัตถุแห่งคดีของศาลปกครองประเทศเยอรมัน
มีวิธีการที่หลากหลาย โดยไม่มีประเด็นเรื่องการก าหนดผลด้านระยะเวลาของค าบังคับ เนื่องจากมี
อ านาจก าหนดผลให้กฎเป็นโมฆะได้เลย และมีกรณีที่แตกต่างจากกรณีของศาลปกครองประเทศไทย
และศาลปกครองประเทศฝรั่งเศส คือ ก าหนดค าบังคับว่ากฎนั้นไม่สมบู รณ์จนกว่าฝ่ายปกครองจะ
แก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในกรณีของศาลปกครองประเทศไทยและศาลปกครองประเทศ
ฝรั่งเศสมีอ านาจเพียงการเขียนค าแนะน าท้าย ค าพิพากษา (Directive) ได้เท่านั้น  

ในการนี้ หากพิจารณาถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับกฎแล้วจะพบว่า 
จุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี คือ ต้องการให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี 
เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออกกฎของฝ่ายปกครองตามหลักประกันใน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่ศาลปกครองของประเทศไทยถูกจ ากัดกรอบอ านาจ
ในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับไว้เพียงการเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (1) เท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะก าหนดค าบังคับในลักษณะที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือ
ก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองแก้ไขกฎที่ไม่สมบูรณ์ดังเช่นในกรณีของศาลปกครองประเทศเยอรมัน
ได้ และจากการพิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ในการก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนกฎของทั้งสาม
ประเทศเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสมีการพิจารณาก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาในการเพิกถอนกฎจากหลักความพอสมควรแก่เหตุ  โดยไม่ผูกพันที่จะก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาการเพิกถอนกฎย้อนหลังเสมอหากการเพิกถอนย้อนหลังจะส่ง  ผลกระทบที่รุนแรงเกิน
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ขนาดและก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎที่จะต้องแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบที่จะเกิดกับประโยชน์สาธารณะ  

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาการก าหนดผลด้านเนื้อหามีข้อจ ากัดจนเกินไป พบว่า         
ศาลปกครองประเทศเยอรมันมีวิธีการในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับที่สามารถแก้ไข
เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้ตรงตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีมากที่สุด กล่าวคือ 
สามารถก าหนดผลด้านเนื้อหาในค าบังคับให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีโดยวินิจฉัยเป็นการทั่วไปให้เจ้าหน้าที่
ออกกฎหรือข้อบัญญัติให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี และสามารถก าหนดค าบังคับว่ากฎนั้นไม่สมบูรณ์จนกว่า
ฝ่ายปกครองจะแก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อันเป็นกรณีท่ีศาลปกครองสามารถก าหนดผลด้าน
เนื้อหาของค าบังคับให้ฝ่ายปกครอง กระท าการที่โดยหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยศาล
ปกครองในฐานะที่เป็นฝ่ายตุลาการไม่อาจไปสั่งการก้าวล่วงให้ฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ เนื่องจากจะกระทบต่อหลักที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสีย
เอง ซึ่งศาลปกครองจะต้องจ ากัดอยู่แต่เพียงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่หากศาล
ถือตามหลักนี้เคร่งครัดจนเกินไปจะท าให้ค าพิพากษาบังคับใช้ไม่ได้ หรือบังคับใช้ได้ ในทางปฏิบัติศาล
จึงได้ปรับตัวโดยใช้เทคนิคซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการออกค าสั่งต่อฝ่ายปกครอง เช่น การระบุลงไป
ในค าพิพากษาถึงสิ่งที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติกรณีที่เป็นอ านาจผูกพัน และอาจก าหนดผลต่อไปด้วย
ว่าหากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย  หรือการก าหนดเงื่อนเวลาให้ฝ่ายปกครอง
ปฏิบัติตามค าพิพากษา เป็นต้น และจากอ านาจผูกพันของฝ่ายปกครองนี้เองศาลสามารถใช้เป็น
หลักการสั่งให้หน่วยงานกระท าการหรือแม้แต่ให้เอกชนกระท าการตามกฎหมายหากพบว่าเป็นกรณีที่
มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานต้องสั่งการเช่นนั้น โดยไม่ถือว่าศาลท าตัวเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือท าหน้าที่แทนฝ่ายปกครองแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะถึงอย่างไรก็ต้องมีการบังคับการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ดังเช่นที่ศาสตราจารย์ AUCOC ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  “ในคดีที่ฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพ่ือให้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายถูกล้มเลิกไปโดยไม่ได้ขอให้ศาลสั่งเป็นอย่างอ่ืนแทน
การกระท าที่ถูกฟ้องร้อง เมื่อศาลได้สั่งเพิกถอนการกระท าดังกล่าวแล้ว ศาลก็ต้องพิจารณาด้วยว่าฝ่าย
ปกครองนั้นตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการใช้อ านาจตามกฎหมายด้วยหรือไม่ และหากเป็นกรณีอ านาจ
ผูกพันศาลก็สามารถใช้การสั่งการแทนได้ แต่หากเป็นกรณีอ านาจดุลพินิจศาลสามารถเพิกถอนการ
กระท าเช่นว่านั้นได้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการใดซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่าย
ปกครองต้องไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนได้” ฉะนั้น การก าหนดผลด้านเนื้อหาของค า
บังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการในลักษณะที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี เกี่ยวกับกฎ จึงสามารถที่จะกระท า
ได้โดยไม่ขัดต่อหลักที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียหาย เฉพาะกรณีที่ ฝ่ายปกครองมีอ านาจ
ผูกพันตามกฎหมาย แต่หากเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจศาลปกครองควรจ ากัดตนเองอยู่
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ที่การก าหนดผลด้านเนื้อหาให้เพิกถอนกฎเท่านั้น โดยอาจใช้วิธีการเขียนค าแนะน าท้าย ค าพิพากษา 
(Directive) ให้ฝ่ายปกครองกระท าการในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 

ในส่วนของการศึกษาถึงสภาพปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น พบว่า ศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสได้พิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาใน
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎบนพ้ืนฐานของหลักความพอสมควรแก่เหตุ หากในทางพิจารณาได้
ความว่ากรณีใดการเพิกถอนย้อนหลังจะส่งผลกระทบที่รุนแรงเกินขนาดและก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้
สัดส่วนระหว่างความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎที่จะต้องแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
กับผลกระทบที่จะเกิดกับประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองฝรั่งเศสจะไม่ก าหนดผลด้านระยะเวลาให้
การเพิกถอนกฎนั้นมีผลย้อนหลัง ในการนี้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาคดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองจะเห็นได้ว่า ศาลปกครองเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการกระท าของฝ่ายปกครอง เนื่องจาก
จากศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองแก้ไขเยียวยาและรับผิดชอบในการกระท า
ดังกล่าวได้ โดยศาลจะต้องมีค าพิพากษาให้ตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี และมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดค าบังคับให้มีความเหมาะสมเพ่ือดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับประโยชน์
สาธารณะ ฉะนั้น การที่ศาลปกครองปกครองประเทศฝรั่งเศสใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นฐาน
ในการพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎจึงมีความเหมาะสมในการที่ศาลปกครองจะ
พึงก าหนดค าบังคับเพ่ือรักษาหลักความชอบด้วยกฎหมายให้เกิดความสมดุลต่อประโยชน์สาธารณะที่
ฝ่ายปกครองมีหน้ารับผิดชอบด าเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง โดย
ควรก าหนดให้ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกกฎหรือค าสั่งใหม่แทนกฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอนแก่ผู้ฟ้องคดี ได้ หากเป็นกรณีที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงมีดุลพินิจ ให้ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาออกกฎหรือค าสั่งใหม่ภายในระยะเวลาที่ ศาลปกครอง
ก าหนด โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาได้ด้วย และวรรคสอง
ควรน าหลักความพอสมควรแก่เหตุมาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดผลด้านระยะเวลาการก าหนดค า
บังคับเพิกถอน เพ่ือให้การเพิกถอนเกิดความสมดุลระหว่างการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประโยชน์สาธารณะที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์มหาชน  
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5.1.2 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง 
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งเป็นอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 

ในการก าหนดผลด้านเนื้อหา และมาตรา 72 วรรคสองในการก าหนดผลด้านระยะเวลาในการเพิก
ถอนค าสั่ง ซึ่งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเดียวกันกับกรณีการก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว กล่าวคือการก าหนดผลด้านเนื้อหามีเพียงวิธีการเดียว คือ “การเพิกถอนค าสั่ง” ส่วนการ
ก าหนดผลด้านระยะเวลามีอ านาจก าหนดผลได้ทั้งให้มีผลไปในอดีต ให้มีผลในปัจจุบัน หรือให้มีผลไป
ในอนาคตก็ได้ ทั้งนี้ การที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิก
ถอนค าสั่งนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาถึงสภาพปัญหาจากการค าบังคับในค าพิพากษาของศาล
ปกครอง ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 (ประชุมใหญ่) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับค าสั่ง
โอนย้ายผู้ฟ้องคดีจากเลขาธิการสภาสภาความมั่นคงแห่งชาติไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในทางพิจารณาได้ความว่าการ
โอนย้ายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับเพิกถอน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 อันเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งข้อพิพาทใน  คดีนี้ แต่ในการก าหนดผลด้านระยะเวลาพบว่าตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมาก
มีความเห็นให้ก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนค าสั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ แต่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยเห็นควรให้ก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิก
ถอนค าสั่งดังกล่าวมีผลเมื่อครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา กล่าวคือตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยเห็นควรให้ก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนค าสั่งให้มีผลไปในอนาคต 
โดยเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้งสองฝ่ายใช้เป็นฐานในการพิจารณาก าหนด
ผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนแล้ว พบว่า ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมากได้พิจารณา
ก าหนดผลด้านระยะเวลาบนฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย เมื่อในทางพิจารณาได้ความว่า
ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการออกค าสั่งโอนย้ายดังกล่าว อันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายประการหนึ่ง ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลทางกฎหมายตั้งแต่แรก ดังนั้น เพ่ือรักษาไว้ซึ่งหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมากจึงก าหนดผลด้านระยะเวลาการ
เพิกถอนค าสั่งนี้ให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่วันที่ค าสั่งมีผลใช้บังคับ แต่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ฝ่ายเสียงข้างน้อยได้พิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาบนฐานของหลักความพอสมควรแก่เหตุ โดย
ศาลปกครองจะต้องอ านวยความยุติธรรมทางปกครองโดยพยายามรักษาดุลยภาพระหว่างการดูแล
รักษาประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบที่อาจจะมีต่อประโยชน์สาธารณะและการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่รัฐโดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจหน้าที่
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ในการดูแลรักษาอีกด้วย ดังนั้น เมื่อในทางพิจารณาได้ความว่าหากมีการก าหนดผลด้านระยะเวลาให้
การเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวย้อนหลังจะมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนที่สุจริตที่มาด ารงต าแหน่งดังกล่าวแทน
ผู้ฟ้องคดีและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดิน ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยจึงเห็นควรให้ก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนค าสั่งนี้ให้มีผลไปใน
อนาคต กล่าวคือ ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ฉะนั้น ประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่พบจากค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้ คือ ปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 89/2549 ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 (รองอธิบดี ) กรมสรรพากรไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากประเด็นข้อพาทในคดีนี้เกิดขึ้นจากการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ไปสู่การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวจ านวน 4 คน ขอบเขตด้านเนื้อหาในค าบังคับนี้ ศาลปกครองจึ งก าหนดให้ให้เพิกถอน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ใน
ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2544 โดยเป็นการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองตามอ านาจในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) โดยค าบังคับในกรณีนี้ไม่ได้
ก าหนดให้มีการเพิกถอนค าสั่งแต่งนักบริหาร 9 จ านวน 4 คน ที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนี้ อันเป็นการก าหนดผลด้านเนื้อหาในกรอบของการเพิกถอนตามกฎหมายที่ให้อ านาจ
แก่ศาลปกครองแล้ว แต่ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของค าพิพากษานี้ที่ผู้ศึกษาจะชี้ให้เห็นคือ ปัญหาการ
ก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นได้จากการที่ศาลปกครองชั้นต้นและศาล
ปกครองสูงสุดพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาแตกต่างกัน ศาลปกครองชั้ นต้นก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาในการ เพิกถอนค าสั่งให้มีผลย้อนหลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง และให้เพิก
ถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออก
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ให้มีผลในปัจจุบัน กล่าวคือ ให้เพิก
ถอนตั้งแต่วันทีศ่าลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา  

จากการวิเคราะห์แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทั้งสองกรณีดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า 
ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนค าสั่งมีสภาพปัญหาในลักษณะเดียวกันกับกรณีปัญหาการมีผล
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ของค าบังคับเพิกถอนกฎ โดยมีประเด็นปัญหาย่อยจ านวน 2 ประเด็น คือ ปัญหาการก าหนดผลด้าน
เนื้อหามีข้อจ ากัดจนเกินไป และปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนว
ค าพิพากษาของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ดังนี้   

ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสมีประเภทคดีฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของ    
ฝ่ายปกครองที่มีนิติกรรมทางปกครองวัตถุแห่งคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ของประเทศไทย ในกรณีที่วัตถุแห่งคดีเป็นนิติกรรม
ทางปกครองที่มีผลเฉพาะตัวหรือที่เรียกว่า ค าสั่งทางปกครอง ศาลปกครองฝรั่งเศสจะมีอ านาจ
ก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งนั้นในลักษณะเดียวกันกับกรณีของศาลปกครอง
ไทย ทั้งนี้ หากวัตถุแห่งคดีเป็น   ค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครอง ศาลปกครองฝรั่งเศสมีอ านาจ
พิพากษาและก าหนดค าบังคับให้มีการเพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่ งทางปกครองแล้ว ศาล
ปกครองฝรั่งเศสอาจก าหนดค าบังคับให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองได้ โดย
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลยพินิจในการออกค าสั่งที่อาจจะเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดี
ก็ได้ กล่าวคือ ศาลปกครองฝรั่งเศสจะไม่ก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครอง เมื่อวิเคราะห์ถึงการก าหนด
ผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนค าสั่ง ศาลปกครองฝรั่งเศสก็มีอ านาจในการพิจารณาเลือกก าหนดผล
ด้านระยะเวลาให้การเพิกถอนค าสั่งมีผลย้อนหลัง มีผลในปัจจุบัน หรือมีผลไปในอนาคตได้ในลักษณะ
เดียวกันกับศาลปกครองไทย โดยศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสได้ปรับเปลี่ยน แนวค าวินิจฉัยเดิมที่เคย
ถือเคร่งครัดว่าจะต้องเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังเสมอ เป็นมีข้อยกเว้นให้สามารถก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาการเพิกถอนให้มีผลไปในอนาคตได้ในปี พ.ศ. 2547 ภายหลังจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งชี้ให้เห็นได้
ว่าประเทศไทยได้ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจดุลพินิจที่จะพิจารณาก าหนดผลด้านระเวลาการเพิก
ถอนให้ มีผลไปในอนาคตก่อนกรณีของศาลปกครองฝรั่งเศส เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ท่ีศาลปกครอง
ฝรั่งเศสใช้ในการพิจารณาว่าควรจะก าหนดผลการเพิกถอนไปในระยะเวลาใดจึงจะมีความเหมาะสม
นั้น พบว่า ศาลปกครองฝรั่งเศสได้พิจารณาบนพื้นฐานของหลักความพอสมควรแก่เหตุเช่นเดียวกันกับ
กรณีการเพิกถอนค าสั่ง 

ในกรณีของประเทศเยอรมันมีประเภทคดีปกครองอยู่จ านวน 2 ประเภท ที่มีค าสั่งทาง
ปกครองเป็นวัตถุแห่งคดี คือ คดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง (Anfechtungsklage) และ คดีฟ้อง
ขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtung-sklage) ดังนี้ 

คดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง อันเป็นการฟ้องคดีที่มุ่งหมายเพ่ือลบล้างค าสั่งทางปกครอง 
การก าหนดค าบังคับจึงจ าแนกพิจารณาได้เป็นสามกรณี คือ  
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กรณีแรก ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การยกเลิกเป็นเครื่องมือที่ศาลปกครองของ
ประเทศเยอรมันจะสามารถก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับ กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองรวมทั้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์จะถูกยกเลิกให้มีผลย้อนหลัง หากค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่ง
ทางปกครองนั้นกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ส่วนการก าหนดผลด้านระยะเวลาของค าบังคับให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองต้องพิจารณาจากหลักการที่ว่าค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับของความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองนั้น ๆ ซึ่ง
อาจแยกพิจารณาได้สองกรณี  คือ กรณีแรก ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ หมายถึง ค าสั่งทาง
ปกครองที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรง และความบกพร่องนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้ง ตามมาตรา 44 
VwVFG การวินิจฉัยให้ยกเลิกของศาลเป็นเพียงการประกาศให้ทราบเท่านั้น เมื่อศาลได้พิพากษาโดย
ก าหนดค าบังคับให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองแล้วก็ถือได้ว่าค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะสิ้นผลไปตาม
ค าพิพากษาของศาลแล้ว กรณีที่สอง ค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆียะ หมายถึง ค าสั่งทางปกครองที่มี
ความบกพร่องไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกรณีของค าสั่งทางปกครองที่ตกเป็นโมฆะ ย่อมมีผลบังคับ
ในทางกฎหมายแต่อาจถูกเพิกถอนจากศาลได้ การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาให้ยกเลิกค าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวเพียงบางส่วนจึงอาจกระท าได้เท่าที่ส่วนที่ยังคงอยู่นั้นสามารถแยกออกจากส่วนที่
ยังคงอยู่ได้ และส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นสามารถมีผลบังคับในทางกฎหมายได้  

กรณีที่สอง กรณีที่มีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 40 VwVfG ในกรณีที่ฝ่ายปกครองมีการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจในการพิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการยกเลิกค าสั่งทาง
ปกครองนั้นได ้และ  

กรณีที่สาม กรณีถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง หากศาลพิจารณาตรวจสอบแล้ว
ได้ความว่าในการใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะไม่ชัดเจนดังกล่าวฝ่ายปกครองตีความไม่
ถูกต้องและการตัดสิ้นใจของฝ่ายปกครองไม่อยู่ในขอบเขตของถ้อยค าที่ไม่เจาะจงนั้น ศาลก็มีอ านาจ
วินิจฉัยว่ามีการใช้ดุลพินิจโดยบกพร่องท าให้ค าสั่งทางปกครองนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการ
พิพากษาก าหนดค าบังคับให้มีการยกเลิกค าสั่งทางปกครองนี้ได้เสมอ 

คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง คดีประเภทนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้เจ้าหน้าที่
ออกค าสั่งทางปกครองที่ได้รับการปฏิเสธ ศาลปกครองประเทศเยอรมันมีอ านาจก าหนดผลด้านเนื้อหา
ของค าบังคับในค าพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองได้ หากการปฏิเสธไม่ออก
ค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเป็นกรณีที่
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังคงมีดุลพินิจอยู่ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดผลด้านเนื้อหาของค า
บังคับให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง โดยค านึงถึงความเห็นในทาง
กฎหมายที่ปรากฏในค าพิพากษาได้อีกด้วย 
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จากการที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนค าสั่งเปรียบเทียบกับ
กรณีของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าอ านาจ
ของศาลปกครองไทยในการก าหนดผลด้านเนื้อหามีขอบเขตที่จ ากัดอยู่เพียงการเพิกถอนค าสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งการพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎก็ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ก่อให้เกิดปัญหาการก าหนดผลด้านเนื้อหามีข้อจ ากัดจนเกินไป และปัญหา
การก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการนี้หากพิจารณาถึงจุดประสงค์อัน
แท้จริงของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จะเห็นได้ว่า จุดประสงค์ที่
แท้จริงของผู้ฟ้องคดีนอกจากการที่ต้องการให้ศาลปกครองลบล้างค าสั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่ตนแล้ว หากเป็นกรณีของค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่ง  ทางปกครองผู้ฟ้องคดียังมีความ
ต้องการให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการออกค าสั่งทางปกครองที่เป็นคุณ
แก่ผู้ฟ้องคดีอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อศาลปกครองใช้อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดค าบังคับให้ 
เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครอง ฝ่ายปกครองก็ต้องไปด าเนินการพิจารณาค าขอของ  
ผู้ฟ้องคดีใหม่ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ออกค าสั่งที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ ในท้ายที่สุดผู้ฟ้องคดีก็จะต้อง
น าค าสั่งปฏิเสธภายหลังนี้มาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง อ านาจของศาลปกครองในการก าหนด 
ค าบังคับให้เพิกถอนนี้จึงไม่มีประสิทธิภาพที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาพบว่า ศาลปกครองของประเทศเยอรมันมีอ านาจ
ในการก าหนดค าบังคับได้ตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีที่สุด ในกรณีของคดีฟ้องขอให้
เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจก าหนดผลด้านเนื้อหาในค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการออกค าสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ด้วย โดยหากเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจศาล
ปกครองฝรั่งเศสยังมีวิธีก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง โดยค านึงถึง
ความเห็นในทางกฎหมายของศาลได้ด้วย ในการนี้ หากพิจารณาจากหลักการและแนวความคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า 
ตามหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาลปกครองเป็นหลักประกันที่ส าคัญ
ของประชาชนจากการที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครอง  ซึ่งมีอ านาจ
เหนือที่จะบังคับการต่อประชาชนฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้ ศาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักที่ศาลต้องพิพากษาตรง
ตามค าขอของผู้ฟ้องคดี แต่ก็จะต้องไม่ก าหนดค าบังคับไปก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครองอันจะเป็น
การฝ่าฝืนต่อหลักที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง กล่าวคือ ศาลปกครองไม่อาจท าตน
แทนที่ฝ่ายปกครองในการตัดสินใจใด ๆ ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดย
แท้ ฉะนั้น การที่ศาลปกครองประเทศเยอรมันก าหนดผลด้านเนื้อหาให้ฝ่ายปกครองกระท าการออก
ค าบังคับที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าการก าหนดค าบังคับใน
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ลักษณะนี้ไม่ขัดแย้งหลักที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง เนื่องจากกรณีที่ฝ่ายปกครองมี
ดุลพินิจอยู่ศาลปกครองก็ไม่ก าหนดค าบังคับสั่งการให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค า
พิพากษาเลย เพียงแต่ให้ไปพิจารณาออกค าสั่งตามอ านาจหน้าที่โดยให้ค านึงถึงความเห็นในทาง
กฎหมายเท่านั้น และหากน าแนวทางนี้มาใช้แก้ไขปัญหาการก าหนดผลด้านเนื้อหามีขอบเขตที่จ ากัด 
จะท าให้ค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองไทยในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 ในกรณีปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมนั้น พบว่า            
ศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสยึดถือหลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนด
ผลด้านระยะเวลาในการเพิกถอนค าสั่ง หากในทางพิจารณาได้ความว่าการที่ จะก าหนดผลให้การเพิก
ถอนค าสั่งมีผลย้อนหลังแล้วมีผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องและไม่ได้สัดส่วนต่อประโยชน์
สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดิน ศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสจะไม่ก าหนดผลด้าน
ระยะเวลาในการเพิกถอนค าสั่งให้มีผลย้อนหลัง ผู้ศึกษาเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้สามารถน ามาใช้
แก้ไขปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมของศาลปกครองได้  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง ผู้ศึกษาเห็นควร  ให้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ในแนวทางเดียวกันกับกรณีปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอนกฎ 
 

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ 

 การก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการเป็นอ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับอีก
ประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) “คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะ
เป็น . . . การกระท า   อ่ืนใด . . .” และการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) “. . . สั่ง
ห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน   ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” ฉะนั้น คดีที่ศาลปกครองสามารถ
ก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการได้จึงหมายถึงเฉพาะประเภทคดีที่มีปฏิบัติการทางปกครองเป็นวัตถุ
แห่งคดีเท่านั้น ปฏิบัติการทางปกครองหรือการกระท าทางกายภาพในที่นี้ คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่
นิติกรรมการทางปกครอง เช่น การก่อสร้างสะพาน ถนน การขุดลอกคลองสาธารณะหรือท่อระบาย
น้ าสาธารณะ การก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ หรือการก่อสร้างที่พักคนโดยสาร เป็นต้น เมื่อพิจารณา
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ในเชิงกฎเปรียบเทียบกับการก าหนดค าบังคับของต่างประเทศจะเห็นได้ว่า ประเทศเยอรมันมีประเภท
ค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) ซึ่งศาลปกครองเยอรมันมีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมุ่ง
หมายให้ละเว้นที่จะออกค าสั่งทางปกครองในอนาคตได้ แตกต่างจากอ านาจของศาลปกครองไทยที่ใน
กรณีนี้สามารถก าหนดค าบังคับเพียงสั่งห้ามการกระท าเท่านั้น ไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้
เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้เลย หากผู้ฟ้องคดีต้องการให้ศาลปกครองไทยก าหนด 
ค าบังคับให้เจ้าหน้าที่กระท าการก็จะต้องมีการฟ้องเป็นคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีค าขอให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับสั่งให้เจ้าหน้าที่
กระท าการภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ในการนี้ เมื่อพิจารณาจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.394/2550 อันเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าละเมิดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายในการ
ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กปิดกั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีมิให้สามารถให้เป็นทางขึ้นลง
เข้าออกระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับคลองบางใหญ่อันเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกิน
สมควร ศาลปกครองได้มีค าบังคับห้ามผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือสิ่ งก่อสร้างใด  ๆ บริ เวณหน้าที่ ดินของผู้ ฟ้องคดีและให้ รื้อถอนเสาไม้หรือสิ่ งก่อสร้าง 
ใด ๆ  ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ท าการก่อสร้างสะพานดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้
หมด แล้วจัดท าให้บริเวณดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษา ซึ่ง
กรณีนี้เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่สองประเด็นคือ การก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ  ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และการใช้อ านาจ
กระท าการก่อสร้างดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควรอันเป็นการกระท าละเมิด
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การได้ด้วยตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ที่เป็นการฟ้องคดีกระท าการก่อสร้าง
สะพานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองไทยก็จะสามารถก าหนดค าบังคับได้เพียงห้ามกระท า
การก่อสร้างสะพานเท่านั้นตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ภายใต้หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการและหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเกินค าขอ ปัญหาที่ตามมาก็คือสิ่งที่ฝ่ายปกครองได้
ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนที่ศาลจะมีค าบังคับห้ามกระท าการจะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
เนื่องจากฝ่ายปกครองก็ต้องผูกพันตามหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาล
ก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ ฝ่ายปกครองก็จะต้องไม่กระท าการต่อ แต่ผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ฟ้องคดียังไม่สิ้นสุดจะมีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร กรณีนี้จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ
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ที่มีข้อจ ากัดจนไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ได้กระท าไปแล้ว
ก่อนที่ศาลจะมีค าบังคับได ้
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง          
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ในกรณีของการ
ก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ โดยควรก าหนดให้ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองแก้ไขเยียวยาการกระท าก่อนที่จะมีค าบังคับห้ามการกระท าได้ด้วย      
 

5.3 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับให้กระท าการ 

 ปัญหาการก าหนดค าบังคับในกรณีนี้ เกิดขึ้นจากการฟ้องคดีประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มูลเหตุของการฟ้องคดีประเภทนี้จึงเกิดขึ้นจากสอง
สาเหตุคือ การละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทั้งสองกรณีนี้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนด
ค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อมีการตั้งประเด็น
ค าฟ้องจากเนื้อหาในค าฟ้องเป็นคดีประเภทนี้แล้ว ศาลปกครองจะไม่สามารถก าหนดค าบังคับ
ประเภทอ่ืนอีกได้ เนื่องจากจะเป็นกรณีของการก าหนดค าบังคับให้มากกว่าค าขอและจะเกิดเป็นกรณี
ของการพิพากษาเกินค าขอนั่นเอง เนื่องจากการพิพากษาของศาลปกครอง  ก็ยึดถือหลักการห้ามศาล
พิพากษาเกินค าขอเช่นเดียวกันกับกรณีของการมีค าพิพากษาในศาลยุติธรรม  
 ในการนี้ หากเปรียบเทียบกับประเภทค าฟ้องและการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองของ          
ศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสและศาลปกครองของประเทศเยอรมันพบว่า ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส
นั้นไม่มีประเภทคดีและวิธีการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองที่มีลักษณะเดียวกันกับคดีที่ฟ้องขอให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด
ของประเทศไทย แต่มีประเภทคดีและการก าหนดค าบังคับในคดีหนึ่งที่มีลักษณะของการมีอ านาจ
กว้างขวางที่ศาลปกครองฝรั่งเศสสามารถก าหนดค าบั งคับสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ คือ ค าฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของฝ่าย
ปกครอง โดยในค าฟ้องประเภทนี้ของประเทศฝรั่งเศส หากศาลปกครองเห็นได้โดยปริยายในค า
พิพากษาว่ามีความจ าเป็นที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติการบางอย่างเพ่ือให้บรรลุตาม
ค าพิพากษานั้น ศาลปกครองอาจก าหนดค าบังคับสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ
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อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ กรณีเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อศาลปกครองสั่งเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งปฏิเสธ ค าขอของโจทก์และปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผูกพันที่จะต้องออกค าสั่งอนุญาตให้แก่โจทก์ ส่วนในกรณีที่เห็นได้โดย
ปริยายในค าพิพากษาว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องด าเนินกระบวนพิจารณาค าขอ ของ
โจทก์ใหม่เพ่ือวินิจฉัยว่าจะต้องออกค าสั่งทางปกครองตามค าขอของโจทก์หรือไม่ ศาลปกครองจะ
ก าหนดค าบังคับสั่งการให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด าเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด กรณีประการหลังนี้เป็นกรณีท่ียังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องออกค าสั่งทางปกครองให้โจทก์หรือไม่ เนื่องจากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจและ
จะต้องวินิจฉัยโดยอ านาจดุลพินิจของตน และเมื่อมองย้อนกลับมาในกรณีของประเทศไทยจะเทียบได้
กับการที่ฝ่ายปกครองละเลยหรือล่าช้าไม่ออกค าสั่งทางปกครองให้กับประชาชนผู้ยื่นค าขอ ต่อมา
ประชาชนผู้ยื่นค าขอจึงด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นประเภทคดีที่ฝ่ายปกครองปกครอง
ละเลยหรือล่าช้าต่อหน้าที่ตามกฎหมายไม่ออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ตน ศาลปกครองของประเทศ
ไทยก็จะมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองพิจารณาด าเนินการออกค าสั่งทางปกครอง
นั้นให้กับผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด แต่ศาลปกครองของไทยยังไม่มีกรณีการก าหนด
ค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ฝ่ายปกครองผูกพัน
ต้องออกค าสั่งทางตามกฎหมายโดยฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจได้ โดยกรณีการก าหนดค าบังคับสั่งให้    
ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอนี้ ในกรณีของการก าหนดค าบังคับในคดี
ปกครองของศาลปกครองประเทศเยอรมันก็มีลักษณะของการก าหนดค าบังคับในลักษณะนี้อยู่ใน
ประเภทค าบังคับ ในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง (Verpflichtung-sklage) ซึ่งเป็น
กรณีพิเศษที่เกิดขึ้นในการพิพากษาคดีปกครองของประเทศเยอรมันที่ไม่ยอมยึดติดอยู่กับหลักการ
แบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย ในกรณีที่ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่ก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครองมาก
จนเกินไป กล่าวคือ หากในทางพิจารณาได้ความว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธหรือละเลยไม่ออก
ค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองออกค าสั่งทางปกครอง ในกรณีที่การปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ปรากฏว่าในเรื่องนั้นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ยังคงมีดุลพินิจอยู่ ศาลปกครองจะพิพากษาให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณาออกค าสั่งทาง
ปกครอง โดยต้องค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาได้อีกด้วย กรณี
ค าพิพากษาของศาลปกครองตามค าฟ้องประเภทนี้ย่อมมีผลเป็นการยืนยันว่าการปฏิเสธหรือ   การนิ่ง
เฉยไม่ออกค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดี
ย่อม  มีสิทธิเรียกร้องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองหรือพิจารณา
ออกค าสั่งทางปกครองโดยต้องค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษา ใน
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กรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลปกครองอาจก าหนด
มาตรการบังคับตามค าพิพากษาได้โดยการก าหนดให้เป็นโทษปรับทางปกครอง  
 จากการพิจารณาในเชิงกฎหมายเปรียบจึงเห็นได้ว่า อ านาจศาลปกครองไทยในการก าหนด
ค าบังคับ ในกรณีนี้มีข้อจ ากัดมากกว่าทั้งสองประเทศที่กล่าวมาในตอนต้น เมื่อพิจารณาจากแนว 
ค าพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1401/2559 อันเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณาค า
ขออนุญาตท าไม้หวงห้าม (ไม้สัก) โดยศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ
พิจารณาค าขออนุญาตท าไม้ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หาก
พิจารณาถึงความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีจะพบว่าผู้ฟ้องคดีต้องการการอนุญาตมิใช่การให้ฝ่าย
ปกครองพิจารณาการอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเมื่อฝ่ายปกครองไป
ด าเนินการพิจารณาตามที่ศาลปกครองก าหนดค าบังคับแล้วอาจจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ท าให้
เกิดเป็นประเด็นที่ว่า ชนะคดีในชั้นศาลแต่ไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากค าพิพากษา เนื่องจากเป็น
ข้อจ ากัดของบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) ที่ก าหนดให้ศาลปกครองไทยมีอ านาจก าหนดค า
บังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการภายในเวลาที่ก าหนดได้เท่านั้น ไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ และในท้ายที่สุดหากฝ่ายปกครองพิจารณาค าขอตามที่
ศาลมีค าบังคับแล้วมีค าสั่งไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีก็จะต้องน ากรณีดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีเพ่ือขอเพิกถอน
ค าสั่งต่อศาลปกครองเป็นอีกคดีหนึ่ง อันเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาว่า การก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการท าการนั้นไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในเชิงเปรียบเทียบ จึงเห็นได้ว่า แม้ในประเทศฝรั่งเศสจะไม่มีประเภท
คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองดังเช่นในกรณีของประเทศเยอรมัน แต่ศาลปกครองของ
ทั้งสองประเทศก็มีอ านาจในการก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครอง (ในกรณีที่
ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจ) ที่เป็นคุณให้กับผู้ฟ้องคดีได้ และในกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ ศาล
ปกครองของทั้งสองประเทศก็มีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่ายปกครองพิจารณาออกค าสั่งทาง
ปกครองให้กับผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดได้ ซึ่งในกรณีหลังนี้ยังไม่แน่ชัดว่าค าสั่งที่
ฝ่ายปกครองพิจารณาออกค าสั่งภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดนั้นจะเป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ 
แต่ในกรณีของการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศไทยนั้น การละเลยหรือล่าช้าในการ
ออกค าสั่งทางปกครองอยู่ในประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจเพียง
ก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลา
ที่ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยเมื่อมีค า
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พิพากษาและก าหนดค าบังคับแล้วฝ่ายปกครองออกค าสั่งที่ไม่เป็นคุณให้กับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ต้องน าค าสั่งนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีใหม่เพ่ือขอให้ศาลก าหนดค าบังคับ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น หรืออาจจะฟ้องเป็นคดีขอให้ศาลมีค าพิพากษา
แสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น ซึ่งศาลปกครองจะมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการ
ที่ฝ่ายปกครองจะต้องออกค าสั่งนั้นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าศาลจะมีค าพิพากษาและก าหนดค า
บังคับให้ จนน าไปสู่ปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีของ
ประชาชนของศาลปกครองไทย  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง         
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) ในกรณีที่มีการฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการ
ออกกฎหรือค าสั่ง ให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกกฎหรือค าสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ หากเป็นกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยังคงมีดุลพินิจ ให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณา
ออกกฎหรือค าสั่ง โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาได้ด้วย   
 

5.4 ปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ 

 การก าหนดค าบังคับที่มีความขัดเจนเพ่ือให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการที่ศาลปกครองเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยจะต้อง
ดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของปัจเจกบุคคลกับประโยชน์สาธารณะที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่จัดท า หาก
ศาลปกครองก าหนดค าบังคับโดยไม่ชัดเจนก็จะน าไปสู่ปัญหาการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามค าพิพากษา
ได้ ประชาชนผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครองก็อาจไม่ได้รับความ
เยียวยาที่เหมาะสม โดยการก าหนดค าบังคับตามแนวค าพิพากษาดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการ
ก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจน 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.275/2557 เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานปกครอง (เจ้าพนักงานที่ดิน) ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีข้อสงสัยว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือไม่ และจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถออกโฉนดได้ โดยศาล
ปกครองได้พิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ส านักงานที่ดินจังหวัดด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายและระเบียบ
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ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในค าพิพากษา
นี้ประกอบหลักการ ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าคดีพิพาทดังกล่าวเป็นประเภทคดี
พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน “สั่งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ใน
กรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล้า
ช้าเกินสมควร” กรณีตามค าพิพากษานี้ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับสั่งให้ส านักงานที่ดินจังหวัด
ด าเนินการออกโฉนดที่ดินตามกฎหมายที่เก่ียวข้องภายในหกสิบวัน เป็นการก าหนดค าบังคับสั่งให้ฝ่าย
ปกครองปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพิจารณาในทางปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองผู้ที่จะ
สั่งการให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ชี้ให้เห็นว่าในกรณีนี้   ศาลปกครองได้สั่งการเสมือนเป็นฝ่ายปกครอง การก าหนดค าบังคับในกรณีนี้จึง
เป็นการฝ่าฝืนหลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง ซึ่ง
หากฝ่ายปกครองไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดแล้วจะต้องมีความรับผิดอย่างไร และเกิดความ
ไม่ชัดเจนในการที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับค าพิพากษาเนื่องจากค าบังคับต้องมีความเหมาะสม
ชัดเจนที่จะสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ในกรณีนี้ เป็นการ
ก าหนดค าบังคับในลักษณะบอกกล่าวให้ทราบว่า  ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับโฉนดแต่จะต้องให้
เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ก่อน ซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในที่
สาธารณะประโยชน์หรือไม่ และในทางปฏิบัติหากเจ้าหน้าที่ได้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดแล้วพบว่าที่ดินทั้งแปลงอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์  การชนะคดีตามค า
พิพากษาของผู้ฟ้องคดีก็จะไม่สามารถที่จะได้รับจะประโยชน์ที่แท้จริงตามความประสงค์  ของผู้ฟ้อง
คดเีลย และ 
 จากการศึกษาพบว่า มีกรณีของการก าหนดค าบังคับที่ไม่สามารถปฏิบัติ ได้ จากแนว 
ค าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 754/2556 โดยศาลได้พิพากษาโดยมีค าบังคับว่า เห็นสมควรที่
จะต้องให้ท าการเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ โดยให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมน าต้นไม้
ชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในจ านวนที่เท่ากันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปแล้วตาม
บัญชีที่ได้มีการส ารวจและบันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2552 ไปปลูกทดแทนตามแนวถนนที่ท าการ
ขยายโดยให้เริ่มด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุดเพ่ือให้มีสภาพใกล้เคียงกับ
ของเดิมให้มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในค าพิพากษานี้ประกอบหลักการ ทฤษฎี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า เป็นกรณีของการที่กรมทางหลวงไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ศาลปกครองจึงก าหนดให้ฝ่ายปกครองด าเนินการแก้ไข
เยียวยาความเสียหายในลักษณะของการกระท าการ แต่เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดผลด้านเนื้อหาและ
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การก าหนดผลด้านระยะเวลาในการก าหนดค าบังคับแล้วจะเห็นได้ว่าฝ่ายปกครอง (กรมทางหลวง) ไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามค าบังคับได้อย่างแน่แท้ โดยในขอบเขตด้านเนื้อหายังเป็นการก้าว
ล่วงอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการน าต้นไม้กลับมาปลูกทดแทนอย่างไรให้เหมาะสม การที่จะ
ไปด าเนินการจัดหาต้นไม้ชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในจ านวนที่เท่ากันกับ
ต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปแล้วมาปลูกทดแทนนั้นเป็นการยากอย่างมากหรือไม่ไปไม่ได้อย่างแน่นอน
เนื่องจากต้นไม้ที่ตัดโค่นออกไปมีขนาดใหญ่และมีอายุหลายสิบปี รวมทั้งขอบเขตด้านระยะเวลาเพียง
หกสิบวันก็ไม่อาจที่จะด าเนินการได้ทันตามก าหนด การก าหนดค าบังคับในกรณีนี้จึงเป็นกรณีของการ
ก าหนดค าบังคับที่ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติตามได้เลย 

การก าหนดค าบังคับจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดค าบังคับให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ฝ่าย
ปกครองสามารถปฏิบัติตามค าพิพากษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในการนี้ เพ่ือให้ได้แนวทางการ
ก าหนดค าบังคับที่มีความชัดเจนจึงจะท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวิธีการก าหนดค าบังคับใน
คดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ดังนั้น 
 ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสมีวิธีการก าหนดค าบังคับในค าฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็มที่สามารถ
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้ตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่สุด โดยศาลปกครอง
ฝรั่งเศสมีอ านาจก าหนดค าบังคับยกเลิกหรือเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งในคดีละเมิด กึ่งละ เมิด และในคดี
สัญญา กึ่งสัญญา ทั้งยังอาจพิพากษาว่า ฝ่ายปกครองมีหนี้ใดที่ต้องช าระบ้าง มีอ านาจเพิกถอนหรือ
เลิกสัญญาได้ และในบางกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นพิเศษ องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองอาจ
ก าหนดค าบังคับ สั่งการให้ฝ่ายปกครองท าการบางอย่างที่จ าเป็นและรีบด่วนได้ในคดีโยธาสาธารณะ 
ในคดีเลือกตั้งศาลอาจเพิกถอนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งโดยมิชอบ และประกาศให้ผู้อ่ืนได้รับเลือกตั้งแทน 
ทั้งนี้ อ านาจประเภทนี้ของศาลเป็นไปตามท่ีกฎหมายเฉพาะก าหนด  โดยศาลปกครองจะมีอ านาจตาม
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งหรือตามแนวที่ปรากฏเป็นกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
“กระบวนพิจารณาพิเศษ” ศาลปกครองจะมีอ านาจอย่างเต็มที่และอย่างแท้จริง กล่าวคือ ศาล
ปกครองไม่ได้มีอ านาจเฉพาะแต่การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎเท่านั้น แต่มีอ านาจในการ
แก้ไขค าสั่งทางปกครองตลอดจนการออกค าสั่งหรือวินิจฉัยแทนองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ด้วย 
กรณีนี้เป็นกรณียกเว้นของหลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองกับศาลปกครอง ใน
กระบวนพิจารณาประเภทนี้ ศาลปกครองมักจะไม่สั่งองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่จะด าเนินการ
สั่งการด้วยตนเองในฐานะฝ่ายปกครอง กระบวนพิจารณาเช่นนี้ย่อมมีผลเป็นการหลีกเลี่ ยงความ
ยุ่งยากในการบังคับคดีตามค าพิพากษาไปด้วย โดยปริยาย ฉะนั้น การก าหนดค าบังคับในค าฟ้องที่
ศาลมีอ านาจเต็มนี้จึงเป็นกรณีตัวอย่างของการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองที่ไม่ได้ยึดติดอยู่
วิธีการเฉพาะของการก าหนดค าบังคับในคดีแต่ละประเภทดังเช่นในกรณีของศาลปกครองไทย  โดย
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มุง่เน้นที่การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ศาลปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศสสามารถก าหนดค าบังคับแก้ไขค าสั่งทางปกครองได้ด้วยตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการ
บังคับคดี และ 
 ในกรณีการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมัน โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการ
ก าหนดค าบังคับที่มุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในคดีปกครองให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ 
ในการนี้จะท าการวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของการก าหนดค าบังคับในแต่ละประเภทค าฟ้องของศาล
ปกครองเยอรมัน ดังนี้ 
 การก าหนดค าบังคับในค าฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง จะมีจุดเด่นที่การก าหนดค าบังคับให้
ค าสั่ง  ทางปกครองที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ในทางพิจารณาได้ความว่าค าสั่งทางปกครองมีความ
บกพร่องไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกรณีของค าสั่งทางปกครองที่ตกเป็นโมฆะ ค าสั่งทางปกครองที่เป็น
โมฆียะนั้นย่อมมีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่อาจถูกเพิกถอนจากศาลได้ โดยค าสั่งทางปกครองที่เป็น
โมฆียะอาจจะตกเป็นโมฆียะเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 การก าหนดค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งมีจุดเด่นตั้งแต่
ประเภทค าฟ้องคดีที่น าเอาวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีมาก าหนดเป็นประเภทค าฟ้อง การก าหนดค า
บังคับในกรณีนี้จึงต้องก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี โดยการก าหนดค าบังคับให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจ แต่
ถ้าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองยังคงมีดุลพินิจศาลปกครองก็ยังมีอ านาจก าหนดค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองให้แก่ ผู้ฟ้องคดี โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของ
ศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาได้อีกด้วย  
 การก าหนดค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ อันมีวัตถุแห่งคดีประเภทเดียวกัน
กับกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครองไทย วัตถุแห่งคดีจึง
หมายถึง การกระท าทางกายภาพหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองเยอรมัน มี
อ านาจในการก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจศาลปกครองเยอรมันจะก าหนดค าบังคับในลักษณะของการแจ้งให้ทราบ
ว่าเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องวินิจฉัยโดยค านึงถึงความเห็น
ในทางกฎหมายของศาลในค าพิพากษานั้น และ 
 การก าหนดค าบังคับในค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งเป็นจุดเด่นประการสุดท้ายของวิธีการก าหนดค าบังคับในคดีปกครองของประเทศเยอรมัน ที่
ก่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยการก าหนดค าบังคับในกรณีนี้ศาล
ปกครองจะก าหนดค าบังคับที่เป็นคุณแก่ผู้ร้อง ซึ่งโดยหลักแล้วศาลปกครองเยอรมันจะใช้วิธีการ
ก าหนดค าบังคับให้กฎนั้นตกเป็นโมฆะ แต่ถ้าในทางพิจารณาได้ความว่าฝ่ายปกครองอาจขจัดความ
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บกพร่องนั้นได้โดยการด าเนินกระบวนพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎที่บกพร่องนั้นได้ ในกรณีนี้ศาล
ปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐจะไม่พิพากษาแสดงว่ากฎนั้นตกเป็นโมฆะ แต่จะพิพากษาว่ากฎนั้นไม่
สมบูรณ์ (nicht wirksam) ค าพิพากษาว่ากฎไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้กฎนั้นไม่สามารถใช้บังคับได้ 
ทั้งนี้ จนกว่าฝ่ายปกครองที่ทรงอ านาจจะได้ด าเนินกระบวนพิจารณาแก้ไขเยียวยาความบกพร่องหรือ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อมีการแก้ไขเยียวยาความบกพร่องหรือ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้วความไม่สมบูรณ์นั้นก็เป็นอันยุติลง แต่หากไม่แก้ไขเยียวยา ก็
จะถือว่ากฎที่ไม่สมบูรณ์นั้นเป็นโมฆะ 
 จากการที่ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการในการก าหนดค าบังคับของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า วิธีการใน
การก าหนดค าบังคับของประเทศไทยมีข้อจ ากัดตามมาตรา 72 ซึ่งการก าหนดค าบังคับในแต่ละ
ประเภทคดีก็มีข้อจ ากัดอยู่เฉพาะวิธีเดียว ไม่อาจก าหนดค าบังคับในวิธีอ่ืนได้ เช่น การฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองก็ต้องก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่ง ไม่อาจ
ก าหนดค าบังคับให้กระท าการออกค าสั่งที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากการที่จะก าหนดค าบังคับ
กระท าการได้ จะต้องเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  เป็นต้น 
ข้อจ ากัดเหล่านี้ส่งผลให้ศาลปกครองไม่อาจพิจารณาก าหนดค าบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้ฟ้องคดีและธ ารงไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะไปพร้อมกันได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาการ
ก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ซึ่งในกรณีของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน
นั้นมีวิธีการที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาพิพาทให้สมบูรณ์
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี อาทิ การที่สามารถก าหนดให้ฝ่ายปกครองออกกฎหรือค าสั่ง     
ทางปกครองที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจดุลพินิจ และ
แม้ว่ากรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจก็ยังสามารถก าหนดค าบังให้ฝ่ายปกครองกระท าการออกกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครอง    โดยค านึงถึงความเห็นของศาลได้ ฉะนั้น บทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนด
วิธีการในการก าหนดค าบังคับจึงมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่อาจปฏิบัติได้ เนื่องจากศาลปกครองต้องมีค าบังคับตรงตามค าขอความประสงค์ที่แท้จริงของผู้
ฟ้องคดี โดยจะต้องมีความชัดเจนให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขเยียวความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้
ฟ้องคดีอย่างถูกต้องกับเจตนารมณ์ของค าพิพากษา 
   จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง        
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 โดยการก าหนดให้ศาลปกครองมี
อ านาจก าหนดค าบังคับให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี หากในทางพิจารณาคดีแต่ละประเภท
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดค าบังคับอย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
ประเภทคดีพิพาท ให้    ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับดังกล่าวเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ก่อให้เกิด
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ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดิน และในกรณีที่ค าบังคับมีไม่
ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ให้จัดตั้งแผนกหนึ่งขึ้นในศาลปกครองหรือให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษา หรือช่วย
อธิบายวิธีการและแนวทางท่ีถูกต้องในการปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษา 
 

5.5 ปัญหาเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาและค าบังคับเป็น
องค์ประกอบของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง          
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่มีลักษณะเฉพาะที่      
แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น          
เป็นข้อความในค าพิพากษาที่ศาลได้แนะน าวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาให้ฝ่ายที่แพ้คดีสามารถ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาได้อย่างถูกต้อง แต่ค าบังคับเป็นข้อความในค าพิพากษาของศาลปกครองที่
กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาต้อง
ปฏิบัติตาม เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี หากฝ่ายแพ้คดีไม่
ปฏิบัติตามค าบังคับหรือปฏิบัติล้าช้าเกินสมควรก็จะต้องถูกด าเนินการตามมาตรการในการบังคับให้มี
การปฏิบัติตามค าบังคับต่อไป ฉะนั้นการเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาจึงต้องไม่มีลักษณะของการสั่งการหรือบังคับการให้ฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติอันจะ
กลายเป็นการก าหนดค าบังคับได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษา
ได้ เนื่องจากทั้งสองกรณีดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ    ค าพิพากษาแต่มีสภาพบังคับที่ต่างกัน 
โดยมีหลายกรณีที่ศาลปกครองได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า
พิพากษาแต่มีลักษณะของการบังคับการให้ฝ่ายปกครองต้องกระท าการต้องกระท าการบางอย่างจน
อาจมีลักษณะเป็นค าบังคับได้ 
 จากการศึกษาพบว่า ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 973/2560 ศาลได้ก าหนดค าบังคับ
เพิกถอนค าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ล. ที่ไม่สั่งออกโฉนดที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยศาล
ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยให้  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ล. มีหน้าที่ต้องด าเนินการพิจารณาค าขอออกโฉนดที่ดินในส่วนที่พิพาทให้
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการวิเคราะห์ท าให้เห็นได้ว่า คดีพิพาท
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นี้เป็นกรณีของการออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอ านาจเพียงการก าหนดค า
บังคับเพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบเท่านั้น อันมีลักษณะของการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างประเภทคดี
พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และการก าหนดค าบังคับเพิกถอนตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 
แต่การที่จะท าให้วัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีนั้นบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องใช้วิธีการก าหนดค าบังคับให้
ฝ่ายปกครองออกค าสั่งที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองไทยไม่มีอ านาจในการก าหนดค าบังคับ
ในลักษณะนี้ ศาลจึงใช้วิธีการเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าพิพากษา แต่เป็นการเขียนข้อสังเกตที่มีลักษณะของการสั่งการให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตาม
ข้อสังเกตนี้ จึงมีลักษณะของการสั่งการบังคับการให้ฝ่ายปกครองกระท าการที่มีลักษณะเป็นค าบังคับ
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) ฉะนั้น 
การเขียนข้อสังเกตในลักษณะนี้หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการ
ตามข้อสังเกตแล้วจะมีการบังคับให้เป็นไปตามข้อสังเกตนี้อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้มีมาตรการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาเฉพาะกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค า
บังคับเท่านั้น 

เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีการก าหนดค าบังคับ ในคดีฟ้องขอให้เพิกถอน
มาตรการทางกฎหมายของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่า นอกจากการก าหนดค าบังคับให้
เพิกถอนกฎและค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบแล้ว หากวัตถุแห่งคดีเป็นค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทาง
ปกครอง ศาลปกครองฝรั่งเศสอาจก าหนดค าบังคับให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทาง
ปกครองได้ โดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการออกค าสั่งที่อาจจะเป็นคุณหรือไม่เป็น
คุณต่อผู้ฟ้องคดีก็ได้ ฉะนั้น การเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 973/2560 จึงมีลักษณะเดียวกันกับการ
ก าหนดค าบังคับในคดีฟ้องขอให้เพิกถอน  ค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทางปกครองของศาลปกครอง
ประเทศฝรั่งเศส แต่ในกรณีการฟ้องโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎ หากศาลปกครองเห็นว่า
กฎไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะวินิจฉัยว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน 
โดยศาลจะไม่ท าการออกกฎใหม่แทนกฎของฝ่ายบริหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ในการนี้ศาล
ปกครองจะใช้วิธีการเขียนค าแนะน าท้ายค าพิพากษา (Directive) ให้ ฝ่ายปกครองด าเนินการตาม
ค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้องภายหลังจากที่กฎถูกเพิกถอนแล้ว จึงชี้ให้เห็นได้ชัดว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาต้องมิใช่ค าสั่งบังคับการให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการ แต่ต้องมีลักษณะของการแนะน าวิธีการด าเนินการให้สอดคล้องกับผลของค า
พิพากษาภายหลังจากการที่ศาลได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนแล้วเท่านั้น 
 ในกรณีของประเทศเยอรมันมีกรณีของการก าหนดค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออก
ค าสั่งทางปกครอง และค าบังคับในค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ ที่ศาลปกครองมีอ านาจก าหนด
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ค าบังคับให้เจ้าหน้าที่กระท าการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในกรณีที่ฝ่าย
ปกครองมีดุลพินิจ   แต่ถ้าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจศาลปกครองจะก าหนดค าบังคับให้องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณาออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมาย
ของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาได้อีกด้วย ฉะนั้น การเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 973/2560 จึงมี
ลักษณะอย่างเดียวกันกับกรณีการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองประเทศเยอรมัน 
 ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ ศาลปกครองจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเขียนข้อสังเกตในการก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาให้มีลักษณะของการเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการที่ฝ่ายปกครองจะสามารถ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษา โดยหากศาลปกครองต้องการบังคับให้ฝ่ายปกครองต้อง
ด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จะต้องมีการก าหนด
ค าบังคับในค าพิพากษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี มิใช่การใช้วิธีเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาบังคับการให้ฝ่ายปกครองกระท าการ 
เนื่องจากยังไม่มีมาตรการในการบังคับให้เป็นไปตามข้อสังเกตได้ หากมีกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่กระท า
ตามข้อสังเกตดังกล่าว รวมทั้งการเขียนข้อสังเกตในลักษณะบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการอาจเป็น
การก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครองที่มีดุลพินิจในการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ ซึ่งจะ
เป็นการกระท าที่ละเมิดต่อหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง ทั้งนี้ จากวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกรณีการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาและการเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสและศาลปกครอง
ประเทศเยอรมัน พบว่า หากศาลปกครองทั้งสองประเทศมีเจตนาที่จะให้ฝ่ายปกครองกระท าการออก
ค าสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีจะใช้วิธีการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา ทั้งนี้ การเขียนค าแนะน าท้ายค า
พิพากษา (Directive) ศาลปกครองฝรั่งเศสจะใช้ในกรณีก าหนดค าบังคับเพิกถอนกฎ เพ่ือให้ฝ่าย
ปกครองด าเนินการตามค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้องภายหลังจากท่ีกฎถูกเพิกถอนแล้วเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า 
การก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษามีความจ าเป็นที่
จะก าหนดไว้ในค าพิพากษา เพ่ือให้ฝ่ายปกครองด าเนินตามค าบังคับให้ถูกต้อง โดยจะต้องก าหนด
เฉพาะแนวทางหรือวิธีการในการด าเนินการตามค าบังคับเท่านั้น ไม่อาจก าหนดให้มีการบังคับการให้
ฝ่ายปกครองกระท าการได้ อันจะมีลักษณะเป็นค าบังคับ ซึ่งจะมีความซ้ าซ้อนกันขององค์ประกอบใน
ค าพิพากษา จนส่งผลให้ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาได้ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง          
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) โดยก าหนดขอบเขต
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ของเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาไม่ให้มีความช้ า
ซ้อนกับกรณีการก าหนดค าบังคับ 
  

5.6 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับค า
บังคับที่ไม่ชัดเจน 

 การก าหนดค าบังคับของศาลปกครองมีวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายปกครองที่แพ้คดีตามค าพิพากษา
ด าเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่มีหลายกรณีที่ค าบังคับมีความไม่
ชัดเจน   ท าให้ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น กรณีก าหนดค าบังคับให้ส านักงานที่ดิน
จังหวัดด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องไปด าเนินการ
ออกโฉนดบริเวณใด หรือพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในที่สาธารณประโยชน์หรือไม่  และกรณีการก าหนดค า
บังคับให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมน าต้นไม้ชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันในจ านวนที่เท่ากันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปแล้วตามบัญชีที่ได้มีการส ารวจและบันทึกไว้ ไปปลูก
ทดแทนตามแนวถนนที่ท าการขยาย ซึ่งกรณีนี้ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับนี้ได้อย่าง
แน่แท้ในการที่จะหาต้นที่มีขนาดเดียวกันมาปลูกทดแทน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาไม่
สามารถปฏิบัติตามค าบังคับได้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   (ฉบับ
ที ่8) พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 มาตรา 75/3 ได้บัญญัติให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการพิจารณาไต่สวนและมีค าสั่งก าหนด
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือมีค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว ซึ่งเป็นที่น่าสั่งเกตว่า ค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา เป็นวิธีการ
ด าเนินการที่ศาลได้ก าหนดขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว จึงเป็นคนละประเภทกับ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันกับค า
พิพากษา และหากคู่ความฝ่ายแพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า
พิพากษาศาลปกครองจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะบังคับให้คู่ความฝ่ายแพ้คดีต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งก าหนดวิธีการดังกล่าว กรณีการเกิดปัญหาในลักษณะนี้ ศาลปกครองฝรั่งเศสมีมาตรการในการ
บังคับให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในคดีปกครอง โดยการขอให้ช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามค า
พิพากษา (La demande d’éclaircissement) ที่มีความยุ่งยากหรือไม่ชัดเจนหรือมีความขัดข้องใน
การปฏิบัติตามค าพิพากษา หน่วยงานทางปกครองที่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อสภาแห่งรัฐให้ช่วย
อธิบายวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษา โดยอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
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 หากพิจารณาตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุดจะเห็นได้ว่า ค าสั่งก าหนด
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองไทย และการช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส เกิดขึ้นภายหลังจากการพิพากษาคดี จึงไม่อาจสั่งการหรือ
ก าหนดวิธีการใดที่เป็นการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมค าพิพากษาได้อีก โดยในกรณีของประเทศไทยนั้นถ้อยค า
ในมาตรา 75/3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า “มีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือมีค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว” ส่วน
ถ้อยค าในมาตรา R.931-1 แห่งประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศส บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองหรือในคดีที่ศาลมีอ านาจเต็ม 
ค าพิพากษาที่พิพากษาไว้บางส่วนหรือให้ยกเลิกในทุกกรณีนั้น หน่วยงานทางปกครองที่มีส่วนได้เสีย
อาจมีค าร้องขอให้สภาแห่งรัฐอธิบายกระบวนวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาได้” ฉะนั้น เมื่อวิเคราะห์
ถ้อยค าในบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลปกครองฝรั่งเศสมีอ านาจในการอธิบายกระบวนวิธีการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษา โดยไม่ได้ก าหนดให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งต่าง ๆ ได้ดังเช่นในกรณีของศาลปกครอง
ไทย การช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศสจึงเป็นการเคารพต่อหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุด แต่ในกรณีของศาลปกครองไทยมาตรการทางกฎหมายที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับค าบังคับที่ไม่ชัดเจนนี้อาจกระทบต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์ของ 
ค าพิพากษาถึงที่สุดได ้

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง         
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75/3 โดยก าหนดให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถยื่นค าร้องให้ศาลปกครองอธิบายกระบวนวิธีการปฏิบัติตาม 
ค าบังคับนั้นได ้ 



 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

ค าบังคับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในค าพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง            
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศาลปกครองมี
อ านาจก าหนดค าบังคับได้ 5 ประเภทตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง การก าหนดค าบังคับจะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับประเภทคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ค าบังคับในที่นี้จึง หมายถึง “ข้อความใน
ค าพิพากษาของศาลปกครองที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่
แพ้คดีตามค าพิพากษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่คู่กรณีฝ่าย
ที่ชนะคดี โดยถือเป็นรายการหนึ่งในค าพิพากษาของศาลซึ่งถ้ามีก็ต้องก าหนดเอาไว้ในค าพิพากษานั้น
ด้วย” ฉะนั้น ค าบังคับจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ศาลปกครองจะสั่งการให้ฝ่ายปกครองกระท าการตามที่
ศาลก าหนดเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก้ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับจากการกระท าของ
ฝ่ายปกครอง ในการพิจารณาก าหนดค าบังคับนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะพิจารณาจากค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้องประกอบกับหลักการและ
แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง ซึ่ง
หลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองประกอบด้วยข้อความคิดทั่วไป
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง และข้อความคิดเที่ยวไปเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 
โดยข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองประกอบด้วยหลักในการพิจารณาคดีปกครอง 
และหลักในการพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งหลักในการพิจารณาคดีปกครองมีหลักย่อยที่ส าคัญ คือ 
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางตุลาการ  หลักความอิสระของฝ่ายตุลาการ และหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเป็นฝ่าย
ปกครองเสียเอง ศาลปกครองเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ส าคัญ 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการใช้
อ านาจในทางการเมือง ท าให้ฝ่ายปกครองต้องตระหนักเสมอว่าหากมีการกระท าที่ละเมิดต่อหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองอาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองและอาจต้องมีความรับผิด
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จากการกระท าดังกล่าว ในการตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองนั้น  ศาล
ปกครองจะต้องด าเนินการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ โดยจะต้อง
ผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทน
ของประชาชน แม้ว่าศาลจะเป็นองค์กรที่คุ้มครองรักษาความชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะศาล
ปกครองที่คุ้มครองรักษาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง แต่ศาลก็ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายต้องเคารพกฎหมายด้วยเช่นกัน การใช้อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับจะไม่
เกิดผลเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากศาลปกครองถูกครอบง าหรือถูกแทรกแซงการ
ใช้อ านาจจากฝ่ายอ่ืน ดังนั้น ความอิสระของศาลปกครองจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระ 3 
ประการ คือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม โดยต้องปราศจาก
ความล าเอียงหรือไม่มีอคติในเรื่องที่ตนตัดสินด้วย และการใช้อ านาจของศาลปกครองก็จะต้องเป็นไป
ตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย โดยห้ามศาลปกครองพิพากษาเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง 
มิฉะนั้นหากศาลปกครองก าหนดค าบังคับที่เป็นการก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายปกครอง นอกจากจะเป็น
การละเมิดหลักการพ้ืนฐานนี้แล้วยังจะน าไปสู่ปัญหาการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองโดยฝ่าย
ปกครองอีกด้วย เนื่องจากค าบังคับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของค าพิพากษาของศาล
ปกครอง การก าหนดค าบังคับจึงต้องผูกพันต่อหลักในการพิพากษาคดีปกครอง ประกอบด้วย หลักที่
ศาลต้องมีค าพิพากษา หลักที่ศาลต้องพิพากษาตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดี และหลักความศักดิ์สิทธิ์
ของค าพิพากษาถึงที่สุด โดยหลักการที่ศาลต้องมีค าพิพากษานั้นบังคับให้ศาลปกครองต้องท าหน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดีตามอ านาจหน้าที่ของตน เกิดผลผูกพันให้ศาลต้องรับคดีไว้พิจารณาพิพากษา
เสมอจะปฏิเสธไม่รับคดีไว้พิจารณาไม่ได้ และเมื่อศาลรับคดีไว้พิจารณาแล้วก็จะต้องพิพากษาและมีค า
บังคับให้เป็นไปตามค าขอทุกค าขอที่คู่ความขอให้ศาลปกครองมีค าบังคับตามหลักที่ศาลต้องพิพากษา
คดีตรงตามค าขอของผู้ ฟ้องคดี โดยมีข้อยกเว้นที่สามารถพิพากษาเกินค าขอได้ในเหตุเกี่ยวกับ     
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น 

ค าบังคับในคดีปกครองของไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ค าบังคับเพิกถอน          
2. ค าบังคับกระท าการ และ 3. ค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิ โดยศาลปกครองจะใช้อ านาจก าหนดค าบังคับ
เพิกถอนในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการออกกฎและค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่วนใน
กรณีของการก าหนดค าบังคับกระท าการจะต้องมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าอ่ืนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าต่อหน้าที่ที่มีกฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติของฝ่าย
ปกครอง คดีละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และในกรณีการก าหนดค าบังคับเกี่ยวกับสิทธิจะต้องมีการฟ้องคดีพิพาทเพ่ือแสดงความ
เป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเท่านั้น โดยกฎหมายได้มุ่งเน้นในการจ ากัดกรอบการใช้อ านาจ
ของศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อของค าบังคับไว้เป็นการเฉพาะให้สอดคล้องกับประเภทคดี 
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จนส่งผลศาลปกครองไม่สามารถก าหนดค าบังคับได้ตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี และในกรณี
ของการก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎหมายได้ก าหนดให้อ านาจดุลพินิจแก่ศาลปกครองใน
การที่จะพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีการ
ก าหนดค าบังคับของศาลปกครองฝรั่งเศสและศาลปกครองเยอรมัน เห็นได้ว่าศาลปกครองของ    ทั้ง
สองประเทศมีวิธีการก าหนดค าบังคับที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และยัง
รักษาความสมดุลของประโยชน์สาธารณะเอาไว้ได้อีกด้วย โดยสามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการออกฎหรือค าสั่งที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจได้ด้วย 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจจะใช้วิธีการก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาออกกฎหรือค าสั่งภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด โดยค านึงถึง
ความเห็นในทางกฎหมายของศาล ที่ปรากฏในค าพิพากษาแทน ส่วนการก าหนดผลด้านระยะเวลา
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนนั้น ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสจะยึดถือหลักความพอสมควรแก่
เหตุในการที่จะพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลา หากในทางพิจารณาได้ความว่าการเพิกถอน
ย้อนหลังจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสุจริตของบุคคล ที่เกี่ยวข้องและท าให้มีผลกระทบต่อ
การบริการสาธารณะที่ไม่ได้สัดส่วน ศาลปกครองฝรั่งเศสจะก าหนดผลให้ค าบังคับเพิกถอนมีผลไปใน
อนาคตเท่านั้น ดังนั้น จากการศึกษาที่ผ่านมาได้ค้นพบประเด็นปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ส าคัญอยู่ 
6 ประเด็น ดังนี้ 
 

6.1.1 ปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอน 
การก าหนดค าบังคับเพิกถอนจะเกิดข้ึนได้จากการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
และอ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ที่ก าหนดให้อ านาจ
แก่ศาลปกครองในการก าหนดผลด้านเนื้อหาของค าบังคับที่มีความจ ากัดอยู่เพียงการเพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งการพิจารณาก าหนดผลด้านระยะเวลาการเพิกถอนกฎก็ไม่
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อให้เกิดปัญหาการก าหนดผลด้านเนื้อหามีข้อจ ากัดจนเกินไป และ
ปัญหาการก าหนดผลด้านระยะเวลาไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาการก าหนดค าบังคับที่
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ประสงค์อันแท้จริงของผู้ฟ้องคดีได้ โดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้อง
คดีนอกจากการที่ต้องการให้ศาลปกครองลบล้างกฎหรือค าสั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่
ตนแล้ว หากเป็นกรณีของค าสั่งปฏิเสธไม่ออกกฎหรือค าสั่งผู้ฟ้องคดียังมีความต้องการให้ศาลปกครอง
ก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการออกกฎหรือที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อ
ศาลปกครองใช้อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกค าสั่งทาง
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ปกครอง ฝ่ายปกครองก็ต้องไปด าเนินการพิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดีใหม่ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ออก
ค าสั่งที่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ ในท้ายที่สุดผู้ฟ้องคดีก็จะต้องน าค าสั่งปฏิเสธภายหลังนี้มาฟ้องเป็น
คดีต่อศาลปกครอง อ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนนี้จึงไม่มีประสิทธิภาพ
ที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

6.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ  
การก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการเป็นอ านาจของศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับอีก

ประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) “คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะ
เป็น . . . การกระท า   อื่นใด . . .” และการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) “. . . สั่ง
ห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน   ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” ศาลปกครองมีอ านาจเฉพาะ
ก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในอนาคต แต่ไม่มีอ านาจการก าหนดค าบังคับให้
ฝ่ายปกครองด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ได้กระท าไปแล้วในอดีตก่อนที่ศาลจะมีค าบังคับได้ ภายใต้หลัก
ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและหลักการที่ห้ามศาลพิพากษาเกินค าขอ ฉะนั้น เมื่อศาล
ก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการ ฝ่ายปกครองก็จะต้องไม่กระท าการต่อ แต่ผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินการไปก่อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ฟ้องคดียังไม่สิ้นสุดจะมีวิธีการด าเนินการ
อย่างไร กรณีนี้จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับห้ามกระท าการที่มี
ข้อจ ากัดจนไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ได้กระท าไปแล้วก่อนที่
ศาล  จะมีค าบังคับได ้

  
6.1.3 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับกระท าการ  
ปัญหาการก าหนดค าบังคับในกรณีนี้ เกิดขึ้นจากการฟ้องคดีประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มูลเหตุของการฟ้องคดีประเภทนี้จึงเกิดขึ้นจากสอง
สาเหตุคือ การละเลย  ต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทั้งสองกรณีนี้ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่
ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และเมื่อมีการตั้งประเด็นค าฟ้องจากเนื้อหาในค า
ฟ้องเป็นคดีประเภทนี้แล้ว ศาลปกครองจะไม่สามารถก าหนดค าบังคับประเภทอ่ืนอีกได้  เนื่องจากจะ
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เป็นกรณีของการก าหนดค าบังคับให้มากกว่าค าขออันเป็นการละเมิดต่อหลักการพิพากษาเกินค าขอ
นั่นเอง แต่เมื่อมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ฝ่ายปกครองไปด าเนินการพิจารณาออกค าสั่ง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอ านาจหน้าที่แล้ว ฝ่ายปกครองออกค าสั่งที่ไม่เป็นคุณให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ต้องน าค าสั่งนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีใหม่เพ่ือขอให้ศาลก าหนดค า
บังคับเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจจะฟ้องเป็นคดีขอให้ศาลมีค า
พิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ ฉะนั้น ประเด็นปัญหาดังกล่าวจะท าให้การบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้ฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลานาน จนส่งผลต่อการไม่มีประสิทธิภาพในการเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีของประชาชนของศาลปกครองไทยได ้
 

6.1.4 ปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้  
ประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดวิธีการในการก าหนด  

ค าบังคับไว้อย่างจ ากัด จึงท าให้ศาลปกครองต้องพยายามหาแนวทางหรือวิธีการที่จะก าหนดค าบังคับ
ให้ตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี  ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวการก าหนดค าบังคับในค า
พิพากษาของศาลปกครองไทยจึงมีหลายกรณีมีความไม่ชัดเจน จนก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
ตามค าบังคับ เนื่องจากจะต้องมีหารือแนวทางปฏิบัติตามค าบังคับที่ไม่ชัดเจนนั้นไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดวิธีการในการก าหนดค าบังคับมีข้อจ ากัดจงึส่งผลส าคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ เนื่องจากศาลปกครองต้องมี
ค าบังคับตรงตามค าขอความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี โดยจะต้องมีความชัดเจนให้ฝ่ายปกครอง
สามารถแก้ไขเยียวความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ ฟ้องคดีอย่างถูกต้องกับเจ ตนารมณ์ของ 
ค าพิพากษา 

 
6.1.5 ปัญหาเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการก าหนดข้อสังเกตประกอบ

ค าบังคับ  
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาและค าบังคับเป็น

องค์ประกอบของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง          
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่มีลักษณะเฉพาะที่      
แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น          
เป็นข้อความในค าพิพากษาที่ศาลได้แนะน าวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษาให้ฝ่ายที่แพ้คดีสามารถ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาได้อย่างถูกต้อง แต่ค าบังคับเป็นข้อความในค าพิพากษาของศาลปกครองที่
กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีตามค าพิพากษาต้อง
ปฏิบัติตาม เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี หากฝ่ายแพ้คดีไม่
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ปฏิบัติตามค าบังคับหรือปฏิบัติล้าช้าเกินสมควรก็จะต้องถูกด าเนินการตามมาตรการในการบังคับให้มี
การปฏิบัติตามค าบังคับต่อไป การก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าพิพากษามีความจ าเป็นที่จะก าหนดไว้ใน    ค าพิพากษา เพ่ือให้ฝ่ายปกครองด าเนินตามค า
บังคับให้ถูกต้อง โดยจะต้องก าหนดเฉพาะแนวทางหรือวิธีการในการด าเนินการตามค าบังคับเท่านั้น 
ไม่อาจก าหนดให้มีการบังคับการให้ฝ่ายปกครองกระท าการได้ อันจะมีลักษณะเป็นค าบังคับ ซึ่งจะมี
ความซ้ าซ้อนกันขององค์ประกอบในค าพิพากษา จนส่งผลให้ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติให้
สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาได้ 

 
6.1.6 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค า

บังคับท่ีไม่ชัดเจน 
เมื่อเกิดปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับได้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75/3 ได้บัญญัติให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการ
พิจารณาไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือมีค าสั่ง
ใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า
พิพากษา เป็นวิธีการด าเนินการที่ศาลได้ก าหนดขึ้นภายหลังจากท่ีศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว จึงเป็นคน
ละประเภทกับข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาซึ่งเกิดขึ้น
พร้อมกันกับค าพิพากษา ในการนี้หากฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาก็จะต้องหาวิธีการมาบังคับให้เป็นไปตามมาตรานี้อีกต่อไป จึงก่อให้ปัญหาการมี
มาตรการทางกฎหมายหลายรูปแบบแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของค าบังคับท่ีเกิดขึ้นได้ 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาที่ ผ่ านมาได้ชี้ ให้ เห็นถึงปัญหาขอบเขตในการก าหนดค าบั งคับตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ไม่มีความเหมาะสมจน
ท าให้ค าบังคับไม่สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับฝ่ายที่ชนะคดีตามค าพิพากษาได้ 
ฉะนั้น เพ่ือให้ค าบังคับสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้ประชาชนได้ และส่งผลให้ศาล
ปกครองเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแยกตามประเด็นปัญหา ดังนี้ 
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6.2.1  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการมีผลของค าบังคับเพิกถอน 
 เพ่ือให้การก าหนดค าบังคับเพิกถอนมีขอบเขตที่เหมาะสมในการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ เห็นควรให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 
วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ดังนี้  
 

วรรคหนึ่ง (1) “สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือก าหนดว่ากฎหรือค าสั่งไม่
สมบูรณ์จนกว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะแก้ไขความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ทั้งนี้ ในกรณีการก าหนดค าบังคับสั่งให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผูกพันตามกฎหมายที่
จะต้องออกกฎหรือค าสั่งใหม่แทนกฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอน ให้ศาลปกครอง
ก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือค าสั่ง
ใหม่แทนกฎหรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอนแก่ผู้ ฟ้องคดี เฉพาะกรณีที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ านาจดุลพินิจ หากเป็นกรณีที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงมีดุลพินิจ ให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาออกกฎหรือค าสั่งใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่
ปรากฏในค าพิพากษาด้วย” และ 

วรรคสอง “ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใด
ขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอนกฎ
หรือค าสั่งให้มีผลย้อนหลังนั้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงเกินขนาดอย่างชัดเจนทั้งต่อ
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล และก่อให้เกิดผลตามมาซึ่ง
ไม่ได้สัดส่วนกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหรือค าสั่งนั้น ให้ศาลปกครอง
ก าหนดผลให้การเพิกถอนกฎหรือค าสั่งนั้นมีผลในวันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือให้มีผล
ไปในอนาคตเท่านั้น” 
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6.2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับ           
ห้ามกระท าการ 

เพ่ือให้ศาลปกครองมีอ านาจในการก าหนดค าบังคับให้แก้ไขการกระท าของฝ่ายปกครอง     
ที่เกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะมีค าบังคับ เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ดังนี้  

 
. . . สั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งให้กระท าการเพ่ือแก้ไข

เยียวยาการกระท าก่อนที่จะมีค าบังคับห้ามการกระท า  ในกรณีที่มีการฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)   

 
6.2.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับ

กระท าการ 
 เพ่ือให้การก าหนดค าบังคับกระท าการสามารถที่จะก าหนดค าบังคับในลักษณะที่เป็นคุณ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ รวมทั้งเป็นลดปริมาณคดีปกครองใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการฟ้องคดีที่เกิดจากการไม่         
บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) ดังนี้  
 

สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกกฎหรือค าสั่ง ให้ศาลปกครอง
ก าหนดค าบังคับสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือค าสั่ง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ านาจ
ดุลพินิจ หากเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงมีดุลพินิจ 
ให้ศาลปกครองก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พิจารณาออกกฎหรือค าสั่งภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด โดยค านึงถึง
ความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ปรากฏในค าพิพากษาด้วย 
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6.2.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการก าหนดค าบังคับที่ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ 
เพ่ือให้ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นที่สุดในการที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษา 

เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 มาตรา 72 ดังนี้  

 
วรรคสี่ เพ่ือให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไข 

ข้อพิพาทในคดีได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี หากในทางพิจารณาคดีแต่ละ
ประเภทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดค าบังคับอย่างอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเภทคดีพิพาท ให้ศาลปกครองสามารถก าหนดค าบังคับ
ดังกล่าวเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและการ
บริหารราชการแผ่นดิน  

วรรคห้า ในกรณีที่ค าบังคับมีไม่ชัดเจนหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษา เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษา ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็น
ที่สุด 

 
6.2.5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมในการ

ก าหนดข้อสังเกตประกอบค าบังคับ 
เพ่ือให้ได้ลักษณะของการก าหนดข้อสังเกตที่มีความเหมาะสม และไม่ซ้ าซ้อนกับการก าหนด

ค าบังคับ อันจะเกิดผลดีต่อการที่ฝ่ายปกครองจะมีแนวทางหรือวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตาม 
ค าบังคับในค าพิพากษา เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) ดังนี้  

 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

ถ้ามี  โดยให้ ระบุถึงแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้สอดคล้องกับผลของ 
ค าพิพากษาที่ไม่มีลักษณะของค าบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 

 
 
 



325 

 

6.2.6 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค าบังคับที่ไม่ชัดเจน 

 เพ่ือให้ฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาได้ถูกต้องและไม่เป็นการ
ละเมิดต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษาถึงที่สุด เห็นควรให้มีการแก้ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75/3 ดังนี้  

 
วรรคสอง ในกรณีที่มีการก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 หน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนได้เสียอาจมีค าร้องให้ศาลปกครองอธิบาย
กระบวนวิธีการปฏิบัติตามค าบังคับนั้นได้  
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