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บทคัดย่อ 

 ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับคดี
พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่งและข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยที่ข้อพิพาทเหล่านี้เกิดจากการที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง ซ่ึงผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อันเนื่องจาก
การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และการแก้ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ในกรณีที่จะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องท่ีจะมีสิทธิฟ้อง
คดีปกครองต้องพิจารณาเหตุแห่งการฟ้องคดีและค าขอเยียวยาความเสียหาย โดยค าขอเยียวยาความ
เสียหายต้องเป็นค าบังคับท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองท่ีจะมีค าบังคับได้ ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าใน
การพิพากษาคดีของศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับตามที่บัญญัติในมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เมื่อกรณีรับฟังข้อเท็จจริง
ได้ตามค าฟ้องศาลปกครองอาจมีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่าง
ใกล้ชิดกับค าขอได้ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นควรขอให้ศาลออกค าบังคับอย่างไร หากศาลปกครองถือตามท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอ
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อย่างเคร่งครัด ท้ังท่ีข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามค าฟ้อง แต่ศาลปกครองไม่ก าหนดค าบังคับให้ย่อมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือข้อโต้แย้งดังกล่าวก็
ยังคงมีอยู่ต่อไป ซ่ึงศาลปกครองควรวางหลักการต่อไปว่า ในกรณีที่รับฟังข้อเท็จจริงได้ตามค าฟ้อง 
ศาลปกครองมีอ านาจที่จะหยิบยกเรื่องการก าหนดค าบังคับท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองเพื่อ
แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งได้เอง หรือควรให้เป็นดุลพินิจของ
ศาลปกครองว่าจะก าหนดค าบังคับเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติ
ข้อโต้แย้งนั้นอย่างไร  โดยอาจจะน าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142 ที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาเกินค าขอมาเป็นเกณฑ์ในการแก้ไข และในส่วนที่
ถ้ามีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับค าขอก็สามารถ
ก าหนดค าบังคับได้ เช่น กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีค าขอเรื่องดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 โดยศาลปกครองก็สามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ 
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ABSTRACT 

 The Administrative Court is the court having authority to consider and judge the 
dispute cases between government agency or government officers and private individuals, on one 
hand and the dispute among government agencies or government officers, on the other. These 
disputes occur from government agencies’ or government officers’ actions, or duty negligence or 
unreasonable delay of duty or in the case as resulted in the violation or other liabilities of 
government agencies or government officers or may arise from the administrative contracts that 
would have caused the trouble or damage against person or persons unavoidably, due to the action 
or omission of action of administrative working units, or government officers. They also may 
arise from dispute on administrative contract, or any other cases within the jurisdiction of the 
Administrative Court, under Section 9 of the Act on Establishment of the Administrative Court 
and Administrative Dispute Procedure of 1999. In solving or mitigating the trouble or damage 
problem or ending of dispute, there should be a legal prescriptions as specified in Section 72 of 
the Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure of 
1999. The prosecutor can prosecute at the Administrative Court, in case it is considered whether 
or not the prosecutor is having the interest or involving in the interest and that the prosecutor is 
entitled to perform the persecution at the Administrative Court. The reason for the prosecution 
and request for remedy for damage must be considered. The request for remedy for damage shall 
be in the legal prescriptions in the authority of the Administrative Court that can have the legal 
prescriptions. Therefore, the researcher considers that in verdict of the Administrative Court, the 
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Administrative Court has authority to determine the legal prescriptions under Section 72 of the 
Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure of 1999, 
when there is hearing of a case under the facts of the complaint to the Administrative Court in 
addition to the request of the prosecutor but it has close relation with the request. This is because 
the prosecutor may not know or may not understand that in solving the trouble or damage 
problem, how the prosecutor should request for the court to issue a legal prescriptions. If the 
Administrative Court considers according to the prosecutor’s request strictly, even though the fact 
is heard according to the complaint, the Administrative Court does not required the legal 
prescriptions to be heard, it will cause unfairness to the prosecutor. Such trouble, damage or 
dispute still exists. The Administrative Court should set up the principles further that in case the 
facts can be heard according to the complaint, the Administrative Court shall have authority to set 
up the issue of the required legal prescriptions that are within the authority of the Administrative 
Court in order to solve or mitigate the trouble or damage or settle the dispute; or it should be in 
the discretion of the Administrative Court to determine how to solve or mitigate the trouble or 
damage, or settle the dispute. There may be the application of the criteria as determined in the 
Civil Procedural Code, Section 142 related to any verdict other than the request, to be the criteria 
in solving the problem. If there is any verdict other than the request of the prosecutor, but it is 
closely related to the request, the legal prescriptions can be required. For example, in the case that 
the prosecutor does not have the request about the interest under the Expropriation of Immovable 
Properties Act, 1987, the Administrative Court can determine the legal prescriptions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


