
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบ “ศาลคู่” คือให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยชี้
ขาดคดีแพ่งและคดีอาญาเท่านั้น ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองนั้นให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของ
ศาลปกครองซ่ึงมีระบบศาล ระบบผู้พิพากษา และระบบวิธีพิจารณาแยกต่างหากจากระบบ ศาล
ยุติธรรม  
 ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซ่ึงหมายถึงคดีพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยที่ข้อพิพาทเหล่านี้เกิดจากการที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นคดีอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง (อักขราทร จุฬารัตน, 
ม.ป.ป., หน้า 29) จึงท าให้เอกชนซ่ึงได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าของรัฐมีสิทธิน าคดีมา
ฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระท าทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ 
หรือประโยชน์อันชอบธรรมของตนนั้นเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนการ
กระท านั้น หรือขอให้ไม่บังคับใช้การกระท านั้นแก่กรณีของตน และ/หรือขอให้บังคับให้ฝ่าย
ปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน แล้วแต่กรณี และในการด าเนินคดีปกครองในศาล
ปกครองนั้น มีระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองซ่ึงจะแตกต่างกับวิธีพิจารณาคดีในศาลแพ่ง 
 ในอดีตที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น ศาลซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ได้แก่ ศาลยุติธรรม การฟ้องคดีแพ่งนั้น 
เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้อง
ใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่ง ศาลแพ่งซ่ึงเป็นองค์การตุลา
การจึงเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่พิพาทกันตามกฎหมายแพ่ง ซ่ึงการด าเนินคดีในศาลแพ่ง 
มีลักษณะส าคัญประการหนึ่งว่า คู่ความในคดีจะมีความเท่าเทียมกันในการด าเนินคดี กระบวน
พิจารณาคดีแพ่งจึงเป็นผลสะท้อนโดยตรงจากกฎหมายสารบัญญัติที่คู่ความมีความเท่าเทียมกัน แต่
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ในคดีปกครองนั้นมีลักษณะที่ตรงกันข้าม คู่ความไม่มีความเท่าเทียมกันแต่อย่างใด เนื่องจากคดี
ปกครองนั้นเป็นคดีที่พิพาทกันระหว่างเอกชนกับรัฐซ่ึงคู่ความอยู่ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยรัฐ
อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน ซ่ึงแตกต่างจากในคดีแพ่ง คดีแพ่งเป็นคดีที่พิพาทกันระหว่างเอกชน
กับเอกชนด้วยกัน โดยคู่ความอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน และในการด าเนินคดีในศาลแพ่งดังกล่าว 
จะมีระบบวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระบวนพิจารณา เป็นการก าหนดขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้กระบวนพิจารณาด าเนินไปด้วยดี โดยได้ก าหนดบทบาทหรือ
อ านาจหน้าที่ของศาล ของคู่ความ และรูปแบบวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีศาลและคู่ความจะต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาซ่ึงการมีค าพิพากษาของศาลอันมีผลบังคับ 
 กระบวนพิจารณาคดีแพ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นตอนเริ่มต้นซ่ึงได้แก่ การ
ฟ้องคดีต่อศาล ขั้นตอนกลาง ได้แก่ การพิจารณาและการสืบพยาน เป็นกระบวนพิจารณา เพื่อ
รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี และขั้นตอนสุดท้ายได้แก่การท าค าพิพากษา ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนพิจารณา 
 ค าพิพากษาของศาล อาจกล่าวได้ว่า เป็นอ านาจโดยเฉพาะของศาล เป็นอ านาจในการ ส่ัง
การของรัฐที่มอบให้ศาล เพื่อเยียวยาแก้ไขความเสียหายหรือความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น จากการที่เอกชน
มีความสัมพันธ์กันทางแพ่ง แม้ค าพิพากษาดังกล่าวจะเป็นอ านาจโดยเฉพาะของศาล แต่อย่างไรก็
ตาม การมีค าพิพากษาของศาลไม่ได้เป็นโดยตามอ าเภอใจ ศาลต้องมีค าพิพากษาโดย มีเหตุผลตาม
กฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่บัญญัติบทบาทหรืออ านาจ
หน้าที่ของศาลไว้ในการท าค าพิพากษาของศาล และระบบกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมีลักษณะ
ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ อ านาจของศาลจะถูกจ ากัดโดยสิทธิต่าง ๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณา
ของคู่ความ หรือโดยหลักที่เรียกว่า “หลักความประสงค์ของคู่ความ ” (Le principe dispositive หรือ 
The dispositive system) อันเป็นหลักดั้งเดิมหลักหนึ่ง ซ่ึงได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะ
เป็นวิธีพิจารณาความแพ่งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ( Common law) หรือในระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร (Civil law) ก็ตาม ตามหลักนี้ คู่ความมีอ านาจเต็มที่ในการต่อสู้คดีในทางกฎหมาย 
สารบัญญัติและสิทธิในกระบวนพิจารณา และมีสิทธิที่จะเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ
เหล่านั้น จากหลักความประสงค์ของคู่ความ ตามหลักนี้ ศาลในประเทศตะวันตกจึงยึดถือหลักการ
ว่าจะไม่พิพากษาเกินส่ิงท่ีคู่ความร้องขอ ท้ังนี้ ตามหลักกฎหมายเก่าแก่ที่ว่า “Ne eat judex ultra 
velextra petita partium” (วรรณชัย บุญบ ารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ์ พลรบ, 2549, หน้า 
75) ส่วนประเทศไทยก็มีหลักท านองเดียวกันนี้บัญญัติไว้เช่นกัน ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 
 



 3 

 มาตรา 142 ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลที่ช้ีขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุก
ข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าส่ังให้ส่ิงใดๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต ่
  (1) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ ขับ
ไล่จ าเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าส่ังให้ขับไล่จ าเลย ก็ได้ 
ค าส่ังเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจ าเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์
นั้น ซ่ึงไม่สามารถแสดงอ านาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ 
  (2) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใด ๆ เป็นของตนทั้งหมด แต่พิจารณาได้ความว่า
โจทก์ควรได้แต่ส่วนแบ่ง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้  
   (3) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็ได้  
   (4) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องค านวณถึงวันฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้จนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค า
พิพากษาก็ได้  
  (5) ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้าง
ได้นั้น เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้ 
  (6) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซ่ึงมิได้มีข้อตกลงก าหนด
อัตราดอกเบี้ยกันไว้ เมื่อศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือ
การด าเนินคดีศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงขึ้นกว่าท่ีโจทก์มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าปีต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอ่ืนหลังจากนั้นก็ได้ 
 จะเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง วางหลักการ
ที่ส าคัญไว้ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ศาลต้องพิพากษาคดีตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ  และ 
ประการที่สอง ศาลจะพิพากษาหรือท าค าส่ังให้ส่ิงใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏ ในค าฟ้อง
ไม่ได้ ซ่ึงหมายความว่า ศาลต้องไม่พิพากษาเกินไปกว่าท่ีโจทก์มีค าขอมาในท้ายค าฟ้อง เมื่อโจทก์มี
ค าขอมาอย่างไร ศาลต้องพิพากษาให้อย่างนั้นตามความประสงค์ของคู่ความ ฉะนั้น ในเวลาท่ีศาล
จะพิพากษาคดีศาลต้องพิจารณาในตอนท้ายของค าฟ้องว่าโจทก์มีค าขอว่าอย่างไร ศาลก็ต้อง
พิพากษาไปตามค าขอนั้น จะพิพากษาให้มากกว่าท่ีโจทก์ขอไว้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น โจทก์ขอดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่ได้ขอมาเลย ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 
15 ต่อปี หรือให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยท้ังท่ีโจทก์ไม่ได้ขอมาในค าขอ ท้ายฟ้องไม่ได้ ถือว่าเป็นการ
พิพากษาเกินค าขอ 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว และจากบรรทัดฐานค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็น
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ว่า ศาลแพ่งยึดถือตามหลักดังกล่าว กล่าวคือ ศาลจะพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค า
ฟ้องไม่ได้ เป็นบรรทัดฐานส าคัญในการท าค าพิพากษาของศาล 
 แม้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าว จะเป็นหลักการ ท่ี
ส าคัญหลักการหนึ่งในการท าค าพิพากษาของศาลในคดีแพ่ง แต่หลักการดังกล่าวแตกต่างจาก การ
ก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อพิจารณาจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
พบว่ามีแนวโน้มว่าศาลมีอ านาจพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้องได้ เมื่อสิทธิ
นั้นเป็นสิทธิที่ผู้นั้นควรได้รับ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าค าพิพากษาศาลฎีกาไม่สอดคล้องกับค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ความแตกต่างดังกล่าวปรากฏตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 72 ที่บัญญัติว่าในการพิพากษาคดี ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  ( 1) ส่ังให้เพิกถอนกฎหรือค าส่ังหรือส่ังห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีที่
มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
  ( 2) ส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนดในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
  ( 3) ส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดย
จะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิด
หรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง 
  ( 4) ส่ังให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการฟ้องให้
ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 
  ( 5) ส่ังให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
 ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็
ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎให้มีการประกาศผลแห่ง ค า
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น 
  ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา 
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ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าส่ังให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของบุคคลนั้นได้ 
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง ( 5) หรือตามวรรคส่ี ให้น าบทบัญญัติว่า
ด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ตามส่วนของการชนะคดี 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว ท าให้เกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ ในการพิพากษาคดี 
ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ แต่ค าบังคับดังกล่าวจะก าหนดอย่างไรให้สอดคล้องกับค า
พิพากษาของศาล ในเม่ือศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง 
จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจศึกษาว่าการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครองควร
เป็นไปในทิศทางใดบ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
สังคม และเป็นบรรทัดฐานในทิศทางเดียวกัน 
 ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา เป็นปัญหาส าคัญที่ควรหยิบยกเพื่อ
เสนอแนะให้มีกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย ให้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 
 3. เพื่อศึกษาการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาตามกฎหมายของไทย และต่างประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของศาลปกครอง 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง 

 สมมติฐานของการศึกษา 

 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับตามที่บัญญัติในมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เมื่อกรณีรับฟังข้อเท็จจริง
ได้ตามฟ้องศาลปกครองอาจมีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่าง
ใกล้ชิดกับค าขอได้ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นควรขอให้ศาลออกค าบังคับอย่างไร ดังนั้น การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาของ
ศาลปกครองจึงควรมีค าพิพากษานอกเหนือจากค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับค า
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ขอได้ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา ในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับค าบังคับกรณีเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง และค าบังคับกรณีคืนค่าธรรมเนียมศาล กรณีให้
ชดใช้ดอกเบี้ย และกรณีให้ชดใช้ค่าเสียหาย รวมท้ังบทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังท าการศึกษาตัวบทกฎหมายในเรื่องการก าหนดค าบังคับใน
ค าพิพากษาของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น  

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการค้นคว้าและวิจัยแบบเอกสาร โดยค้นคว้าจากหนังสือ บทความ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
รวมท้ังข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบความเป็นมาและความส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 
 2. ท าให้ทราบประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค า
พิพากษา 
 3. ท าให้ทราบกฎหมายของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค า
พิพากษา 
 4. ท าให้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 
 5. ท าให้ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับในค าพิพากษา 

นิยามศัพท์ 

 ค าบังคับ หมายความว่า ค าส่ังของศาลซ่ึงออกเพื่อส่ังให้คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้
คดีปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง 
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 ค าพิพากษาศาลปกครอง  หมาย ความว่า  ค าวินิจฉัยของตุลาการศาลปกครองท่ีตัดสิน
ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีโดยใช้หลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ ประกอบด้วยเหตุผลในค าวินิจฉัย และ
เหตุผลในข้อกฎหมายชี้ขาดเพ่ือให้สามารถยุติปัญหาข้อพิพาทได้ด้วยความเป็นธรรม 
 อ านาจในการก าหนดค าบังคับ  หมายความว่า  ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีค าส่ังอย่างใดที่
จะต้องมีการบังคับคดี ให้ศาลมีค าบังคับก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามค าบังคับในวันที่อ่านค าพิพากษา 


