
บทที่ 3 

การก าหนดค าบังคับในค าพิพากษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

 ในแต่ละประเทศ แต่ละรัฐ ก็จะต้องมีการจัดระเบียบของสังคมให้อยู่กันอย่างสงบ
เรียบร้อย มิให้เกิดความสับสนวุ่นวาย การที่รัฐจะต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อให้สังคมมีระเบียบปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เรียกว่า นโยบายสาธารณะ 
(Public policy) เป็นนโยบายทางด้านการปกครองและความมั่นคงของประเทศ ค าพิพากษาก็เป็น
การแสดงออกซ่ึงอ านาจของรัฐโดยผ่านตัวผู้พิพากษาซ่ึงเป็นบุคคลของรัฐ ตัดสินปัญหาของสังคม
ด้วยหลักกฎหมายและเหตุผล 
 ค าพิพากษาของศาลเป็นการตัดสินปัญหา ซ่ึงจะต้องใช้กฎหมายที่บัญญัติไว้น ามาวินิจฉัย
ตัดสินปัญหา และต้องมีเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยด้วย เหตุแห่งค าวินิจฉัยดังกล่าวก็คือ เหตุผลในทาง
กฎหมาย 
 เมื่อค าพิพากษาได้ตัดสินแล้ว จะต้องทราบได้ว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ ฝ่ายใดมีหน้าที่ต้อง
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือฝ่ายใดค าพิพากษาระบุว่าห้ามมิให้กระท าการ ส่ิงใด ๆ เป็นหน้าที่
ของฝ่ายนั้นที่จะไม่กระท าการนั้น หรือ ค าพิพากษาระบุให้งดเว้นกระท าการใด ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่ งด
เว้นกระท าการส่ิงนั้น ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาก็จะมีบทลงโทษ ในทางแพ่งคือการให้ชดใช้
ค่าเสียหายหรือช าระราคา ยึดทรัพย์สินต่าง ๆ ออกขายทอดตลาด  (ไกรพันธ์ุ พรหมนุกูล, ม.ป.ป., 
หน้า 5-6) 

หลักการเขียนค าพิพากษาคดีแพ่งในศาลไทย  

 การเขียนค าพิพากษาจะต้องพิจารณาจากค าฟ้องของโจทก์ และค าขอท้ายฟ้อง ค าให้การ
ของจ าเลย การเขียนจึงจ าต้องย่อค าฟ้อง และค าให้การ ถ้ามีฟ้องแย้งก็ต้องย่อและย่อค าแก้ฟ้องแย้ง 
ค าพิพากษาศาลชั้นต้นจ าเป็นต้องเขียน โจทก์ฟ้อง จ าเลยให้การ โจทก์น าสืบ จ าเลยน าสืบ ตามล าดับ 
แล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงที่น าสืบรับกัน หากจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การก็ระบุไปใน ค าพิพากษาด้วยว่า
จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ ถ้ามีการชี้สองสถานต้องระบุด้วยว่า ศาลได้ชี้สองสถานในประเด็นอะไร
ไว้บ้าง ประเด็นในศาลชั้นต้นเกิดจากค าคู่ความที่ฟ้องและให้การมารับกันในประเด็นข้อใด คือไม่
ติดใจสืบพยานในประเด็นนั้น ก็ให้ระบุไว้ด้วย ควรเอาข้อเท็จจริงที่รับกันเขียนก่อน แล้วเขียนทาง
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น าสืบเฉพาะท่ียังโต้เถียงแล้วเขียนทางน าสืบเฉพาะข้อเท็จจริงที่มีประเด็นต้องวินิจฉัย กรณีมีการท้า
กันก็ให้ระบุไว้ว่าช้ันน าสืบคู่ความตกลงท้ากันเป็นข้อแพ้ชนะในประเด็นใด ส าหรับข้อเท็จจริง
ในทางพิจารณาสืบพยานมานั้นจะต้องระบุข้อเท็จจริงให้ครบทุกประเด็น เมื่อถึงการวินิจฉัยชี้ขาด 
ศาลต้องวินิจฉัยให้ครบทุกประเด็นเรียงตามล าดับเว้นแต่เมื่อวินิจฉัยประเด็นใดแล้วจะท าให้ไม่ต้อง
วินิจฉัยประเด็นอ่ืนอีก เมื่อถึงการพิพากษาตัดสินคดีจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าให้ยกฟ้องหรือให้จ าเลย
รับผิดแค่ไหนเพียงใด ซ่ึงกรณีนี้ให้ดูค าขอท้ายฟ้องเป็นหลัก และต้องเขียนค าพิพากษาให้ชัดเจน
ปราศจากข้อสงสัย (ไกรพันธ์ุ พรหมนุกูล, ม.ป.ป., หน้า 16-17) 

การวินิจฉัยตัดสินคดีของศาล  

 การชี้ขาดตัดสินคดีของศาลจะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี 
ซ่ึงวางหลักไว้ในวรรคหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 บัญญัติว่า ค าพิพากษาหรือค าส่ังของ
ศาลที่ช้ีขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าส่ังให้ส่ิงใด ๆ 
เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ 
  (1) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับ
ไล่จ าเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เม่ือศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าส่ังให้ขับไล่จ าเลยก็ได้ 
ค าส่ังเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจ าเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์
นั้น ซ่ึงไม่สามารถแสดงอ านาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ 
  (2) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆ เป็นของตนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่าโจทก์
ควรได้แต่ส่วนแบ่ง 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 เมื่อศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือ
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การด าเนินคดี ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงขึ้นกว่าท่ีโจทก์มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าปีต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอ่ืนหลังจากนั้นก็ได้ 
 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยท าเป็นค าพิพากษาหรือค าส่ังเป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี
ตามมาตรา 131 (2) นอกจากนี้มาตรา 172 ยังก าหนดให้ค าฟ้องต้องแสดงโดยชัดแจ้งซ่ึงสภาพแห่ง
ข้อหาของโจทก์และค าขอบังคับ ทั้งข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น หลักเกณฑ์การท า
ค าพิพากษาหรือค าส่ังจึงต้องสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ซ่ึงค าพิพากษาหรือค าส่ังช้ีขาดคดี เป็น
กระบวนพิจารณาของศาลที่มีความส าคัญมาก ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลนั้นจึงต้องอยู่ในกรอบ
ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 142 (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 41) 
 บทบัญญัติในมาตรา 142 นี้ ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของมาตรานี้เป็นการ
วางหลักเกณฑ์ของรายการในค าพิพากษาท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 141 (4) และ ( 5) โดยมีหลักการ
ส าคัญดังนี้คือ 
 1. วินิจฉัยชี้ขาดตามประเด็นแห่งคดี 
 2. ต้องพิพากษาหรือท าค าส่ังไม่เกินค าฟ้อง 
 ทั้งสองประการนี้จะขอกล่าวรวมไปในคราวเดียวกัน ในการพิจารณาสาระส าคัญของ
หลักการนี้ต้องดูที่ค าบรรยายฟ้อง ค าขอท้ายฟ้องและค าให้การว่า ศาลมีหน้าที่พิพากษาหรือส่ัง
อย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 131 (2) ข้อที่ศาลต้องวินิจฉัยคือในประเด็น
แห่งคดี ซ่ึงในประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยนั้น โจทก์กล่าวในฟ้องอ้างเหตุอะไรและมีค าขออะไรมา 
และจ าเลยกล่าวอ้างเหตุใดไว้ในค าให้การ ศาลต้องวินิจฉัยไปตามข้ออ้างและเหตุนั้น ๆ จะวินิจฉัย
นอกเหนือจากข้ออ้างในค าฟ้องหรือเหตุแห่งการปฏิเสธที่ปรากฏในค าให้การไม่ได้และส่วนที่
พิพากษาหรือส่ังในประเด็นแห่งคดีที่มีผลเป็นการบังคับนั้นต้องไม่เกินค าขอ ข้อที่ต้อง ท าความ
เข้าใจในส่วนนี้คือว่าถ้าข้ออ้างในค าฟ้องหรือข้อต่อสู้ใดที่จ าเลยยกขึ้นไว้ในชั้นแรกที่ยื่น เข้ามานั้น 
ถ้าต่อมามีการสละข้อนั้นไปหรือศาลไม่ก าหนดเป็นประเด็นให้ ต้องถือว่าข้ออ้างหรือค าให้การส่วน
นั้นไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอีกต่อไป (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 149) 

ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าสั่งเกินค าขอ 

 ค าฟ้องหรือค าร้องขอที่ยื่นต่อศาลต้องมีค าขอที่จะให้ศาลพิพากษาหรือมีค าส่ังบังคับให้
โดยระบุมาในค าขอท้ายฟ้องหรือค าร้องขอ อันเป็นความประสงค์ของโจทก์หรือผู้ร้องขอที่จะได้รับ
จากคดีตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล มาตรา 142 วรรคหนึ่ง จึงห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือ ท า
ค าส่ังเกินค าขอ 
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 คดีหนึ่งอาจมีข้อหาเดียวหรือหลายข้อหา แม้มีข้อหาเดียวอาจมีค าขอเดียวหรือ หลายค า
ขอมาท้ายค าฟ้องหรือท้ายค าร้องขอก็ได้ ถ้ามีค าขอไว้อย่างไรศาลจะต้องพิพากษาหรือมีค าส่ังให้
ตรงตามที่ขอ และเพียงเท่าที่ขอ ศาลจะพิพากษาหรือมีค าส่ังอย่างอ่ืนที่ไม่ได้ขอมาหรือเกินไปกว่าท่ี
ขอมาไม่ได้ 
 ค าขอท้ายฟ้องท่ีโจทก์ขอมาต้องสอดคล้องกับสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็น
หลักแห่งข้อหา ถ้าไม่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาท่ีกล่าวมาในฟ้องใน
เรื่องใดถือว่าโจทก์ไม่มีค าขอในเรื่องนั้น ศาลย่อมพิพากษาให้ไม่ได้เพราะเป็นการพิพากษา เกินค า
ขอและที่ไม่ได้กล่าวมาในฟ้อง ในกรณีที่มีการกล่าวมาในฟ้องแล้วแต่ในค าขอท้ายฟ้องมิได้มีค าขอ
ดังกล่าว ศาลก็พิพากษาให้ไม่ได้เป็นการพิพากษาเกินค าขอเช่นเดียวกัน 
 แต่การที่โจทก์มีค าขอมาจ านวนหนึ่งไม่ว่าเป็นจ านวนเงินหรือจ านวนทรัพย์สินอย่างอ่ืน 
ศาลอาจมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้น้อยกว่าท่ีขอก็ได้ เช่น โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่
โจทก์ 500,000 บาท แต่ฟังได้ว่าโจทก์เสียหายเพียง 300,000 บาท ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้
ค่าเสียหายจ านวน 300,000 บาท แก่โจทก์ได้ เป็นต้น หรือโจทก์ฟ้องมีค าขอมาหลายอย่าง ศาลอาจมี
ค าพิพากษาหรือค าส่ังให้เพียงบางอย่างตามที่ได้ความก็ได้ เช่น โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยส่งมอบ
รถยนต์ที่เช่าซ้ือคืนแก่โจทก์และเรียกค่าเสียหาย ศาลพิพากษาให้ส่งมอบรถยนต์คืนแต่ไม่ใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์เพราะฟังไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายก็ได้ เป็นต้น  
 กรณีที่โจทก์ขอบังคับให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงินจ านวนหนึ่ง ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าศาล จะ
พิพากษาให้ช าระหนี้เป็นเงินเกินจ านวนที่ขอมาไม่ได้ แม้โจทก์มีสิทธิจะได้รับมากกว่านั้นก็ตาม 
เพราะโจทก์อาจพอใจเรียกร้องเพียงเท่านั้น (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 447-448)  
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4848/2539 พระราชกฤษฎีกาก าหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร้าง ทาง
หลวงแผ่นดินสายคลองตัน-หนองงูเห่า และทางแยกเข้าหนองงูเห่า พ.ศ. 2522 ได้ตราออกใช้บังคับ
โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 78 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 อายุการบังคับใช้ของพระราช
กฤษฎีกาจึงต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ซ่ึงได้บัญญัติไว้ใน 
ข้อ 79 ว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ 10 ปี และหลังจากพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับแล้ว การด าเนินการ ในเรื่องค่าทดแทนที่ดินของ
โจทก์ยังไม่เสร็จส้ิน การด าเนินการต่อไปในเรื่องนี้จึงต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และในขณะด าเนินคดีนี้ได้มีประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร้องแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ออกใช้บังคับ ดังนั้น การก าหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์จึงต้องด าเนินการตาม
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 ซ่ึงมาตรา 21 ให้ก าหนดเงิน
ค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยค านึงถึง (1) ถึง (5) เงินค่าทดแทนที่ดินที่เป็น
ธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนที่ดินและสังคมควรเป็นราคาตามราคาประเมินที่ดินเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์
ส าหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่าง พ.ศ. 2531-2534 ของ
กรมท่ีดิน ซ่ึงใช้ก่อนและในช่วงเวลาท่ีจ าเลยที่ 1 วางเงิน ค่าทดแทนให้แก่โจทก์ 
 ส าหรับดอกเบี้ยนั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
มาตรา 26 วรรคสาม โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่รัฐมนตรีและศาลฎีกาวินิจฉัย
ให้ช าระเพ่ิมขึ้นจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นลงแต่ต้องไม่เกินค าขอของโจทก์ด้วย (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 198-199) 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5754/2539 ค าฟ้องโจทก์ระบุโดยแจ้งชัดว่าโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 2 ใน
ฐานะผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินของโจทก์ และเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ.2531 โดยระบุเน้นให้รู้ว่าใน
ขณะนั้นจ าเลยที่ 2 ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1 ค าฟ้องโจทก์มิได้บ่งบอกว่าโจทก์ประสงค์
จะฟ้องจ าเลยที่ 2 ให้รับผิดเป็นการส่วนตัวแต่ประการใด โจทก์จึงมีอ านาจฟ้องจ าเลยที่ 2 ในฐานะ
ผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1  
 ข้อเท็จจริงที่โจทก์น าสืบฟังได้ว่าท่ีดินของโจทก์ อยู่ในท าเลที่เจริญ การคมนาคมสะดวก 
สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ การก าหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์เพียง ตาราง
วาละ 10,000 บาท ย่อมไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ผู้ต้องถูกเวนคืนที่ดินไปทั้งแปลงท่ีศาลล่างก าหนดเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มให้แก่โจทก์อีกตารางวาละ 10,000 บาท นับว่าเหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อโจทก์แล้ว 
 เมื่อจ าเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงิน ท่ี
เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสุดท้าย แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 ส่วนจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นลง แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามค าขอของโจทก์ โดยโจทก์ไม่ต้องน าสืบ ในเรื่อง
ดอกเบี้ยดังกล่าวว่ามีอัตราเท่าใดเพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายพิเศษให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทน
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ ธนาคารออมสินใน
จ านวนเงินที่เพิ่มขึ้น จะน ามาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับไม่ได ้(ยืน
หยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 201) 
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 29/2540 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 มาตรา 21 ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยค านึงถึง ( 1) ถึง ( 5) ประกอบกัน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนที่ดินและสังคม โดยทั่วไปราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติ ใน
ท้องตลาด ตามมาตรา 21 (1) ย่อมมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา 21 (3) การที่จ าเลยทั้งสองก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่
โจทก์โดยใช้หลักเกณฑ์แต่เฉพาะมาตรา 21 (3) จึงเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ ไม่เป็นธรรม
แก่โจทก์ 
 เมื่อจ าเลยต้องช าระเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตามค าวินิจฉัยของศาล โจทก์จึงมีสิทธิ
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวน
เงินที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม 
ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเวลาท่ีต่างกันอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได้ แม้ศาลล่างให้จ าเลย ทั้งสองช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคงที่จะไม่ถูกต้อง แต่เม่ือโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกา ไม่อาจบังคับให้
จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราท่ีเกินกว่าท่ีศาลล่างก าหนด และที่ศาลล่างพิพากษาให้จ าเลยทั้งสอง
ร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2534 นั้น เป็นการเกินไปกว่าค าขอของโจทก์
ที่ขอให้จ าเลยทั้งสองใช้ดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 31 พฤศจิกายน 2534 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลมีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 210-211 ) 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5645/2540 ท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินที่ถูกเวนคืนขณะที่พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท้องท่ีที่จะเวนคืนฉบับหลังซ่ึงมีผลใช้บังคับหลังจากฉบับก่อนส้ินผลบังคับ 2 เดือน โดย
อาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีดินโจทก์ตามท่ีเคยส ารวจตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท้องท่ี ท่ีจะ
เวนคืนฉบับก่อนที่หมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ท าการส ารวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีดิน ตามพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับใหม่ แต่พระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับ
ก าหนดเขตท้องท่ีที่จะเวนคืนท้องท่ีเดียวกัน เม่ือไม่ปรากฏว่าสภาพท่ีดินของโจทก์เปล่ียนแปลง
อย่างไร จึงมีอ านาจท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง สัญญาซ้ือขายท่ีดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนชอบด้วย
กฎหมาย 
 เมื่อไม่มีการก าหนดค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 (1)-(5) สภาพและที่ตั้งของท่ีดินโจทก์อยู่ติดถนน ซอยเทียม
ร่วมมิตร ห่างจากที่ดินที่โจทก์น าสืบเปรียบเทียบ ซ่ึงอยู่ติดถนนซอยยอดสุวรรณประมาณ 10 เมตร 
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ไม่ปรากฏตามทางน าสืบของโจทก์ว่ามีความเจริญต่างกันอย่างไร และที่ดินที่โจทก์น ามา
เปรียบเทียบขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ไปเพื่อประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ จึงไม่อาจเปรียบเทียบ
ราคากันได้ 
 ท่ีดินโจทก์สามารถเข้าออกถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก ได้
แสดงว่าอยู่ในย่านที่เจริญแล้ว แม้กิจการที่จะเวนคืนมาสร้างเป็นกิจการเพื่อสาธารณูปการของรัฐ
เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจารจร แต่ก็เก็บค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการด าเนิน
ธุรกิจอยู่ด้วย สมควรก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้เพิ่มอีก 
 จ าเลยต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือ
วางเงินค่าทดแทนนั้นภายใน 120 วันนับแต่วันท าสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝาก
ประจ าของธนาคารออมสิน แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามท่ีโจทก์ขอ (ยืนหยัด ใจสมุทร, 
2549, หน้า 214) 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3031/2541 ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่โจทก์
จะพึงได้รับนี้ มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสุดท้าย 
และมาตรา 28 วรรคสอง ก าหนดให้โจทก์ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ตามค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือศาล มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนเพิ่มในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินซ่ึงเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ออมสินที่ประกาศดอกเบี้ยขึ้นลง แต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยท่ีโจทก์ขอมา นับแต่วันที่ต้องมีการ
จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น โดยไม่จ าต้องรอให้มีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดเสียก่อน ดังนี้เม่ือไม่
ปรากฏว่ามีการท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินที่ถูกเวนคืนตามาตรา 10 จึงไม่มีวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่า
ทดแทนตามมาตรา 11 วันวางเงินตามความหมายแห่งมาตรา 26 วรรคสุดท้าย และมาตรา 28 วรรค
สอง คือ วันที่ส้ินสุด 60 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของฝ่ายจ าเลยให้ไปติดต่อท าสัญญารับ
เงินค่าทดแทน และเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวเม่ือใด ก็ต้องถือวันเดือนปีที่ออก
หนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นนับก าหนดเวลาให้โจทก์ไปติดต่อท าสัญญารับเงินค่าทดแทนจากฝ่าย
จ าเลยภายใน 60 วัน จ าเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปติดต่อท าสัญญารับเงิน ค่าทดแทน ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2536 ส้ินสุด 60 วัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2536 วันวางเงิน ค่าทดแทนจึงเป็นวันรุ่งขึ้น 
คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ดังนั้น วันเริ่มคิดดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนเพิ่มจึงเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 
2536 เป็นต้นไปจนกว่าฝ่ายจ าเลยจะช าระค่าทดแทนเสร็จ (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 219-220) 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7210/2541 เงินค่าทดแทนของท่ีดินที่จะต้องถูกเวนคืนกับเงิน ค่า
ทดแทนของท่ีดินที่เหลือจาการเวนคืนมีราคาลดลงนั้นเป็นการก าหนดเงินค่าทดแทนที่ต้อง แยก
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พิจารณาท่ีดินคนละส่วนกัน ซ่ึงในการพิจารณาก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์นี้
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นมิได้พิจารณาถึงเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่เหลือ
จากการเวนคืนนั้น ราคาลดลงด้วย เมื่อโจทก์อุทธรณ์แต่เรื่องเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืน ที่
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ก าหนดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมิได้
กล่าวถึงว่าที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนนั้นราคาลดลง จะถือว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ขอเงิน ค่า
ทดแทนที่ดินในส่วนนี้ย่อมไม่ได้ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม 
ก าหนดถึงกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่า
ทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ ธนาคารออมสิน
ในจ านวนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น เม่ือโจทก์มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันวางเงินค่า
ทดแทนในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ ธนาคารออมสิน ส่วนจะได้รับ
อัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง แต่จะให้
ดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีโจทก์ขอไม่ได้ เม่ือไม่ปรากฏทางน าสืบของโจทก์หรือจ าเลยทั้งสองว่าได้มีการ
วางเงินค่าทดแทนเม่ือใด แต่อย่างช้าท่ีสุดต้องมีการวางเงินค่าทดแทนในวันที่ 13 มิถุนายน  2537 ซ่ึง
เป็นวันที่ผู้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทน
ให้โจทก์ทราบ จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2537 ตามท่ีโจทก์ขอ (ยืนหยัด ใจสมุทร, 
2549, หน้า 222-223) 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4635/2546 แม้โจทก์มิได้น าสืบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก
ประจ าของธนาคารออมสินว่ามีอัตราเท่าใด แต่เมื่อจ าเลยทั้งสามต้องร่วมกันช าระเงิน ค่าทดแทน
ที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ตามค าวินิจฉัยของศาลชั้นต้น โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นตาม
มาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ส่วนจะได้รับ
อัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละ
ช่วงเวลา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10.50 ต่อปี ตามท่ีโจทก์ขอโดยโจทก์ไม่ต้องน าสืบในเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ย (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 238)  
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ข้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือท าค าสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง 

 มาตรา 142 บัญญัติข้อยกเว้น 6 อนุมาตราที่ศาลอาจพิพากษาหรือท าค าส่ังให้ส่ิงใด ๆ 
เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้องได้ ซ่ึงเป็นการให้อ านาจศาลไว้ตามท่ีเห็นสมควร ศาล
อาจจะไม่ใช้อ านาจที่ให้ไว้ก็ได้ เป็นดุลพินิจของศาล มิได้บังคับให้ต้องใช้อ านาจดังกล่าว  
 1. คดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์
จากการครอบครองของจ าเลย ซ่ึงโดยปกติแล้วค าฟ้องจะมีค าขอให้ขับไล่จ าเลยมาด้วย แต่ถึงแม้จะ
ไม่มีค าขอให้ขับไล่จ าเลยมาด้วยในค าฟ้องก็ตาม ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้ขับไล่จ าเลยด้วย 
ก็ได้ การที่ศาลจะพิพากษาให้ขับไล่หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เหตุที่กฎหมายให้อ านาจศาลใช้
ดุลพินิจเช่นนี้เพราะเห็นว่าคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ก็คือการฟ้องขับไล่นั่นเอง และการที่ศาลจะ
ใช้ดุลพินิจขับไล่นั้นจะต้องพิจารณาในชั้นที่มีค าพิพากษา โดยต้องกล่าวไว้ในค าพิพากษา ให้ขับไล่
ด้วยหากไม่ได้กล่าวไว้ในค าพิพากษาจะมาใช้ดุลพินิจให้ขับไล่ในชั้นบังคับคดีไม่ได้ (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 
2552, หน้า 207) 
 2. คดีฟ้องเรียกทรัพย์เป็นของตนทั้งหมดสามารถให้บางส่วนได้ คดีที่โจทก์ฟ้องโดยมี ค า
ขอเรียกทรัพย์ใด ๆ เป็นของตนทั้งหมด ถ้าพิจารณาได้ความว่าโจทก์ควรได้แต่ส่วนแบ่ง ซ่ึงน้อยกว่า
ที่โจทก์ขอมา ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ ไม่เป็นการ
พิพากษาเกินค าขอ เพื่อไม่ให้โจทก์ต้องไปฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินนั้นอีก (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, 
หน้า 459) 
 บทบัญญัติที่ว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้ 
ไม่ได้หมายความว่าศาลสามารถใช้ดุลพินิจให้หรือไม่ก็ได้ แต่หมายความว่าถ้าทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
ที่แบ่งได้ก็ต้องแบ่งให้ตามส่วนที่พิจารณาได้ความ ถ้าไม่สามารถแบ่งส่วนได้ก็ต้องพิพากษา ให้มี
สิทธิในทรัพย์นั้นตามส่วน เช่น โจทก์ฟ้องขอเรียกที่ดินทั้งแปลง พิจารณาได้ความว่าโจทก์ มี
กรรมสิทธ์ิในที่ดินเพียง 2 ใน 4 ส่วน ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า 2 ใน 4 ส่วนของโจทก์นั้นได้มี การ
ครอบครองเป็นส่วนสัดว่าส่วนใดเป็นของโจทก์ ศาลพิพากษาให้แบ่งที่ดินเป็นของโจทก์ 2 ใน 4 
ส่วน ตามที่ครอบครองเป็นส่วนสัดได้ แต่ถ้าในทางพิจารณาไม่ทราบว่า 2 ใน 4 ส่วน ที่เป็นของ
โจทก์นั้นเป็นส่วนไหน ศาลพิพากษาให้ได้แต่เพียงว่าโจทก์มีกรรมสิทธ์ิร่วมในที่ดินนั้น 2 ใน 4 
ส่วน กล่าวให้เข้าใจได้โดยง่ายคือฟ้องเรียกมามากได้ความว่ามีน้อยก็ให้น้อยได้ ซ่ึงตรงกันข้ามกับ
กรณีที่โจทก์ขอมาเพียงบางส่วน ทางพิจารณาได้ความว่าโจทก์มีสิทธิมากกว่านั้น เช่น โจทก์ฟ้องขอ
แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1 กึ่งหนึ่ง ซ่ึงโฉนดเลขที่ 1 มีท่ีดิน 20 ไร่ โจทก์ฟ้องขอแบ่ง 10 ไร่ ทาง
พิจารณาได้ความว่าท่ีดินโฉนดเลขที่ 1 ท้ัง 20 ไร่ เป็นของโจทก์ทั้งหมดไม่ใช่ของจ าเลย ศาลจะ
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พิพากษาให้โจทก์ได้ที่ดินทั้ง 20 ไร่ ไม่ได้ ให้ได้แต่เพียงเท่าที่โจทก์ขอมาคือ 10 ไร่ ถ้าศาลพิพากษา
ให้โจทก์ได้ที่ดินทั้ง 20 ไร่ จะเป็นการเกินค าขอ (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 214) 
 3. คดีฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมดอกเบี้ย ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้อง แต่มิได้ขอให้ช าระดอกเบี้ยต่อไปนับจากวันฟ้องท้ังท่ีลูกหนี้ต้องรับผิด ใน
เรื่องดอกเบี้ยต่อไป ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จ
ตามค าพิพากษาอันเป็นดอกเบี้ยในอนาคตหลังวันฟ้องก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นการเกินค าขอ ข้อส าคัญคือ
โจทก์จะต้องมีค าขอดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง ถ้ามีค าขอดอกเบี้ยแต่ขอหรือค านวณมาไม่ถึงวันฟ้อง 
ศาลจะพิพากษาให้ช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ช าระเสร็จตามค าพิพากษาไม่ได้ (ไพโรจน์ วายุภาพ, 
2551, หน้า 460) 
 4. คดีฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหาย กรณีนี้ท านองเดียวกับดอกเบี้ย แต่เป็นคดีที่โจทก์
ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงต้องเป็นเงินที่ช าระต่อเนื่องกันไป เมื่อโจทก์มีค าขอเรียก
ค่าเช่าหรือค่าเสียหายค านวณมาถึงวันที่ยื่นฟ้อง มิได้ขอให้ช าระจนถึงวันช าระเสร็จตาม ค าพิพากษา 
เมื่อศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าหรือค่าเสียหายจนถึงวันที่ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็
ได้  
 5. คดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นกรณีที่โจทก์
มิได้ยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาในค าฟ้องซ่ึงรวมถึงจ าเลยมิได้
ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้มาในค าให้การ หรือคู่ความได้ยกขึ้นมาแล้วแต่ได้สละเสีย จึงไม่มีประเด็น
ที่ศาลจะต้องวินิจฉัย แต่เม่ือเป็นคดีที่อาจยกปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนอันใดขึ้นอ้างได้ และศาลเห็นสมควรศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยเอง จึงไม่เป็นการพิพากษา
เกินไปกว่าท่ีโจทก์กล่าวมาในฟ้อง (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 461) 
 6. คดีฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยซ่ึงไม่มีข้อตกลงก าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ แต่
เดิมนั้นถ้าไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 224 คือร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ ามากในขณะนั้นท าให้มี การสู้
คดีกันในลักษณะที่จะประวิงให้ชักช้า กฎหมายจึงก าหนดหลักการขึ้นมาใหม่ว่า ถ้ามีการขอให้ช าระ
ดอกเบี้ยท่ีมิได้มีข้อตกลงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันไว้จะต้องพิจารณาถึงความสุจริต ในการด าเนินคดี 
ถ้าศาลเห็นว่าฝ่ายท่ีจะต้องช าระหนี้ด าเนินคดีในลักษณะประวิงให้ชักช้า ศาลอาจก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องหรือหลังวันฟ้องเกินกว่าอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีได้ แต่ต้อง ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าต่อปี บทบัญญัตินี้ให้เป็นดุลพินิจของศาล ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่ขอ ศาลก็พิจารณาให้ได้ไม่ถือ
ว่าเป็นการเกินค าขอ (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 254) 
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การก าหนดค าบังคับโดยศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ประเทศ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศสมีแนวความคิดพื้นฐานว่า ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควรจะ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาและคดีแพ่ง ซ่ึงเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านั้น ส่วน
คดีปกครองอันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารราชการของฝ่ายปกครองนั้นไม่ควรให้อยู่ในอ านาจ
การพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เนื่องจากชาวฝรั่งเศสมีแนวความคิดว่า การ
พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองด้วย ตามค ากล่าวที่ว่า 
“Judger I’ administration, c’est encore administer” ผู้ท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองมิใช่ เป็น
เพียงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีปกครองแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นผู้ท่ีมี “จิตวิญญาณของ นัก
บริหารงานทางปกครอง ” เพื่อจะได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อค าวินิจฉัยของศาลที่จะมีต่อ การ
บริหารราชการเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค าพิพากษาของศาลปกครองจะเริ่มต้นด้วยถ้อยค าท่ีเป็น
อย่างเดียวกันว่า “ในนามของประชาชนชาวฝรั่งเศส  (Au nom du People Francais…)” ทั้งนี้เพราะ
ในทางทฤษฎีถือว่าศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อ านาจตุลาการซ่ึงได้รับมอบอ านาจ (La justice 
deleguee) มาจากประชาชนและในการที่ค าพิพากษาของศาลปกครองได้กระท าในนามของ
ประชาชน ค าวินิจฉัยของศาลปกครองจึงมีสภาพบังคับ (Res judicata) ซ่ึงในฝรั่งเศสเรียกว่า อ านาจ
ของส่ิงท่ีศาลได้ตัดสินชี้ขาดแล้ว (I’autorite da la chose jugee) ซ่ึงท าให้ผู้ท่ีถูกตัดสินคดี 
(Condamnee) มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล อย่างไรก็ตามนักวิชาการและผู้
พิพากษาศาลปกครองในประเทศฝรั่งเศสต่างยอมรับว่าการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาล
ปกครอง ท่ีบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นมีความยากล าบาก ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะ
ของค าพิพากษาศาลปกครอง ซ่ึงผู้พิพากษาศาลปกครองได้ยึดหลักการอันมีมายาวนานเกี่ยวกับ การ
ห้ามมิให้ศาลออกค าส่ังบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการหรือละเว้นกระท าการ กล่าวคือ ในการท า
ค าพิพากษาศาลปกครองพยายามจ ากัดตนเอง  โดยไม่ออกค าส่ังท้ายค าพิพากษาให้ ฝ่ายปกครอง
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางกายภาพ (Acte materiel) หรือ 
ส่ังให้ฝ่ายปกครองท านิติกรรมทางปกครอง (Acte juridique) ด้วยเหตุนี้ ศาลปกครองของฝรั่งเศสจึง
มีอ านาจท าค าพิพากษาได้เฉพาะสองกรณี คือ เพิกถอนนิติกรรม ทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
และพิพากษาให้ฝ่ายปกครองช าระค่าเสียหายเท่านั้น และเมื่อศาลมีค าพิพากษาดังกล่าวมาแล้ว 
คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีก็จะต้องน าค าพิพากษานั้นไปยังฝ่ายปกครอง เพื่อให้ฝ่ายปกครองยอมรับและ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ซ่ึงในทางทฤษฎีถือเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ
หลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐ (Les fondements de I’Etat de droit) ถือว่าฝ่ายปกครองจะต้อง
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ประพฤติตนเป็นตัวอย่างในการยืนยันหลักความชอบด้วยกฎหมาย การที่ฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบัติ
ตามค าพิพากษา เป็นการบั่นทอนการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง” 
 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 เป็นต้นมามีกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษามากขึ้น 
จึงมีการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพในการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
ซ่ึงส่งผลให้ต่อมามีการแก้ไขกระบวนการในการบังคับคดีโดยมุ่งที่จะเป็นหลักประกันให้กับการใช้
อ านาจตุลาการของศาลปกครองจนในปัจจุบันนี้ จึงมีวิธีการเกี่ยวกับ การบังคับคดีปกครองท่ี
หลากหลาย มีทั้งการใช้วิธีการที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตุลาการ (Caractere juridictionnel) และ
วิธีการที่มีลักษณะนอกเหนือจากการใช้อ านาจตุลาการ (Character extrajuridictionnel) โดยเป็นส่ิงท่ี
เสริมและมีประโยชน์ต่อวิธีการบังคับคดีตามค าพิพากษาของ ศาลปกครอง และยังเป็นการ
เปล่ียนแปลงหลักการเดิมที่ห้ามมิให้ศาลออกค าส่ังบังคับกับ ฝ่ายปกครอง โดยได้อนุญาตให้ผู้
พิพากษาศาลปกครองออกค าส่ังบังคับกับฝ่ายปกครองได้ (ศาลปกครอง, ออนไลน์, 2552) 
 รูปแบบของค าพิพากษาของศาลปกครอง  
 รูปแบบของค าพิพากษาของศาลปกครองประกอบไปด้วยข้อความ 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 เรียกว่า วีซ่า (Visa) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเอกสารของคู่ความที่ส่งมายังศาล รวมท้ัง
ข้อเท็จจริง ข้ออ้างของคู่กรณี เป็นการสรุปข้ออ้าง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คู่กรณียกขึ้นมา
สนับสนุนค าฟ้อง หรือค าให้การของตนเอง  
 ในส่วนนี้ เป็นเรื่องท่ีจะต้องทบทวนและชี้แจงว่าคู่กรณีได้ส่งเอกสารและมีข้อเท็จจริง
อย่างไรบ้าง เป็นส่วนที่มีความจ าเป็น เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้รู้ว่าตุลาการได้อ่าน ได้ตรวจ ได้
ศึกษาข้ออ้าง ข้อโต้แย้งของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยครบถ้วน  
 ส่วนที่ 2 เรียกว่า โมติเวชั่น (Motivation) เป็นการให้เหตุผลของศาลว่าเรื่องนั้นศาลฟัง
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่างไร ซ่ึงมีข้อความที่เป็นมาตรฐาน เป็น
รูปแบบของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน การให้เหตุผลของศาลในส่วนที่ 2 จะส้ัน
มาก เป็นประเพณีของศาลปกครองฝรั่งเศส (ซ่ึงตรงกันข้ามกับของประเทศท่ีอยู่ในระบบ Common 
law ที่จะให้เหตุผลส่วนนี้ยาว) แต่ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างศาลปกครองช้ันต้นกับศาล
ปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดจะให้โอกาสในการเขียนในช่วงการให้เหตุผลค่อนข้างยาวกว่า
ศาลปกครองช้ันต้น การให้เหตุผลอาจจะยาว 2 หน้า หรือบางครั้งยาว 8 ถึง 10 หน้า  
 ส่วนของการให้เหตุผลนี้ โดยประเพณีของศาลปกครองจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  (1) เป็นส่วนของการอ้างหรือยกข้อกฎหมาย ซ่ึงกรณีถ้าไม่มีข้อกฎหมายโดยตรงใน
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ศาลยกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาอ้าง  
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  (2) เป็นส่วนที่ปรับข้อกฎหมายที่กล่าวไว้ใน (1) เข้ากับกรณีเฉพาะหรือข้อเท็จจริง 
หรือข้ออ้างเฉพาะท่ีเกิดขึ้นในคดีนั้น  
  (3) เป็นส่วนสรุปของคดีนั้นว่า คดีนั้นศาลเห็นว่าควรจะวินิจฉัยอย่างไร เป็นวิธีการ ให้
เหตุผลโดยตรง โดยเริ่มจากการวางหลักกฎหมาย ปรับข้อเท็จจริงและสรุป  
 โดยประเพณีของศาลปกครองสูงสุด ศาลจะไม่แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากประเด็น
แห่งคดี ศาลจะพูดให้ส้ันที่สุดและจ ากัดประเด็นหรือวางหลักกฎหมายเท่าที่จ าเป็น เพื่อการปรับใช้
กับคดีนั้นเท่านั้น แต่มีบางกรณีที่ศาลอาจจะมีค าอธิบายในค าพิพากษาว่าในสถานการณ์บางอย่าง 
ฝ่ายบริหารสามารถออกค าส่ังหรือเลือกใช้ค าส่ังประเภทต่าง ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไป 
ซ่ึงเป็นแนวที่ศาลสามารถเสนอความเห็นของตนเองได้ว่าเรื่องนั้น ๆ ศาลจะใช้ค าส่ังประเภทใด ปกติ
เป็นหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดีที่จะวางหลักกฎหมายและเสนอความเห็นว่าผลของ การวางหลัก
กฎหมายเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรและในกรณีเหล่านั้นผลของการน าหลักกฎหมาย มาปรับ ฝ่าย
ปกครองสามารถใช้อ านาจของตนในการออกค าส่ังเพื่อปฏิบัติการทางปกครอง ประเภทใด ไม่ใช่
หน้าที่ของศาลโดยตรงหรือองค์คณะที่จะกล่าวเช่นนั้นในค าวินิจฉัย (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 
118) 
 ในระบบของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการแบ่งแยกอ านาจกันระหว่างตุลาการเจ้าของส านวน
และตุลาการผู้แถลงคดี โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีหน้าที่สรุปวินิจฉัยคดีตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม
ค าฟ้องและข้อเท็จจริงที่ได้มาจากคดีนั้น และส ารวจหลักกฎหมายและผลการพิจารณาเป็นอย่างไร 
ฝ่ายปกครองสามารถจะเลือกใช้มาตรการและค าส่ังทางปกครองประเภทใดบ้างท่ีมีผลให้ค าส่ัง ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นผลดีที่มีระบบตุลาการผู้แถลงคดี เพราะตุลาการผู้แถลงคดีค่อนข้างมีอิสระในการ
เสนอความเห็นของตนและสามารถท านายล่วงหน้าได้ว่าผลจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ขององค์
คณะที่จะท านายล่วงหน้า เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี เป็นความเห็น
ส่วนตัว และความเห็นส่วนตัวนั้นเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่รับฟังของบุคคลโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพโดยทั่วไป แม้กระทั่ง ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด เพราะแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัว แต่ก็ประกอบไปด้วย หลักกฎหมาย มีการค้นคว้า
ข้อมูลและข้อกฎหมายครบถ้วน  
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของค าวินิจฉัย โดยจะแบ่งเป็นข้อ ๆ จะเริ่มจากค าว่า “ศาลมีค าวินิจฉัย
ดังต่อไปนี้” และตามด้วยข้อต่าง ๆ 3-4 ข้อ การแบ่งเป็นข้อ ๆ จะเหมือนกับท่ีเราเห็นอยู่ในประกาศ
กระทรวงหรือกฎกระทรวง เหตุที่มีการแบ่งเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ศาลปกครองสูงสุด
ได้เพิกถอนอะไร ได้พิพากษาอะไร ได้มีการก าหนดให้ใช้เงินอย่างไร โดยหลักศาลจะต้องพิพากษา
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ทุกข้อตามค าขอของโจทก์ ในคดีที่มีความสลับซับซ้อน ค าพิพากษาในส่วนนี้อาจจะมีความยาว 6-7 
ข้อก็ได้  
 รูปแบบของการแบ่งเป็นข้อ ๆ เป็นผลดี เพราะสะดวกในการบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าส่ังของศาล เพราะมีความชัดเจนในแต่ละข้อว่าโจทก์ จ าเลย ชนะหรือแพ้ในจุดใดและฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการในจุดใด  
 ในส่วนของค าวินิจฉัยที่ประเทศไทยเรียกว่า “ค าบังคับ” นอกจากศาลจะพิพากษาประเด็น
ซ่ึงเป็นประเด็นหลักแห่งคดีแล้ว ศาลอาจใช้อ านาจเพิ่มเติมในการวินิจฉัยคดีโดยก าหนดไว้ใน ข้อ
ต่าง ๆ ของค าพิพากษานั้น อาจจะเป็นส่วนที่ก าหนดว่าให้โจทก์หรือจ าเลยจ่ายค่าใช้จ่าย ท่ีจ่ายให้แก่
พยานผู้เชี่ยวชาญหรือค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีต้องจ่ายในการด าเนินคดีนั้น และศาลมีอ านาจ อีกประการ
หนึ่ง คือ พิพากษาให้ปรับคู่กรณีที่ฟ้องคดีโดยมิชอบ หรือฟ้องคดีโดยไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน
เพียงพอหรือเป็นการฟ้องเท็จ แต่โดยหลักแล้วศาลปกครองจะใช้อ านาจนี้น้อยมาก และกฎหมายใน
ปี 1995 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติการหรือด าเนินการใด 
ๆ หรือก าหนดค่าปรับในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล ในส่วนของการออก
ค าส่ังให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติ มี 3 กรณี (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 119) 
  (1) กฎหมายให้อ านาจศาลในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีศาลจะออกค าส่ังให้กระท าได้
เป็นอ านาจพิเศษของศาลปกครอง  
  (2) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในเนื้อหาของคดี เช่น กรณีที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนค าส่ัง ทาง
ปกครองใดค าส่ังทางปกครองหนึ่ง หลังจากนั้นศาลอาจส่ังให้ฝ่ายปกครองด าเนินการเพื่อออกค าส่ัง
ฉบับอ่ืนขึ้นมาแทนซ่ึงเกี่ยวข้องกับค าส่ังท่ีเพิกถอนไป เป็นการส่ังในตัวค าพิพากษา หลังจากมีการ
เพิกถอนกฎหรือค าส่ังแล้ว  
  (3) เป็นอ านาจในการที่จะออกค าส่ังก าหนดค าบังคับในกรณีที่ศาลปกครองช้ันต้น
หรือศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาของศาลไปแล้ว ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา หรือ
ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน กฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลออกค าส่ังบังคับฝ่ายปกครองได้  
  การที่ส่ังหรือบังคับ หรือก าหนดค่าปรับ เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากมี ค า
พิพากษาออกไปแล้ว ซ่ึงต้องเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีฝ่ายที่ต้องปฏิบัตินั้นไม่ปฏิบัติ ฝ่ายท่ี
ชนะคดีมีอ านาจยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อให้ศาลออกค าส่ังหรือก าหนดค่าปรับเพื่อให้มี การปฏิบัติตาม
ค าพิพากษาของศาล ค าส่ังประเภทนี้ศาลสามารถออกมาพร้อมค าพิพากษา แต่ศาลไม่สามารถที่จะ
ก าหนดขึ้นมาได้เองหรือเห็นสมควรด้วยตนเองคู่กรณีต้องมีค าขอเข้ามา ถ้าเป็นโจทก์ก็ขอมาพร้อม
กับค าฟ้อง  
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  การออกค าส่ังก าหนดค าบังคับ นี้มีทางเลือกอยู่ 2 กรณี ซ่ึงขึ้นอยู่กับค าฟ้องว่ามีการขอ
เพิกถอนประการใด และค าวินิจฉัยส่วนต้นว่ามีการเพิกถอนหรือศาลมีค าส่ังอย่างไร  
  (3.1) ศาลอาจออกค าส่ังให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติโดยก าหนดเนื้อหาหรือลักษณะของ
ค าส่ังท่ีฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องปฏิบัติได้เลย เมื่อดูเนื้อหาก็จะรู้ว่าฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติอย่างไร เป็น
กรณีที่ศาลสามารถออกค าส่ังให้ฝ่ายปกครองต้องออกค าส่ังทางปกครองตามเนื้อหาของค าส่ัง ท่ีศาล
ออกมา ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีดี ฝ่ายปกครองสามารถเข้าใจได้โดยชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น  
  - กรณีประชาชนมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้เพิกถอนค าส่ังของหน่วยงาน
ราชการที่ปฏิเสธไม่ยอมส่งเอกสารที่เขาขอ เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าส่ังท่ีปฏิเสธแล้ว 
ศาลสามารถที่จะส่ังให้ส่งเอกสารนั้นไปให้โจทก์ หรือกรณีข้าราชการถูกไล่ออกจากราชการแล้วมา
ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าส่ังไล่ออก เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าส่ังไล่ออกหรือค าส่ังโดยมิ
ชอบนั้น ศาลปกครองสูงสุดสามารถส่ังในค าพิพากษาได้เลยว่าให้บรรจุข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการ  
  - กรณีที่มีพระราชบัญญัติบางฉบับท่ีออกมาโดยรัฐสภา แต่ในกฎหมายฉบับนั้นเองมี
เงื่อนไขว่าจะไม่ใช้บังคับจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เช่นนี้
บุคคลที่มีส่วนได้เสียในพระราชบัญญัตินั้นก็มาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนค าส่ังปฏิเสธของ
นายกรัฐมนตรีที่ไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนั้น เมื่อศาลส่ังเพิกถอน
ค าส่ังปฏิเสธของนายกรัฐมนตรี ก็สามารถส่ังให้ออกพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับพระราชบัญญัติ ฉบับ
นั้นได้ ในกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็จะก าหนดไว้ในค าพิพากษาว่าให้นายกรัฐมนตรีออก พระราช
กฤษฎีกาภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีเนื้อหาบางประการที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมาย  
(มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 120) 
  เป็นเรื่องท่ีน่าสังเกตว่า ในขณะที่มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ศาลปกครองสามารถ
ออกค าส่ังบังคับฝ่ายปกครองได้นั้น ไม่มีใครคาดคิดว่าศาลปกครองจะส่ังนายกรัฐมนตรีให้ออกพระ
ราชกฤษฎีกาบางฉบับได้ ซ่ึงเข้าใจว่าผู้ที่เสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้ ในปี 1995 คงคิดว่าให้
ศาลส่ังในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องท่ีมีผลเป็นการเฉพาะรายของข้าราชการเท่านั้น ไม่ได้คิดถึง
เรื่องใหญ่เช่นนี้  
  การที่ให้อ านาจแก่ศาลปกครองดังกล่าวนั้น ปกติศาลปกครองใช้อ านาจนั้นบ่อย ๆ 
สม่ าเสมอในคดีเล็ก ๆ และก็เป็นไปได้และเกิดขึ้นแล้วที่ศาลปกครองใช้อ านาจที่มีอยู่แล้วนั้น ใน
เรื่องส าคัญระดับประเทศ เป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาเช่นกันว่าการให้อ านาจเช่นนั้นต้องระมัดระวังการ
ใช้ ซ่ึงอาจใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่  
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  (3.2) เป็นกรณีในตัวค าพิพากษาของศาลไม่ได้ก าหนดหรือระบุรายละเอียดว่า ให้ฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการอย่างไรอย่างชัดแจ้ง เช่น  
  - บุคคลไปยื่นค าขอก่อสร้างอาคารต่อเจ้าหน้าที่และขออนุญาตในบางเรื่องเพิ่มเติมจาก
ใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงต่อมาศาลได้เพิกถอนค าส่ังปฏิเสธของฝ่ายปกครองท่ีไม่ยอมอนุญาต
ตามค าขอที่ขอเป็นกรณีพิเศษนั้น เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ให้เหตุผลของการปฏิเสธขึ้นมา  
  - เทศบาลปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยอ้างว่าเขตดังกล่าวเป็นเขต
ที่สงวนไว้เพื่อท าการเกษตร ซ่ึงฝ่ายเทศบาลส าคัญผิดในข้อกฎหมาย จริง ๆ แล้วไม่ใช่เขต ที่สงวน
ไว้เพื่อท าการเกษตร ในค าส่ังของเทศบาลนั้นไม่แสดงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ขอมีสิทธิได้รับใบอนุญาต
หรือไม่ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีฝ่ายปกครองต้องพิจารณาค าขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถ ออกใบอนุญาต
ให้ได้หรือไม่ เพราะแม้เขตนั้นจะไม่ใช่เขตที่สงวนไว้เพื่อท าการเกษตร แต่อาจจะมีองค์ประกอบอ่ืน 
ๆ ท่ีท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้อีกก็ได้  
  ศาลปกครองก็จะมีค าส่ังบังคับฝ่ายปกครองให้พิจารณาค าขอของโจทก์ใหม่ภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลก าหนดเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ศาลไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องอนุญาตหรือไม่
อนุญาต  
  จะเห็นว่าค าส่ังของศาลที่ให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลสองเรื่องนี้
ต่างกัน คือ ประการแรก ศาลส่ังให้ฝ่ายปกครองออกค าส่ังหรือใบอนุญาตอะไรที่ชัดแจ้ง ประการที่
สอง ศาลเพียงแต่ก าหนดกรอบระยะเวลาให้กระท าเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องท่ีฝ่าย
บริหารจะต้องไปด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง  
  ถ้าศาลปกครองมีค าส่ังในค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ศาล
อาจจะก าหนดมาตรการบังคับ คือ ก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันเลยก็ได้ ซ่ึงจะปรากฏใน ตัวค า
พิพากษา ถ้าศาลเลือกที่จะใช้ท้ัง 2 ประการไปพร้อมกันก็จะเป็นในลักษณะดังนี้ “พิพากษาให้
เทศบาลออกใบอนุญาตให้โจทก์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อ 4 ถ้าไม่ด าเนินการเสียภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้จ่ายค่าปรับเป็นเงินจ านวนหนึ่ง” แต่ทางปฏิบัติที่ใช้กันในสภาแห่งรัฐนั้น สภาแห่งรัฐ
จะไม่ออกค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการและก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันในค าพิพากษา ด้วย
เหตุผล 2 ประการ  
  ประการแรก เชื่อโดยบริสุทธ์ิใจว่าฝ่ายปกครองท่ีอ่านค าพิพากษาแล้วจะปฏิบัติตามค า
พิพากษาโดยไม่หลีกเล่ียง 
  ประการที่สอง เชื่อมั่นในเหตุผลและการให้เหตุผลของค าพิพากษานั้นเองว่าสามารถ
โน้มน้าวให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามได้โดยไม่อิดเอ้ือน  
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  แนวปฏิบัติดังกล่าวมาจากเหตุผลทางด้านจิตวิทยาอีกประการหนึ่งว่า ถ้าหากก าหนด
ค่าปรับเพื่อให้ท าตามค าส่ังของศาลไปพร้อมกันทีเดียว ศาลปกครองไม่เชื่อมั่นใน ฝ่ายปกครองโดย
มองว่าฝ่ายปกครองมีแนวโน้มท่ีจะฝ่าฝืนค าพิพากษาของศาล (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 121-
122) 

แนวการเขียนค าพิพากษาของศาลปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 1. ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  (ก) ตัวอย่างเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นแห่ง Strasbourg คดีหมายเลข 
95216-95804 ซ่ึงเป็นคดีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักเรียนหญิง ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามและ 
โพกผ้าคลุมศีรษะไปโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของโรงเรียนที่ต้องการ
รักษาความเป็นกลางทางศาสนาในสถาบันการศึกษา 
  (ข) ในค าพิพากษา จะไม่มีการกล่าวถึงค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การและ
ค าให้การเพิ่มเติมของคู่กรณีในรายละเอียดเลย  
  (ค) ในค าพิพากษาจะไม่มีการสรุปเบื้องต้นว่าศาลรับฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าอย่างไร 
แต่จะมีการกล่าวถึงสรุปข้อเท็จจริงอยู่ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ของศาลในแต่ละประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัย  
  (ง) ในภาพรวม เนื้อหาส่วนใหญ่ของค าพิพากษาจะเป็นบทวิเคราะห์และค าพิพากษา
ของศาลมากกว่าการกล่าวถึงค าฟ้อง ค าให้การของคู่กรณี  
  (จ) ค าพิพากษาท้ังฉบับมีความยาว 3 หน้า  

 2. ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  (ก) ตัวอย่างเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันอุทธรณ์แห่ง Nancy คดีหมายเลข 00 
NC 00872 ซ่ึงเป็นคดีเกี่ยวกับการส่ังพักงานอาจารย์ในโรงเรียนเพราะเหตุหย่อนสมรรถภาพ  
  (ข) ในค าพิพากษา จะไม่มีการกล่าวถึงค าฟ้อง ค าให้การของคู่กรณีในรายละเอียด 
และจะกล่าวถึงค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นที่ถูกอุทธรณ์เฉพาะในส่วนของผลของ ค า
พิพากษาเท่านั้น 
  (ค) ในค าพิพากษา จะกล่าวถึงค าอุทธรณ์และค าแก้อุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่เป็นค าขอ
และประเด็นข้อต่อสู้ของคู่กรณีอย่างส้ัน ๆ เท่านั้น  
  (ง) ในค าพิพากษา จะกล่าวแต่เพียงว่าศาลได้ตรวจพยานหลักฐานต่าง ๆ ในส านวน
และได้พิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้ว  
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  (จ) ในภาพรวมเนื้อหาส่วนใหญ่ของค าพิพากษาจะเป็นบทวิเคราะห์และค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์มากกว่าการกล่าวถึงค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ค าอุทธรณ์และค าแก้อุทธรณ์  
  (ฉ) ค าพิพากษาท้ังฉบับมีความยาว 4 หน้า  

 3. ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
  (ก) ตัวอย่างเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข 245505 ซ่ึงเป็นคดี
เกี่ยวกับการส่ังพักงานอาจารย์ในโรงเรียน 
  (ข) ในค าพิพากษาจะไม่มีการกล่าวถึงค าฟ้อง ค าให้การของคู่กรณีในศาลชั้นต้นและ
ไม่มีการกล่าวถึงค าอุทธรณ์และค าแก้อุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์ แต่จะกล่าวถึงเฉพาะผลของ ค า
พิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นและผลของค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันอุทธรณ์  
  (ค) ในค าพิพากษา จะไม่มีการน าฎีกาและค าแก้ฎีกามากล่าวไว้โดยตรงแต่จะน าไป
กล่าวรวมไว้ในส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์ของศาลสูงในแต่ละประเด็นที่มีการฎีกาขึ้นมา  
  (ง) ในภาพรวม เนื้อหาส่วนใหญ่ของค าพิพากษาจะเป็นบทวิเคราะห์และค าพิพากษา
ของศาลสูง 
  (จ) ค าพิพากษาท้ังฉบับมีความยาว 3 หน้า (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2552, หน้า 15-16) 

ประเภทของคดีปกครองและอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครอง
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ก) คดีที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Le 
contentieux de l’aunulation) 
 คดีประเภทนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลปกครองเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง เพราะ
เหตุที่นิติกรรมทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นค าส่ังทางปกครองหรือเป็น กฎ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ เป็นการฟ้องให้ด าเนินคดีกับนิติกรรมทางปกครอง ไม่ใช่เป็น การฟ้อง
ตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกนิติกรรมทางปกครองนั้น เพียงแต่ศาลจะส่งส าเนา ค าฟ้องไป
ให้ฝ่ายปกครองเพื่อให้มาชี้แจงว่าค าส่ังหรือกฎนั้นได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
ปกครองไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นจ าเลยในคดีดังกล่าว การฟ้องคดีดังกล่าวมุ่งท่ีจะควบคุมการกระท า
ของฝ่ายปกครองให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองเปิดโอกาส อย่างกว้างให้เอกชน
สามารถฟ้องคดีประเภทนี้ได้ แม้ว่าการกระท าของฝ่ายปกครองจะไม่ละเมิดสิทธิของเอกชน 
เพียงแต่มีผลกระทบต่อ “ส่วนได้เสีย ” อันควรของเอกชนโดยตีความค าว่า “ผู้เสียหายในคดี
ปกครอง” อย่างกว้างให้มีความหมายรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ ท่ีได้รับผลกระทบอัน
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เนื่องมาจากการที่ฝ่ายปกครองออกกฎหรือค าส่ังทางปกครองด้วย ตัวอย่างเช่น เอกชนเจ้าของท่ีดิน
ฟ้องเพิกถอนค าส่ังของฝ่ายปกครองท่ีปฏิเสธไม่บังคับให้ผู้รับสัมปทานเดินรถประจ าทางปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในสัมปทานเดินรถผ่านที่ดินของเอกชนดังกล่าว ท าให้เอกชนได้รับความเสียหาย แม้ว่า
ในกรณีนี้เอกชนไม่มีฐานะเป็นคู่สัญญาในสัญญาสัมปทานนั้นก็ตาม หรือในคดีที่เอกชนในฐานะผู้
เสียภาษีในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งฟ้องเพิกถอนมติของสภาเทศบาล แห่งนั้น ท่ีให้จ้างนายแพทย์โดย
ไม่มีความจ าเป็นอันมีผลเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของเทศบาลแห่งนั้นและท าให้ผู้เสียภาษีในเขต
เทศบาลนั้นอาจต้องรับภาระจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเป็นค่าตอบแทนของนายแพทย์ผู้นั้น จะเห็นได้ว่ามติให้
จ้างนายแพทย์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อเทศบาล ซ่ึงมีฐานะ ทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก 
แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษีนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตามศาลปกครองมิได้
เปิดโอกาสให้เอกชนฟ้องคดีได้อย่างไม่มีขอบเขต หรือ ให้เอกชนฟ้องคดีได้เพียงเพราะเอกชนนั้น
ได้พบเห็นการกระท าทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการกระท านั้นไม่ได้กระทบต่อส่วน
ได้เสียตามควรของผู้ฟ้องคดีเลย 
 ข) คดีฟ้องขอให้ศาลใช้อ านาจเต็ม (Le contentieux depleine jurisdiction) 
 คดีประเภทนี้เป็นคดีที่โจทก์ขอให้ศาลใช้อ านาจทั้งหมดที่มีอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ คดีละเมิด
สัญญาเลือกตั้งในคดีประเภทนี้นอกจากศาลจะมีอ านาจเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแล้ว ยังมี
อ านาจพิพากษาให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ การฟ้องคดีดังกล่าวต่างกับการฟ้องคดี
ประเภทแรก เนื่องจากการฟ้องคดีประเภทนี้ มุ่งแก้ไขการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงต้อง
มีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่มีแต่เพียงส่วนได้เสียเท่านั้น และจะฟ้องได้เมื่อการส่ังการของฝ่าย
ปกครองมีผลละเมิดสิทธิดังกล่าว การฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการฟ้องฝ่ายปกครองซ่ึงจะมีฐานะเป็น
จ าเลยในคดีและค าพิพากษาย่อมมีผลเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น 
 ค) คดีที่ฟ้องขอให้ศาลตีความหรือพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม ทาง
ปกครอง (Le contentieux de l’interpretation) 
 คดีประเภทนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอให้ศาลปกครองตีความการกระท าหรือค าส่ัง
ของฝ่ายปกครองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการอธิบายหรือชี้แจงความหมายทางกฎหมายหรือ
สาระส าคัญของการกระท าทางปกครองหรือค าส่ังของฝ่ายปกครองผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง อาจร้อง
ขอให้ศาลตีความได้ หรือบางครั้งศาลปกครองอาจได้รับการร้องขอจากศาลแพ่งให้ตีความการ
กระท าหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองท่ีเป็นประเด็นในการพิจารณาคดีแพ่ง เช่น ในคดีที่เอกชน
ฟ้องศาลยุติธรรมขอให้การรถไฟฝรั่งเศสชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากของท่ีเอกชนขนส่งทาง
รถไฟสูญหาย และในคดีดังกล่าวศาลยุติธรรมจ าต้องตีความกฎหรือระเบียบของ การรถไฟท่ีจ ากัด
ความรับผิดของการรถไฟ เนื่องจากของท่ีรับขนสูญหาย เป็นต้น หรือศาลปกครองอาจจ าต้อง
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พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถน าผลของกฎนั้นมาใช้บังคับใน
คดีนั้นได้หรือไม่ เช่น ในคดีที่เอกชนถูกด าเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรมฐานล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และเอกชนได้ยกข้อก าหนดที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองขึ้นต่อสู้ว่าตามข้อก าหนด
ดังกล่าวตนมีสิทธิล่าสัตว์ได้ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาว่าข้อก าหนดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เมื่อข้อก าหนดดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย ศาลมีอ านาจไม่น าเอาผลของข้อก าหนดดังกล่าวมา
ใช้ในคดี และศาลย่อมพิพากษาลงโทษจ าเลยได้ 
 ง) คดีที่ศาลปกครองมีอ านาจลงโทษทางอาญา (Le contentieux de l’interpretation) 
 คดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอ านาจเหมือนกับศาลอาญา เขตอ านาจของศาลปกครอง ใน
คดีประเภทนี้ค่อนข้างแปลกเพราะเป็นคดีประเภทเดียวที่ศาลปกครองปฏิบัติตามค าขอของ ฝ่าย
ปกครองท่ีขอให้ลงโทษทางอาญาแก่เอกชน คดีประเภทนี้ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการกระท าผิดกับทาง
สาธารณะ ซ่ึงหมายถึงสถานที่สาธารณะที่บุคคลมีสิทธิจะใช้ เช่น ถนนในนครปารีส ท่าเรือต่าง ๆ 
แม่น้ าล าคลอง เป็นต้น คดีอาญาประเภทนี้มีเฉพาะโทษปรับเท่านั้น ไม่มีโทษจ าคุก แต่อย่างใด แต่
ค่าปรับจะมีจ านวนสูงมากกว่าค่าปรับในคดีอาญาธรรมดา นอกจากนั้น การกระท าผิดในลักษณะที่
เรียกว่า ก่อกวนสาธารณะ (ในประเทศอังกฤษเรียกว่า Public nuisances) ในบางเรื่องได้ก าหนดให้
เป็นอ านาจของศาลปกครองด้วย เช่น การก่อกวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง หรือคดีละเมิด
อ านาจศาลปกครองนั่นเอง  

การก าหนดค าบังคับโดยศาลปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

 เนื่องจากในประเทศเยอรมันได้บัญญัติประเภทการฟ้องคดีปกครองไว้อย่างชัดเจน จึงมัก
ไม่มีความยากล าบากในการปฏิบัติตามค าพิพากษา การฟ้องคดีที่ส าคัญคือ การฟ้องโต้แย้ง นิติกรรม
ทางปกครอง (Anfechtungsklage) ซ่ึงเป็นค าฟ้องท่ีมุ่งหมายให้ศาลยกเลิกหรือเพิกถอน นิติกรรมทาง
ปกครอง ค าพิพากษาท่ีเกิดจากการฟ้องคดีประเภทนี้ก็ไม่มีความยากล าบาก ในการปฏิบัติตาม ท้ังนี้
เพราะค าพิพากษาค่อนข้างจะชัดเจนว่าศาลส่ังให้ท าอะไร หากศาลพิพากษายกเลิกหรือเพิกถอนนิติ
กรรมทางปกครองย่อมมีผลให้นิติกรรมทางปกครองท่ีกระทบสิทธิโจทก์ ไม่มีผลบังคับ 
นอกจากนั้นผลของค าพิพากษาท่ีศาลส่ังเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองยังสามารถ มีผลย้อนหลังไป
บังคับกับส่ิงท่ีนิติกรรมทางปกครองนั้นไปมีผลบังคับตามนิติกรรมทางปกครองนั้นก่อนศาล
พิพากษา ซ่ึงท าให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองถูกบังคับตามนิติกรรมทางปกครองนั้น กรณีนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง มาตรา 113 วรรคหนึ่ง ประโยคสอง บัญญัติให้
ศาลมีอ านาจพิพากษาให้ฝ่ายปกครองกลับหรือยกเลิกการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองนั้น
ย้อนหลังได้ หากอยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะสามารถปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ หรือใน
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กรณีที่ศาลส่ังเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระเงิน มาตรา 113 วรรคสอง
ประโยคที่สอง บัญญัติให้ศาลมีอ านาจก าหนดจ านวนเงินที่ต่างไปจากจ านวนที่ก าหนดในนิติกรรม
ทางปกครองท่ีถูกเพิกถอนได้ 
 ค าฟ้องท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ค าฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครอง
ที่เคยปฏิเสธที่จะออกให้ (Verpflichtungsklage) ถ้าศาลพิพากษาให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรม ทาง
ปกครอง ศาลสามารถมีค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการตามหน้าที่ของตนได้ และถ้าเป็นกรณีที่
ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนและเพียงพอต่อ การใช้อ านาจ
นั้น ศาลปกครองสามารถบังคับให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจภายในขอบเขตที่ตน มีอ านาจได้ 
 การบัญญัติประเภทของการฟ้องคดีปกครองไว้อย่างชัดเจน และอ านาจของศาลปกครอง
ในการก าหนดค าบังคับกับฝ่ายปกครองนี้เองท่ีท าให้ในประเทศเยอรมันไม่มีความยากล าบาก ใน
การปฏิบัติตามค าพิพากษา 
 เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษา และมีค าส่ังบังคับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และค า
พิพากษานั้นถึงท่ีสุดแล้ว ค าพิพากษาย่อมมีสภาพบังคับเช่นเดียวกับค าพิพากษาของศาล ในคดีแพ่ง
และคดีอาญา ซ่ึงเป็นไปตามหลัก res judicata หรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า “Rechtskraft” และตาม
หลักนิติรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องด าเนินการตามหน้าที่ของตนโดยไม่จ าต้องมีการเตือนและ
การบังคับ  

ประเภทของคดีปกครองและอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครอง
เยอรมัน 

 1. คดีฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง (Anfechtungsklage) 
 การฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง (Anfechtungsklage) หมายถึง ค าฟ้องท่ีก่อตั้งสิทธิโดย

มุ่งให้ศาลยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง ความมุ่งหมายของการฟ้องประเภทนี้เพ่ือให้ศาล
ยกเลิกนิติกรรมทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฟ้อง เมื่อนิติกรรมทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ในศาลปกครอง 
 มาตรา 35 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลปกครองได้ให้
ความหมายของนิติกรรมทางปกครองในประเทศเยอรมันว่า คือ ค าส่ัง ค าวินิจฉัย หรือมาตรการ ฝ่าย
ปกครองใด ๆ ท่ีออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการก าหนดกฎเกณฑ์เรื่องเฉพาะราย ในขอบเขต
ของกฎหมายมหาชน ซ่ึงมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก จะเห็นได้ว่านิติกรรมทางปกครองในประเทศ
เยอรมันนั้นไม่หมายความรวมถึงกฎด้วย ซ่ึงในเรื่องนี้ต่างกับความหมายของนิติกรรมทางปกครอง
ในประเทศฝรั่งเศสซ่ึงหมายรวมถึงค าส่ังและกฎด้วย  
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 การพิพากษาคดี  
 การพิพากษาในคดีฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง อาจจ าแนกลักษณะของการพิพากษาได้
ดังนี้ (1) กรณีที่ค าส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) กรณีที่มีการใช้ดุลพินิจ และ (3) กรณีที่
เกี่ยวกับถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง โดยมีข้อพิจารณาดังนี้  
  (1) กรณีที่ค าส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Die rechtswidrigkeit des 
verwaltungsakts)  
  ในกรณีที่ค าฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครองมีเหตุผลชอบด้วยกฎหมายในทางสาร
บัญญัติ กล่าวคือ เป็นกรณีที่ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันแสดงว่าค าส่ังทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยหลักทั่วไปแล้วกฎหมายก าหนดให้ศาลพิพากษายกเลิกค าส่ังทางปกครองนั้น (มาตรา 
114 VwGO)  
  ค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ค าส่ังทางปกครองซ่ึงขัดกับ
รัฐธรรมนูญก็ดี หรือบทบัญญัติของกฎหมายก็ดี ประเด็นที่อาจมีปัญหาถกเถียงได้คือ แค่ไหน
เพียงใดที่ถือว่าค าส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเรื่องนี้อาจมีข้อพิจารณาท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง
อาจจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกระบวนการในการออกค าส่ังทางปกครอง (ซ่ึงมุ่ง
คุ้มครองผู้ฟ้องคดี) หรืออาจพิจารณาจากการแก้ไขเยียวยาข้อบกพร่องในกระบวนการพิจารณา
อุทธรณ์ ซ่ึงประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติมาตรา 44-47 แห่งกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (Verwaltungsverfhrensgesetz-VWVfG) ซ่ึงได้ก าหนด ถึงระดับของ
ความบกพร่องของค าส่ังทางปกครอง รวมท้ังผลของค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม 
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็มิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ทั้งหมด ความบกพร่องในทาง
กระบวนการในบางกรณี องค์กรนิติบัญญัติเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความบกพร่องท่ีถึงขนาดเป็นโมฆะ 
(Nichtig) เช่น กรณีของค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือแต่ไม่สามารถทราบถึงเจ้าหน้าที่ท่ีออก
ค าส่ังทางปกครองนั้นได้ (มาตรา 44 II Nr. 1 VwVfG) ความบกพร่องของค าส่ังทางปกครองท่ีจะ
สมบูรณ์เมื่อมีการมอบเอกสารส าคัญให้และมิได้มีการมอบเอกสารส าคัญนั้น (มาตรา 44 II Nr.2 
VwVfG) รวมท้ังกรณีของการละเมิดอ านาจหน้าที่ในทางพ้ืนที่ (มาตรา 44 II Nr.3 VwVfG) ตาม
มาตรา 45 ถึงมาตรา 47 ของ VwVfG ได้ก าหนดผลของการละเมิดกระบวนการออกค าส่ังทาง
ปกครอง โดยองค์กรนิติบัญญัติได้วางข้อสันนิษฐานไว้ว่า ไม่ว่ากรณีจะเป็น ประการใดค าส่ังทาง
ปกครองท่ีออกโดยฝ่ายปกครองนั้นจะต้องถือว่ามีอยู่ ส่วนการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นั้น มาตรา 45 VwVfG ได้ก าหนดเรื่องการเยียวยาในภายหลังในกรณีที่มี ความบกพร่องในทาง
กระบวนการออกค าส่ังทางปกครอง มาตรา 47 VwVfG ก าหนดเรื่อง การเปล่ียนค าส่ังทางปกครอง
ที่มีความบกพร่อง และมาตรา 46 VwVfG ได้บัญญัติถึงความบกพร่องในกรณีที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย 



86 
 

ๆ อาจได้รับการแก้ไขได้ในภายหลัง หากได้พิจารณาความแตกต่างของความบกพร่องตามหลักการ
ที่บัญญัติไว้ใน VwVfG แล้ว ความแตกต่างของความบกพร่องท่ีได้กล่าวข้างต้น อาจแก้ไขได้โดย
วิธีการที่จะได้กล่าวต่อไป  
  หากค าส่ังทางปกครองออกโดยละเมิดต่อบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ ในกรณีนี้ค าส่ังทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายในบางกรณีถึงขนาด
ตกเป็นโมฆะ ค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับระดับของความบกพร่องของค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ ซ่ึงอาจแบ่งออกได้ ดังนี้  
  ก. ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ (Nichtige verwaltungsakte) ซ่ึงหมายถึงค าส่ังทาง
ปกครองท่ีมีความบกพร่องอย่างรุนแรง และความบกพร่องนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 44 
VwVfG ได้ก าหนดกรณีที่จะท าให้ค าส่ังทางปกครองเป็นโมฆะ โดยค าส่ังทางปกครองท่ีตกเป็น
โมฆะย่อมไม่มีผลบังคับแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในคดีฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) ก็ดี หรือค าฟ้องเพี่อพิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) ศาลย่อมมีอ านาจวินิจฉัย
ให้ยกเลิกค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ ได้ การวินิจฉัยให้ยกเลิกของศาลเป็นเพียงการประกาศให้ทราบ
เท่านั้น  
  ข. ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆียะ (Vernichtbare verwaltungsakte) ค าส่ัง ทาง
ปกครองท่ีเป็นโมฆียะ ได้แก่ ค าส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพร่องไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกรณี
ของค าส่ังทางปกครองท่ีตกเป็นโมฆะ ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆียะนั้นย่อมมีผลบังคับในทาง
กฎหมาย แต่อาจถูกเพิกถอนจากศาลได้ ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆียะอาจจะตกเป็นโมฆียะเพียง
บางส่วนได้ ดังนั้น การวินิจฉัยให้ยกเลิกเพียงบางส่วนจึงอาจกระท าได้เท่าที่ส่วนที่ยังคงอยู่นั้น
สามารถแยกออกจากส่วนที่บกพร่องได้ และส่วนที่ยังคงเหลือนั้นสามารถมีผลบังคับในทาง
กฎหมายได้ 
  (2) กรณีที่มีการใช้ดุลพินิจ (Die Ermessensanwendung)  
  กรณีที่มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมา ย (Die rechtswidrige 
Ermessensanwendung) ค าส่ังทางปกครองย่อมถูกยกเลิก หากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็น การ
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นไปตามมาตรา 
40 VwVfG ซ่ึงเป็นกรณีที่มีการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายได้ก าหนดไว้หรือเป็นกรณีที่มีการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของการใช้ดุลพินิจที่ได้รับการตรวจสอบจากศาลอาจเป็นเรื่องของความบกพร่องของดุลพินิจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  
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  ค าส่ังทางปกครองท่ีอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ หมายถึง กรณีที่เจ้าหน้าที่มีอ านาจที่
จะเลือกความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย อันเป็นการเลือกวิธีการในการด าเนินการตามกฎหมายได้ 
โดยทั่วไปแล้วดุลพินิจเป็นการเลือกในส่วนผลของกฎหมาย ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจก าหนดแนวทางของการใช้ดุลพินิจ ซ่ึงเป็น การ
ผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐเองหรือที่เรียกว่า “การผูกพันตนเองของฝ่ายปกครอง ” (Sog. Selbstbindung 
der Verwaltung) การผูกพันตนเองของฝ่ายปกครองอาจกระท าได้ 2 วิธี วิธีแรกโดยการออกเป็น
ระเบียบภายในฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften) หรือโดยการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของฝ่าย
ปกครองจนกลายเป็นแนวปฏิบัติของฝ่ายปกครอง (Eine ständige verwaltungsprixis) การผูกพัน
ตนเองของฝ่ายปกครองนั้นจะมีผลเฉพาะการก าหนดระเบียบ ภายในหรือแนวปฏิบัติของฝ่าย
ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากระเบียบภายในหรือ แนวปฏิบัติของฝ่ายปกครองท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันแต่อย่างใด การปฏิเสธหลักการผูกพันตนเองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายปกครองมิได้เป็นการละเมิด ต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
(Art.3 Grundgestz-GG) เพราะกรณีจะเป็น การละเมิดหลักความเสมอภาคจะต้องเป็นระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปจากระเบียบภายในฝ่ายปกครองก็
ดีหรือแนวปฏิบัติของฝ่ายปกครองก็ดี โดยไม่มีเหตุผลที่อาจรับฟังได้ การใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อม
เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ตามมาตรา 114 VwGO ได้บัญญัติถึงความบกพร่องของดุลพินิจไว้หลายกรณีดังนี้  
  ก. การใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด (Ermessensüberschreitung) ซ่ึงเป็น
กรณีตามมาตรา 114 VwVfG กรณีแรก การใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เป็นกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายได้ก าหนดให้แก่เจ้าหน้าที่ และ ด้วยเหตุนี้ท า
ให้พื้นฐานในทางกฎหมายของค าส่ังทางปกครองนั้นมีความบกพร่อง ค าส่ัง ทางปกครองท่ีเกิดจาก
การใช้ดุลพินิจที่บกพร่องนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากกฎหมาย ผลของ ความบกพร่องดังกล่าวนั้นไม่
จ าเป็นต้องไปพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแต่อย่างใด 
  ข. การไม่ใช้ดุลพินิจ (Ermessensunterschreitung order ermessensnichtgebrauch) 
ได้แก่ กรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้ใช้ดุลพินิจที่ก าหนดให้แต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่าเป็นกรณีที่
เจ้าหน้าที่มีผลผูกพันตามที่กฎหมายบัญญัติโดยกฎหมายมิได้เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ หรือ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าขอบเขตของดุลพินิจนั้นมีขอบเขตแคบกว่า ซ่ึงเป็นความเข้าใจที่ผิดของเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในขอบเขตที่แคบกว่าท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้  
  ค. การใช้ดุลพินิจบิดเบือน (Ermessensfehlgebrauch) การใช้ดุลพินิจโดยบิดเบือนเป็น
กรณีที่เจ้าหน้าที่มีมูลเหตุจูงใจของการใช้ดุลพินิจ ซ่ึงแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่ง
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หมายจะให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อมเป็นความบกพร่องของการใช้ดุลพินิจ 
เพราะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่อย่างใด 
  (3) ถ้อยค าของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง (Unbestimmte gesetzesbegriffe und 
beurteilungsspielraum)  
  กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีนี้ย่อมไม่มีลักษณะของการให้มีดุลพินิจ แต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องผูกพัน
ตามกฎหมายที่มีลักษณะบังคับ (Ius strictum) กฎหมายที่มีลักษณะบังคับในความหมาย ที่เป็นการ
ผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกันในกรณีที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มี
ลักษณะไม่ชัดเจนในตัวเอง ตัวอย่างเช่น ค าว่า “ความเหมาะสม ” “ประโยชน์สาธารณะ ” “กรณีที่มี
ความจ าเป็นรีบด่วน” หรือ “ในกรณี่ที่มีเหตุผลพิเศษ ” เป็นต้น ในกรณีเหล่านี้ในด้านหนึ่งย่อมไม่
อาจวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนถึงขอบเขตแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มิได้มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
ดุลพินิจในเรื่องดังกล่าว “ถ้อยค าบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เจาะจง” ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่เกิดมา
จากองค์กรนิติบัญญัติโดยมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไปก าหนดแนวทางรายละเอียดของ
เรื่องดังกล่าวโดยองค์กรฝ่ายปกครองเอง ในการใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะไม่ชัดเจน
ดังกล่าว ฝ่ายปกครองจะต้องตีความให้ถูกต้องตามกฎหมายและหากการตัดสินใจของฝ่ายปกครอง
อยู่ในขอบเขตของถ้อยค าท่ีไม่เจาะจงนั้น กรณีย่อมเป็นการใช้การตีความกฎหมายที่ได้รับการ
ยอมรับจากศาล  
  ประเด็นที่เป็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวคือ การตัดสินใจของฝ่ายปกครองท่ีเกี่ยวกับ
ถ้อยค าทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนดังกล่าว อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลหรือไม่ หรือองค์กรใดเป็น
ผู้วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเป็นคนสุดท้าย กล่าวคือ ฝ่ายปกครองหรือศาล ส าหรับประเด็น ปัญหานี้
น าไปสู่ข้อสรุปว่า ศาลมีอ านาจที่จะตรวจสอบการตัดสินใจของฝ่ายปกครองได้ในทุกกรณี ท้ังนี้ 
เพราะศาลมีภารกิจที่จะต้องตรวจสอบองค์กรฝ่ายปกครอง จากข้อสรุปดังกล่าวน าไปสู่ผลว่า 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ จึงเป็นผู้ท าหน้าที่ช่วยศาลเพื่อตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว  
  ตามแนวค าพิพากษาของศาล ศาลได้ยอมรับการวินิจฉัยของฝ่ายปกครองในกรณี
ดังต่อไปนี้  
  ก. กรณีที่เป็นการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระ ปราศจากความผูกพันต่อองค์กรใด ๆ และเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ข. กรณีที่เป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความเหมาะสมส่วนบุคคล ความสามารถของ
บุคคล และหากการวินิจฉัยดังกล่าวได้กระท ามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ซ่ึงศาลไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกได้  
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  ค. การวินิจฉัยอุทธรณ์ ซ่ึงมีลักษณะของการคาดการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ เรื่องในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง หรือทางสังคม  
  ในกรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นกรณีที่ศาลอาจท าการตรวจสอบได้ 
โดยจะตรวจสอบในขอบเขตดังต่อไปนี้  
  ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้อาศัยพื้นฐานจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่  
  ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้วินิจฉัยถ้อยค าท่ีไม่ชัดเจนดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของ
ถ้อยค านั้น ๆ หรือไม่  
  ค.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ในเรื่อง นั้น ๆ 
หรือไม่  
  ง. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้พิจารณาไตร่ตรองโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่องอ่ืน ที่ไม่ใช่
ข้อพิจารณาส าหรับเรื่องนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยหรือไม่  
  จ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจนและ
สมเหตุสมผลหรือไม่  
  ดังนั้น กรณีของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด และการใช้ดุลพินิจนั้นมิได้ขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุก็ดี หรือมิได้ขัดกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ ก็ดี ถึงแม้การใช้ดุลพินิจนั้นจะไม่เหมาะสมก็ตาม ( unzweckmaBige Entscheidung) 
กรณีนี้ศาลก็จะต้องยอมรับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาความชอบด้วยวัตถุประสงค์ไปแทนที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ ในกรณีที่ค าส่ัง
ทางปกครองมิได้ขัดกับกฎหมายในกรณีนี้ศาลก็ไม่อาจยกเลิกค าส่ังทางปกครองนั้นได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าศาลวินิจฉัยว่ามีการใช้ดุลพินิจโดยบกพร่อง ย่อมมีผลท าให้ค าส่ัง ทางปกครองไม่
ชอบด้วยกฎหมายด้วย กรณีนี้ย่อมน าไปสู่การยกเลิกค าส่ังทางปกครองเสมอ หากผู้ฟ้องคดีได้รับ
ผลกระทบจากค าส่ังทางปกครองดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่อาจวินิจฉัยอย่าง
อ่ืนได้หรือไม่ เพราะไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดค าส่ังทางปกครองท่ีถูกตรวจสอบหากไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของมาตรา 113 วรรค 1 VwGO จะต้องถูกยกเลิกเสมอ (บรรเจิด สิง-
คะเนติ, 2547, หน้า 102-109 ) 

 2. คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครอง (Verpflichtungsklage) 
 คดีประเภทนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครองท่ีได้รับการปฏิเสธ 
การฟ้องคดีประเภทนี้ถือเป็นประเภทค าฟ้องท่ีเกิดขึ้นใหม่ในช่วงหลัง เพราะค าฟ้องคดีประเภทนี้
มิได้มีท่ีมาจากการโต้แย้งฝ่ายปกครองท่ีเข้ามากระท าการแทรกแซงในสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่คดี
ประเภทนี้มีท่ีมาจากความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายปกครองกระท าการ (ออกค าส่ังทางปกครอง) ดังนั้น 
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ในขอบเขตดังกล่าวจึงเป็นการฟ้องคดีที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดแบบเสรีนิยม ซ่ึงหมายความ
ว่า โดยหลักเจ้าหน้าที่จะต้องอนุญาตให้กระท าการเว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไว้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2547, หน้า 109) 
 การพิพากษาคดี  
 การวินิจฉัยคดีฟ้องขอให้ออกค าส่ังทางปกครองอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท ตาม
ลักษณะคดีได้ดังนี้  
  (1) คดีฟ้องโต้แย้งค าส่ังปฏิเสธในการออกค าส่ังทางปกครอง (Die 
versagungsgegenklage)  
  การวินิจฉัยคดีประเภทนี้ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกับคดีฟ้องโต้แย้งค าส่ัง ทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) แต่การวินิจฉัยของคดีทั้งสองมีความแตกต่างท่ีส าคัญในเรื่องอ านาจของศาลใน
การวินิจฉัยเพื่อก าหนดความผูกพันแก่ฝ่ายปกครอง ประเด็นส าคัญส าหรับ ค าฟ้องขอให้ออกค าส่ัง
ทางปกครองคือปัญหาว่าศาลสามารถวินิจฉัยเพื่อก าหนดความผูกพันต่อ ฝ่ายปกครองได้แค่ไหน
เพียงใด กล่าวคือ ในคดีฟ้องขอให้ออกค าส่ังทางปกครองเป็นคดีที่ผู้ฟ้อง มุ่งหมายให้ศาลวินิจฉัยให้
ผู้ถูกฟ้องคดี (ฝ่ายปกครอง) ออกค าส่ังทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ในกรณีที่การปฏิเสธที่
จะออกค าส่ังทางปกครองเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิเสธดังกล่าวกระทบสิทธิของผู้
ฟ้องคดี ศาลก็จะวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค าส่ัง ทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลจะวินิจฉัย
ดังกล่าวได้จะต้องเป็นกรณีที่เงื่อนไขในทางข้อเท็จจริงและเงื่อนไขในทางกฎหมายส าหรับการ
วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมีอยู่อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มี
ดุลพินิจในการออกค าส่ังทางปกครองนั่นเอง ซ่ึงหมายถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพัน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ ศาลย่อมอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยก าหนดความผูกพัน เพื่อให้
ฝ่ายปกครองออกค าส่ังทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ หากเงื่อนไขในทางข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดี
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก าหนดไว้ แต่ในกรณีที่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน ตามหลักการแสวงหา
ความจริง ซ่ึงเป็นหลักพื้นฐานของการพิจารณาคดีปกครอง ศาลย่อมจะต้องแสวงหาให้ได้มาซ่ึง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้  
  แต่ในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการออกค าส่ัง ทางปกครอง 
ในกรณีเช่นนี้ ศาลย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะเข้าไปวินิจฉัยเพื่อก าหนดข้อผูกพันให้แก่ฝ่ายปกครอง
ได้ เพราะศาลไม่อาจน าดุลพินิจของศาลไปแทนที่ดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้ ในกรณีที่ศาลไม่อาจ
ใช้ดุลพินิจของศาลไปแทนที่ดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้นั้น ตามมาตรา 113 วรรค 5 VwGO  
  ได้ก าหนดให้ศาลอาจวินิจฉัยให้ฝ่ายปกครองออกค าส่ังทางปกครองให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
โดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาล ตัวอย่างเช่น ฟ้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออก
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มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันการรบกวนจากเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ศาลอาจวินิจฉัย ได้เพียง
ว่า ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องออกค าส่ังอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส าหรับวิธีการ ท่ีจะขจัดการรบกวน
จากเพื่อนบ้านนั้นย่อมอยู่ในดุลพินิจของต ารวจที่จะใช้มาตรการที่เหมาะส าหรับกรณีนั้น ๆ  
  ข้อยกเว้นของศาลที่อยู่ในสถานะที่จะเข้าไปวินิจฉัย เพื่อก าหนดความผูกพันให้แก่ฝ่าย
ปกครองได้ แม้จะเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจก็ตาม ซ่ึงได้แก่กรณีที่การใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครองในทุกกรณีล้วนเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน ซ่ึงมีเพียง ความเป็นไป
ได้เพียงมาตรการเดียวเท่านั้นที่จะท าให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชอบด้วยกฎหมาย
หรือที่เรียกว่า “Ermessensreduzierung auf null” ในกรณีเช่นนี้ศาลย่อมมีอ านาจวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองออกค าส่ังทางปกครองได้ 
  (2) คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ละเลยไม่ออกค าส่ังทางปกครองให้ (Die untatigkeitsklage)  
  ในกรณีของการวินิจฉัยคดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครองเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิกเฉย มีประเด็นปัญหาเช่นเดียวกับคดีฟ้องท่ีเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะออกค าส่ัง
ทางปกครอง (Versagungsgegenklage) ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญคือศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัย เพื่อ
ก าหนดความผูกพันในการออกค าส่ังทางปกครองได้หรือไม่ เพียงใดซ่ึงกรณีย่อมเป็นไปตามมาตรา 
113 วรรค 5 VwGO ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้  
   ก. กรณีที่ศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยเพื่อก าหนดความผูกพันในการออกค าส่ัง
ทางปกครองท่ีมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ (Spruchreife) กล่าวคือ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ปกครองต้องผูกพันตามกฎหมายโดยไม่มีดุลพินิจในกรณีเช่นนี้ ศาลย่อมวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองออกค าส่ังทางปกครองดังที่ผู้ฟ้องคดีมุ่งหมายได้ 
   ข. กรณีที่ศาลไม่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยเพื่อก าหนดความผูกพันในการออกค าส่ัง
ทางปกครองท่ีมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมมีความผูกพัน
ต่อความเห็นในทางกฎหมายของศาลที่ได้วินิจฉัยไว้ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น (บรรเจิด สิงคะเนติ,  
2547, หน้า 113-115) 

 3. คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) 
 การฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่กระท าการ (Leistungsklage) ถึงแม้จะมิได้ก าหนดไว้ อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีกล่าวถึง ใน
ทางอ้อมในมาตรา 43 วรรค 2 และมาตรา 113 วรรค 4 VwGO  
 การฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการเป็นการฟ้องท่ีมีความมุ่งหมาย ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ (Tun) หรือละเว้นการกระท า (Unterlassen) ซ่ึงการกระท าท่ีมุ่งให้
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท านั้นต้องไม่ใช่ค าส่ังทางปกครอง วัตถุแห่งคดีของการฟ้องเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ จึงมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าว
ย่อมหมายถึงการกระท าของฝ่ายปกครอง การกระท าท่ีส าคัญส าหรับการฟ้องคดีประเภทนี้คือ การ
กระท าทางกายภาพ (Realakte) การฟ้องเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการในระบบของ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ท าให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยองค์กรศาลที่
ได้ให้หลักประกันไว้ในมาตรา 19 วรรค 4 ของกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการปิดช่องว่างของการคุ้มครองสิทธิโดยองค์การศาลเพื่อโต้แย้งการแทรกแซง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อสิทธิในทางมหาชน ( das subjective oeffentiche Recht) (บรรเจิด สิง -
คะเนติ, 2547, หน้า 115-116) 
 การพิพากษาคดี 
 ในการวินิจฉัยในทางเนื้อหาของคดีที่ฟ้องให้เจ้าหน้าที่กระท าการนั้น คดีประเภทนี้ค า
ฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะได้รับการวินิจฉัยยอมรับสิทธิของผู้ฟ้องคดีต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีอาจมีผลมาจาก 
  (1) รัฐธรรมนูญโดยตรง 
  (2) กฎหมาย  
  (3) การให้ความยินยอมของฝ่ายปกครอง หรือ  
  (4) สัญญาทางปกครอง  
  ในกรณีที่ผู้ฟ้องมีสิทธิเรียกร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธการกระท าดังกล่าว การปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นการกระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะวินิจฉัยคดีให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใด อย่าง
หนึ่งหรือไม่นั้น ประเด็นที่จะต้องพิจารณาประการส าคัญ คือศาลอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ หรือที่เรียกว่า “ Spruchreife” ศาลย่อม
ไม่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากข้อเท็จจริง ยัง
ไม่ครบถ้วนเพียงพอก็ดี หรือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในส่วนขององค์ประกอบ ของกฎหมายก็
ดี หรือเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในส่วนของผลของกฎหมายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจของ
ศาลไปแทนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ ตัวอย่างเช่น 
   (1) ฟ้องให้ประเมินการสอบใหม่ ในกรณีนี้ศาลอาจวินิจฉัยเพียงให้เจ้าหน้าที่
กระท าการประเมินผลการสอบใหม่ แต่ศาลไม่อาจก าหนดผลเองได้ว่าผลของการประเมินควรจะ
เป็นอย่างไร 
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   (2) ฟ้องขอให้ใช้มาตรการคุ้มครองการรบกวนอันเกิดจากเสียงท่ีดังมาจาก สนาม
กีฬา ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ย่อมมีดุลพินิจว่าจะใช้มาตรการต่อต้นเหตุของการรบกวน หรืออาจใช้
มาตรการในการไปควบคุมตรวจสอบ หรืออาจใช้มาตรการในการปิดสนามกีฬานั้น กรณีนี้จะเห็น
ได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมได้ ดังนั้น ในกรณีนี้ศาลจึงอาจ
วินิจฉัยเพียงให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการขจัดการรบกวนอันเกิดจากสนาม
กีฬานั้น แต่ศาลไม่อาจก าหนดว่าให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งได้ 
   ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ศาลจะท าค าพิพากษาในลักษณะของการแจ้งให้ทราบ 
(Bescheidungsurteil) โดยเจ้าหน้าที่จะต้องวินิจฉัยโดยค านึงถึงความเห็นในทางกฎหมายของศาล 

ลักษณะเฉพาะของการฟ้องให้กระท าการ ในกรณีของการฟ้องให้ออกกฎหรือ
ข้อบัญญัติ ( NormerlaB) หากศาลรับฟ้องในคดีที่มีการฟ้องเพื่อให้ออกกฎหรือข้อบัญญัติ ในการ
ตรวจสอบเนื้อหาในทางสิทธิเรียกร้องนั้น พื้นฐานของสิทธิเรียกร้องอาจเกิดจากสิทธิ ขั้นพื้นฐาน 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหลักความเสมอภาค) หรือเกิดจากความผูกพันต่อกฎหมายหรือเกิดจาก
สัญญาทางปกครอง หรืออาจจะเกิดจากความยินยอมของฝ่ายปกครองท่ีจะออกกฎหรือข้อบัญญัติ 
หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธสิทธิเรียกร้องในเรื่องดังกล่าว การปฏิเสธนั้นย่อมแสดงนัย ของการก่อให้เกิด
การกระทบสิทธิของบุคคลนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วการฟ้องขอให้ออกกฎหรือข้อบัญญัติมักมีความมุ่ง
หมายในการขอให้ออกกฎหรือข้อบังคับท่ีเจ้าหน้าที่ยังไม่ออกให้สมบูรณ์ ในคดีฟ้องขอให้ออกกฎ
หรือข้อบัญญัตินั้นจะต้องค านึงถึงความอิสระของผู้ตรากฎหรือข้อบัญญัติด้วยว่า ในกรณีที่การไม่
ออกกฎหรือข้อบัญญัติเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจกระท าได้
โดยการตัดประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากฎหรือข้อบัญญัติ ที่ได้มีการตราขึ้นก็ได้ เป็น
การแก้ปัญหาแทนที่จะต้องไปออกกฎหรือข้อบัญญัติใหม่ แต่อย่างไร ก็ตาม การฟ้องคดีเพื่อให้ออก
กฎหรือข้อบัญญัตินี้ ศาลไม่อาจจะไปก าหนดว่ากฎหรือข้อบัญญัติจะต้องมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีศาลก าหนด ศาลเพียงแต่วินิจฉัยเป็นการทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ออกกฎหรือข้อบัญญัติเท่านั้น 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 119-121) 

 4. คดีฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ ( Feststellungsklage) 
 การฟ้องคดีเพื่อขอให้พิสูจน์สิทธิ หมายถึง ค าฟ้องเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่พิพาทกันอยู่ หรือ
เพื่อให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่านิติกรรมทางปกครองนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นการพิสูจน์ความมีอยู่
หรือไม่มีอยู่ของนิติกรรมทางปกครอง หรืออาจเรียกว่าเป็นพิสูจน์โมฆะกรรมของนิติกรรม ทาง
ปกครอง  
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 การพิพากษาคดี  
 การตรวจสอบในคดีฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิค่อนข้างมีความซับซ้อน เพราะลักษณะ ของค า
ฟ้องเพื่อขอให้พิสูจน์สิทธินั้นมีหลายประเภท แต่ลักษณะโดยรวมของค าวินิจฉัยของการฟ้องเพื่อ
ขอให้พิสูจน์สิทธินั้น ค าวินิจฉัยของศาลเป็นเพียงการประกาศให้ทราบหรือเป็นเพียงการรับรอง
สิทธิเท่านั้น ค าวินิจฉัยของศาลมิได้เป็นการก่อตั้งสิทธิ ค าวินิจฉัยเป็นเพียงการแสดงถึงสภาพการณ์
ในทางกฎหมายของข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 
 ในการพิจารณาค าพิพากษาของคดีฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิอาจแยกตามลักษณะของค าฟ้อง
ประเภทนี้ได้ ดังนี้ 
 (1) ค าฟ้องเพื่อขอพิสูจน์สิทธิแบบทั่วไป (Die allgemeine feststellungsklage) 
 ในการพิจารณาค าฟ้องประเภทนี้จะต้องพิจารณาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์เสมอ 
เพราะการวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์สิทธิเหล่านี้สามารถจะมีขึ้นได้เฉพาะระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือ
ระหว่างบุคคลกับส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์เท่านั้น ส าหรับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ นิติ
สัมพันธ์นั้น การฟ้องคดีพิสูจน์สิทธิแบบทั่วไปศาลจะวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้ประโยชน์ เมื่อนิติ
สัมพันธ์ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นฐานในการฟ้องคดีนั้นมีอยู่หรือเมื่อนิติสัมพันธ์ที่ได้รับการปฏิเสธจากผู้
ถูกฟ้องคดีนั้นไม่มีอยู่ ซ่ึงในกรณีเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายในทางสารบัญญัติ หรืออาจเกิดจาก
ความยินยอม หรือเกิดจากสัญญาทางปกครอง แต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่านิติสัมพันธ์นั้นมีอยู่ หาก
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในทางกฎหมายต่อประชาชน การตรวจสอบพ้ืนฐานในทาง กฎหมายสารบัญญัติ
นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นสาระส าคัญที่จะต้องตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ตัวอย่างเช่น การทดลองท่ีกระท าต่อ
สัตว์นั้น ผู้ท าการทดลองมีหน้าที่ท่ีจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ก่อนหรือไม่ หรือการแสดงของ
ศิลปินที่ใช้ริมฟุตบาทท าการแสดงนั้นจะต้องขออนุญาต เพื่อการแสดงริมฟุตบาทหรือไม่ เป็นต้น 
 ปัญหาส าคัญในการวินิจฉัยของศาลในคดีฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธินั้นคือ ศาลอยู่ในสถานะที่
จะวินิจฉัยโดยก าหนดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ เพราะนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการขั้นตอน หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในกรณีของการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิไม่มี
ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ในทางข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะในกรณีที่เป็นเรื่องท่ี
เจ้าหน้าที่ต้องท าการพิจารณาไตร่ตรองเองก่อนก็ดี หรือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจก็ดี หรือการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนก็ดี อันเป็นเรื่องท่ีศาลไม่อาจกระท าการแทน
เจ้าหน้าที่ได้นั้น ในกรณีเหล่านี้ศาลอาจท าการพิสูจน์สิทธิแต่เพียงบางส่วนที่ศาลสามารถท าการ
พิสูจน์สิทธิได้เท่านั้น ในกรณีที่นิติสัมพันธ์มีอยู่เพียงบางส่วน ค าฟ้องในส่วนนั้นก็เป็น ค าฟ้องท่ี
ศาลชอบท่ีจะวินิจฉัยถึงการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของนิติสัมพันธ์เฉพาะในส่วนนั้น ๆ เท่านั้น 
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 (2) การฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกัน (Die vorbeugende feststellungsklage) 
 การฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในลักษณะของการป้องกันนั้นเป็นการฟ้องเชิงป้องกัน เพ่ือ
โต้แย้งการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ค าฟ้องประเภทนี้จะได้รับการวินิจฉัยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้
ฟ้องคดี เม่ือการเปล่ียนแปลงของนิติสัมพันธ์ที่มุ่งหมายจะกระท านั้นหรือการกระท า ท่ีจะกระท าใน
อนาคตนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิของผู้ฟ้องคดีจะได้รับผลกระทบจากการกระท า
ดังกล่าว และความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ศาลมีค าวินิจฉัย 
 การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกันนั้นเป็นการฟ้องป้องกันในลักษณะ
คุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้ ค าฟ้องประเภทนี้จะได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ฟ้องคดี เม่ือการกระท าของเจ้าหน้าที่ท่ีจะกระท าในอนาคตนั้นไปกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีใน
กรณีนี้ให้น ามาตรา 113 วรรค 1 VwGO มาใช้บังคับกับการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในลักษณะป้องกัน 
ที่เป็นการโต้แย้งการมีผลใช้บังคับของกฎหมายโดยการเทียบเคียงด้วย 
 ส าหรับความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการวินิจฉัยคดี อันเนื่องมาจาก
การมีดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นั้น โดยเหตุที่การฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในลักษณะของ การป้องกันเป็น
การฟ้องในเชิงป้องกัน และเจ้าหน้าที่มิได้มีความผูกพันที่จะต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น 
ในส่วนของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าก็ดี หรือกรณีของ การกระทบสิทธิของผู้ฟ้อง
คดีก็ดี ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ศาลย่อมอยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัย กล่าวคือ ศาลย่อมวินิจฉัยไปได้ทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่ในกรณีของการวินิจฉัยที่ต้องมีการประเมินข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ก่อนก็ดี หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจก็ดีในกรณีเช่นนี้ศาลไม่อาจไปก าหนด
เนื้อหาของการกระท าดังกล่าวว่าจะต้องมีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในกรณีนี้ศาลสามารถวินิจฉัย
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่วนที่ไม่มีดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ต้องอาศัยการประเมิน
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ก่อน 
 (3) การฟ้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นโมฆะของค าส่ังทางปกครอง ( Die nichtigkeits 
feststellungsklage) 
 การฟ้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นโมฆะของค าส่ังทางปกครองจะได้รับการพิจารณาให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี เม่ือค าส่ังทางปกครองนั้นเป็นโมฆะ ค าพิพากษาของศาลจึงมีผลเป็นเพียง
การประกาศให้ทราบหรือเป็นเพียงการรับรองสิทธิเท่านั้น สิทธิเรียกร้องเพื่อขอให้ยกเลิกค าส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นโมฆะนั้นตามความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เพราะ
ไม่มีส่ิงใดที่จะให้ยกเลิก เนื่องจากค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทาง
กฎหมายแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่ค าส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถึงขนาดที่เป็นโมฆะ ใน
กรณีนี้จึงต้องฟ้องเพื่อโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง ดังนั้น ค าฟ้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นโมฆะของค าส่ัง
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ทางปกครองจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี หากศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ค าส่ังทางปกครองท่ีน ามาสู่การฟ้องคดีนั้นเป็นเพียงค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่
ถึงขนาดตกเป็นโมฆะ กรณีเช่นนี้ศาลจะแนะน าให้ผู้ฟ้องคดีเปล่ียนค าฟ้องเป็น ค าฟ้องโต้แย้งค าส่ัง
ทางปกครอง (Anfechtungsklage) ส าหรับเงื่อนไขของความเป็นโมฆะของค าส่ังทางปกครองนั้น มี
การบัญญัติไว้ในมาตรา 44 VwVfG 
 ในกรณีของค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายแต่
อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าไม่มีผู้รับค าส่ังทางปกครองท่ีจะเป็นผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากค าส่ังทาง
ปกครองดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ข้อเท็จจริงต่อสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับค าส่ังดังกล่าวหรือต่อบุคคลที่สามได้ ข้อพิจารณา
ดังกล่าวนี้จึงเป็นข้อพิจารณาท่ีมีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบด้วย เพราะการฟ้องเพื่อพิสูจน์ ความ
เป็นโมฆะของค าส่ังทางปกครองมิใช่การฟ้องท่ีเป็นสิทธิของบุคคลทั่วไป (Popularklage) ที่สามารถ
จะฟ้องคดีดังกล่าวได้ แต่ความจ าเป็นต้องตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนั้นเรียกร้องเพียงว่า ผู้ฟ้องคดี
ได้รับผลกระทบจากค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะดังกล่าวเท่านั้น  
 (4) การฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าท่ีเสร็จส้ินไปแล้ว 
 เงื่อนไขการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าท่ีเสร็จส้ินไปแล้ว ซ่ึงตามบทบัญญัติ
ของมาตรา 113 I VwGO หมายถึง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าส่ัง ทางปกครองท่ีเสร็จส้ินไป
แล้ว สาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าท่ี
เสร็จส้ินไปแล้วโดยแท้จริงแล้วมีผลมาจากผลประโยชน์ที่จะขอให้พิสูจน์สิทธิและอ านาจฟ้องคดี 
ในทางตรงกันข้ามการกระท าท่ีเสร็จส้ินแล้วไม่อาจจะน าไปสู่การกระทบสิทธิได้อีก แต่หากวางข้อ
สันนิษฐานว่า การฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท าท่ีเสร็จส้ินแล้วเป็นการพิจารณาต่อไป
ส าหรับคดีที่ได้เริ่มพิจารณามาแล้ว ในกรณีเช่นนี้ก็จะท าให้เกิดความชอบด้วยเหตุผลว่าเป็นการ
ตรวจสอบท่ีย้อนกลับไปตรวจสอบในเรื่องการกระท าท่ีผ่านมาว่า ค าส่ัง ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นไปกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แต่การฟ้อง เพื่อให้พิสูจน์สิทธิส าหรับการกระท า
ที่เสร็จส้ินไปแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้ฟ้องคดีหากการกระท าท่ีเสร็จส้ิน
ไปแล้วนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางภาวะวิสัย ( Objektiv) ซ่ึงมิได้เป็นการกระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงแต่ประการใด 
 ประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถของศาลที่อยู่ในสถานะที่จะวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงก็
ดีหรือในปัญหาข้อกฎหมายก็ดี โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจนั้น ในคดีฟ้อง เพื่อพิสูจน์สิทธิ
ส าหรับการกระท าท่ีเสร็จส้ินไปแล้วนั้น ถ้าค าส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระ (Ein belastender 
Verwaltungsakt) นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้อง
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คดี ในกรณีนี้ศาลสามารถวินิจฉัยเพื่อเป็นการพิสูจน์สิทธิได้และให้น ามาใช้กับกรณีของความไม่
ชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจด้วย ประเด็นปัญหาของอ านาจศาลในการวินิจฉัยในกรณีที่
เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจนั้นเป็นกรณีที่เป็นปัญหา เมื่อน ามาใช้เทียบเคียงกับกรณีการฟ้องให้เจ้าหน้าที่
ออกค าส่ังทางปกครอง (Die verpflichtungsklage) ก็ดี หรือการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ กระท าการ (Dia 
allgemine leistungsklage) ก็ดี ในกรณีของค าฟ้องเหล่านี้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันจะต้องออกค าส่ัง
ทางปกครองหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง การพิสูจน์สิทธิของศาลในกรณีนี้ศาลมีอ านาจที่จะ
วินิจฉัยเพื่อก าหนดความผูกพันให้เจ้าหน้าที่กระท าการได้ หากความเป็นไปได้ ในการวินิจฉัยมี
ทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้น ในกรณีทั่วไปท่ีเจ้าหน้าที่ท่ีมีดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของ
กฎหมายก็ดี หรือในส่วนของผลของกฎหมายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะ
วินิจฉัยแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 125-129) 

 5. ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง ( Antrag auf 
Normenkontrolle) 
 ตามมาตรา 47 VwGo ได้ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของกฎหมายล าดับรองแบบนามธรรม ( Des abstrakte normenkontrollverfahren) ตาม
มาตรา 47 วรรค 1 VwGo เป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายที่อยู่ระดับ ที่ต่ า
กว่ากฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรองโดยศาลปกครองมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ  
  ก. เพื่อให้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง เป็น
กระบวนการในการโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัย ( Einobjektives 
beanstandungsverfahren) ทั้งนี้ เพราะผู้ท่ีจะใช้สิทธิดังกล่าวได้มิได้จ ากัดเฉพาะกรณีของ ผู้ถูก
กระทบสิทธิเท่านั้นที่มีสิทธิยื่นค าร้องในเรื่องนี้ได้ สิทธิดังกล่าวยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
  ข. การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองมีความมุ่งหมาย
เพื่อให้กระบวนการให้คุ้มครองสิทธิ (Rechtsschutzverfahren) ในเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการ ใน
การป้องกันความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและด้วยเหตุนี้การคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวจึงมีผลโดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล  (Individualrechtsschutz) ความมุ่ง
หมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลนี้ได้รับการเน้นย้ าจากบทบัญญัติที่ได้รับ การแก้ไข
ใหม่ของมาตรา 47 วรรค 2 VwGo 
  ค. ความมุ่งหมายประการสุดท้ายของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรองก็เพื่อความประหยัดในทางคดี เพราะกระบวนการตรวจสอบความชอบ ด้วย
กฎหมายของกฎหมายล าดับรองสามารถป้องกันคดีจ านวนมากที่อาจจะเกิดจากความไม่ชอบด้วย
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กฎหมายของกฎหมายล าดับรอง คดีดังกล่าวจึงเป็นคดีที่ช่วยลดภาระให้แก่ศาลปกครองได้ เพราะค า
วินิจฉัยของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเป็นการทั่วไป (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 129-131) 
 การพิพากษาคดี 
 ค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองจะได้รับ การ
พิจารณาท่ีเป็นคุณแก่ผู้ร้อง เมื่อค าร้องนั้นได้โต้แย้งต่อผู้ออกกฎหรือข้อบังคับดังกล่าวว่า กฎหมาย
ล าดับรองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง ซ่ึงจะมีผลท าให้กฎหมายล าดับรองนั้น
เป็นโมฆะ กฎหมายล าดับรองย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้ 
คือกรณีที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของผู้ออกกฎหมายล าดับรอง กระบวนการในการออกกฎหมาย
ล าดับรอง กฎหมายที่มอบอ านาจในการออกกฎหมายล าดับรองและกรณีที่กฎหมายล าดับรองนั้น
ขัดแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่า โดยมีข้อพิจารณาดังนี้  
  ก. กรณีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของผู้ออกกฎหมายล าดับรอง (Zustandigkeit)  
  หน่วยงานที่ออกกฎหมายล าดับรองนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการออก
กฎหมายล าดับรองนั้น ในกรณีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินก็ดี หรือนิติบุคคลมหาชนอิสระ 
อ่ืน ๆ ก็ดี โดยทั่วไปแล้ว อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นจะมีการก าหนดไว้จากภารกิจ ในการ
ปกครองตนเองขององค์กรเหล่านั้นหรืออาจมีผลมาจากกฎหมายที่มอบหมายภารกิจของรัฐให้
องค์กรเหล่านั้น หากเป็นองค์การเหนือพื้นที่ ( Gebietskorperschaften) โดยปกติแล้วองค์การ
เหล่านั้นจะมีอ านาจในการออกกฎหมายล าดับรอง เพื่อบังคับใช้เหนือพื้นที่นั้น ๆ เท่านั้น  
  ข. กระบวนการขั้นตอน (Verfahren)  
  ความบกพร่องในเรื่องกระบวนการขั้นตอนของการออกกฎหมายล าดับรองโดยทั่วไป
แล้ว ย่อมมีผลท าให้กฎหมายล าดับรองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและย่อมตกเป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็
ตาม ท่ีผ่านมานั้นยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดถึงกระบวนการในการตรากฎหมายล าดับ
รองแต่อย่างใด โดยเหตุที่กระบวนการในการตรากฎหมายล าดับรองมิได้อยู่ภายใต้มาตรา 9 ของ
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (VwVfG) ดังนั้น จึงไม่อาจน าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอนในการออกค าส่ังทางปกครองของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 
(VwVfG) มาใช้กับการออกกฎหมายล าดับรองได้ ถ้ากฎหมายล าดับรองท่ีจะออกนั้นมีผลกระทบต่อ
สิทธิของประชาชนโดยตรง ในกรณีเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
โดยตรงก็ตาม ผู้ออกกฎหมายล าดับรองจ าเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงด้วย  
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  การเยียวยาในกรณีที่มีความบกพร่องในเรื่องขั้นตอนกระบวนการในความหมายของ
มาตรา 45 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (VfG) นั้น ไม่สามารถน ามาใช้กับกรณีของ
การออกกฎหมายล าดับรองได้ เพราะการเยียวยาดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้น ที่น ามาใช้
เฉพาะกับกระบวนการในการออกค าส่ังทางปกครองเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่อาจออกกฎหมายล าดับ
รองใหม่ได้ หากกฎหมายล าดับรองท่ีออกมาก่อนนั้นมีข้อบกพร่องในเรื่องขั้นตอนกระบวนการใน
การออก  
  ค. พื้นฐานในทางกฎหมายที่มอบอ านาจในการออกกฎหมายล าดับรอง
(Ermachtigungsgrundlage)  
  โดยทั่วไปแล้วบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนนั้น 
บทบัญญัติของกฎหมายเช่นนี้จะต้องมีพื้นฐานในทางกฎหมายอย่างเพียงพอในการออกกฎหมาย
ล าดับรองท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ โดยกฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องก าหนดเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกฎหมายล าดับรองท่ีจะออก ในกรณีของข้อบัญญัติท้องถ่ินได้มี การ
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (Gemeindeordnung) พื้นฐานในทาง
กฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องตีความให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จะมีการมอบอ านาจ
ต่อโดยกฎหมายล าดับรอง ในกรณีเช่นนี้หากถือตามมาตรา 80 ของกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz-
GG) การมอบอ านาจต่อจะกระท าได้ต่อเมื่อกฎหมายที่มอบอ านาจนั้นเอง ได้ก าหนดไว้ให้ มอบ
อ านาจต่อไปได้ นอกจากนี้ พื้นฐานในทางกฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยอาศัยของกฎหมายนั้นด้วย นั่นย่อมหมายความว่า กฎหมายล าดับรอง
นั้นจะต้องออกภายในขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ านาจ 
  ง. กฎหมายล าดับรองนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงกว่า (Kein versto B 
gegen h oherrangiges recht)  
  หากกฎหมายล าดับรองขัดแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่าได้ กฎหมาย
ล าดับรองนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ การตรวจสอบในทางเนื้อหาของค าร้องให้ตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองนั้นย่อมมีผลมาจากการมีล าดับชั้นของกฎหมายอันเป็น
หลักการของหลักนิติรัฐและความผูกพันของฝ่ายปกครองต่อกฎหมายโดยหลักทั่วไปแล้วศาลที่
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองจะต้องตรวจสอบจากบทบัญญัติของ
กฎหมายของสหพันธ์และกฎหมายของมลรัฐทั้งหมดที่มีอยู่ รวมตลอดถึงตรวจสอบจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญด้วย  
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  กรณีที่อาจเกิดเป็นปัญหาได้คือกรณีที่กฎหมายล าดับรองฉบับหนึ่งขัดแย้งกับกฎหมาย
ล าดับรองอีกฉบับหนึ่ง กรณีปัญหาเช่นนี้จะต้องใช้หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ัวไปมาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา กล่าวคือ 
  - หากกฎหมายล าดับรองฉบับหนึ่งขัดแย้งกับกฎอีกฉบับหนึ่งที่ออกโดยองค์กรที่มี
ล าดับสูงกว่าในกรณีเช่นนี้กฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยองค์กรที่อยู่ในล าดับชั้นสูงกว่า อยู่ในล าดับ
ที่มาก่อน เช่น กฎท่ีเกี่ยวกับการวางผังการก่อสร้าง ซ่ึงออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขัดแย้ง
กับกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามกฎหมายการคุ้มครองภูมิประเทศ ซ่ึงออกโดยรัฐส่วนกลางซ่ึงโดย
หลักแล้วกฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยรัฐส่วนกลางย่อมอยู่ในฐานะที่สูงกว่า แต่ในกรณีนี้ผลปรากฏ
ว่า กฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่านั้นไปแทรกแซงหลักการปกครองตนเองของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงไม่น ากฎหมายล าดับรองท่ีออกตามกฎหมาย
คุ้มครองภูมิประเทศมาใช้กับกฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  - ในกรณีที่กฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในล าดับชั้นเดียวกันขัดแย้งกัน ให้ถือหลักกฎหมาย
ล าดับรองท่ีออกภายหลัง (Der lex posterior Grundsatz) ไปยกเลิกกฎหมายล าดับรอง ท่ีออกมาก่อน  
  - ในกรณีที่กฎหมายล าดับรองขัดแย้งกับระเบียบภายในฝ่ายปกครอง 
(Verwaltungsvorschriften) โดยหลักแล้วกฎหมายล าดับรองท่ีขัดแย้งกับระเบียบภายในฝ่ายปกครอง
ย่อมไม่ถือว่าเป็นกฎหมายล าดับรองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กรณีอาจเป็นการแสดงนัยว่าอาจเป็น
การขัดกับหลักความเสมอภาคได้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 134-137) 

การก าหนดค าบังคับโดยศาลปกครองของประเทศไทย 

 การบังคับคดีทางปกครองของประเทศไทยได้น าวิธีการมาจากการบังคับคดีปกครอง ใน
ประเทศเยอรมันบางส่วน ซ่ึงจะเป็นวิธีการบังคับท่ีเริ่มต้นมาจากกระบวนการฟ้องร้อง ท่ีศาล
ปกครองและศาลมีค าส่ังหรือค าพิพากษาให้ต้องมีการบังคับตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า ผู้ใดได้รับ ความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อันเนื่องจากการ
กระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่เขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดใน
มาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  
 มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  
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  (1) ส่ังให้เพิกถอนกฎหรือค าส่ังหรือส่ังห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณี
ที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
  (2) ส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
  (3) ส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง  
  (4) ส่ังให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีการฟ้อง ให้
ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น  
  (5) ส่ังให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด  เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  
 ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็
ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี  
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอน กฎนั้น  
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตาม ค าพิพากษา 
ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าส่ังให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของบุคคลนั้นได้  
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (5) หรือตามวรรคส่ี ให้น าบทบัญญัติว่า
ด้วยการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าส่ังคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือ แต่บางส่วน
ตามส่วนของการชนะคดี  
 ค าบังคับท่ีมาตรา 72 ก าหนดไว้นั้น บทบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค า
บังคับในการพิพากษาคดีหลายอย่าง โดยในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ ส่ังให้
เพิกถอนกฎหรือค าส่ังหรือส่ังห้ามการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ใน
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กรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้อง
เกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการ
ฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ ส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ เช่น ฟ้องขอให้พิพากษา
แสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติไทย ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับส่ังให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ศาลปกครองยังมีอ านาจก าหนดค าบังคับส่ังให้บุคคล
กระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ให้รื้อถอนอาคารที่
ปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ า เป็นต้น (การบังคับคดีทางปกครองของประเทศไทย) 

 1. ค าขอที่ศาลปกครองไม่อาจมีค าบังคับให้ได้ 
 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอมาในค าฟ้อง หากเป็นดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง และค าขอ
นั้นมิได้มีผลเป็นการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลปกครองจะไม่รับคดี ไว้พิจารณา 
เช่น การขอให้ด าเนินการทางวินัย ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในค าส่ังท่ี 151/2545 (ประชุม
ใหญ่) ไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเล่ียงได้ อันเนื่องมาจากการงดเว้นการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนเพื่อลงโทษทางวินัยหรือไม่ มิได้มีผลเป็น
การเยียวยาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง และในเรื่องของการด าเนินการทางวินัยก็เป็นเรื่องระหว่าง
รัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร ศาลปกครองไม่
อาจก้าวล่วงในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง 

 2. อ านาจในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครอง 
 การฟ้องคดีปกครองมีหลักการส าคัญว่า ฟ้องง่าย และไม่มีข้อยุ่งยาก จึงมัก มีปัญหาท่ี
ส านักงานศาลปกครองจะต้องตรวจค าฟ้องว่ามีรายการครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ส านักงานศาลปกครองจะต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมค าฟ้องนั้นให้ถูกต้อง โดยถือเอาวันที่ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลัก ในการนับอายุความ ค า
ขอของผู้ฟ้องคดีเป็นรายการที่ต้องระบุไว้ในค าฟ้องด้วย ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นก็คือ ผู้ฟ้องคดีบรรยาย
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี มาครบถ้วน แต่ในค าขอ
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ของผู้ฟ้องคดีได้ระบุค าขอที่ศาลปกครองไม่อาจออกค าบังคับให้ได้ เช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี
ยื่นค าขอปลูกสร้างบ้าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต่เทศบาลซ่ึงเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยระบุ
พฤติการณ์และข้อเท็จจริงมาครบถ้วน และมีค าขอว่าให้ศาลปกครองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้าง
บ้าน ค าขอดังกล่าวศาลปกครองไม่มีอ านาจที่จะออกค าบังคับ คือ มีค าส่ังอนุญาตแทนเทศบาลซ่ึง
เป็นหน่วยงานทางปกครองได้ เพราะหากศาลปกครองมีอ านาจก็เท่ากับว่าศาลปกครองเป็นผู้ใช้
อ านาจแทนหน่วยงานทางปกครอง เนื่องจากในขั้นตอนการส่ังรับค าฟ้องไว้พิจารณานั้น ข้อเท็จจริง
ยังไม่ยุติว่าเป็นไปตามค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ซ่ึงมีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
ประกอบกับมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็นอ านาจของศาลปกครองท่ี
จะก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อ
โต้แย้งนั้น  
 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า หากปรากฏในค าฟ้องชัดเจนว่า ศาลปกครองไม่มีอ านาจ
ก าหนดค าบังคับได้ตามค าขอของผู้ฟ้องคดี แต่ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างอ่ืนได้ เช่น การส่ัง
เพิกถอนค าส่ังท่ีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างบ้าน เป็นต้น ดังนี้ ศาลปกครองจะรับค าฟ้องไว้
พิจารณาได้หรือไม่ เพราะหลังจากที่ศาลมีค าส่ังรับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว หากข้อเท็จจริงรับฟังได้
และเป็นไปตามค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี ศาลจะก าหนดขั้นตอนการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ดังนั้น ถ้าเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก การที่
หน่วยงานทางปกครองออกค าส่ังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าบังคับท่ีศาลปกครองมีอ านาจก าหนด
ก็คือการส่ังเพิกถอนค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอ ในส่ิงท่ีศาล
ปกครองออกค าบังคับให้มิได้ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น แต่อาจออกค าบังคับอย่างอ่ืนได้ หากศาล
ปกครองถือตามท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอโดยเคร่งครัด ไม่พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมและท าให้จ ากัดอ านาจในการออกค าบังคับของศาลปกครองไว้เฉพาะที่ผู้ฟ้องคดีมีค า
ขอเท่านั้น จึงมีข้อพิจารณาว่า ศาลปกครองควรจะก าหนดค าบังคับได้เอง โดยไม่ต้องค านึงกับค าขอ
ของผู้ฟ้องคดีจนเกินไปหรือไม่ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นจะขอให้ศาลออกค าบังคับอย่างไร หากเป็น ค าบังคับท่ีศาล
ปกครองก าหนดให้ไม่ได้ ทั้งท่ีข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามค าฟ้อง แต่ศาลปกครอง ไม่ก าหนดค าบังคับ
ให้ย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ความเดือดร้อนหรือ ความเสียหายหรือข้อโต้แย้ง
ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ซ่ึงศาลปกครองควรต้องวางหลักการต่อไปว่า ในกรณีที่รับฟังข้อเท็จจริง
ได้ตามค าฟ้อง แต่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอที่ศาลไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ได้ ศาลปกครองมีอ านาจที่จะ
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หยิบยกเรื่องการก าหนดค าบังคับท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งได้เองหรือไม่ หรือควรให้เป็นดุลพินิจของศาลปกครองว่า
จะก าหนดค าบังคับเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น
อย่างไร (โภคิน พลกุล, 2547, หน้า 38-39) 

 3. ประเภทของคดีปกครองและอ านาจของศาลในการก าหนดค าบังคับ 
  3.1 การฟ้องว่าการกระท าของฝ่ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) 
  การฟ้องตามมาตรานี้ เป็นการฟ้องว่า “กฎ” “ค าส่ังทางปกครอง” และ “การกระท า
อ่ืน” ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการกระท าท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงถ้าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า “กฎ” “ค าส่ังทางปกครอง” และ “การกระท า
อ่ืน” เป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองก็จะมีอ านาจ ในการพิพากษาหรือมี
ค าส่ังตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) โดยถ้าเป็นกฎ หรือค าส่ัง ท่ีมิชอบก็จะส่ังให้เพิก
ถอนกฎหรือค าส่ังนั้น (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 173-174) เช่น 
 กรณีของการเพิกถอนกฎ 
 - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1006/2544 ให้เพิกถอน ข้อ 34.5.2 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
(ต่อมาได้มีค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.9/2546 กลับค าพิพากษาของ
ศาลปกครองกลางในคดีนี้ โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อ 34.5.2 แห่งข้อบังคับดังกล่าวไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด) 
 - ค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 27/2545 ให้เพิกถอนข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายช่ัวคราวเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากมิใช่เป็นกรณีฉุกเฉินที่จะต้องตราเป็นข้อบัญญัติชั่วคราวแต่อย่าง
ใด   
 กรณีของการเพิกถอนค าส่ัง 
 - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1802/2544 ให้เพิกถอนค าส่ังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีส่ังไม่รับอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของ ผู้ฟ้องคดี
ไว้พิจารณา 
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 - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1479-1480/2544 ให้เพิกถอนค าส่ัง
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่
เป็นธรรม (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 174)  
 แต่ถ้าเป็นกรณีส่ังห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน ซ่ึงการกระท าในที่นี้ หมายถึง การ
กระท าทางกายภาพหรือที่เรียกว่า ปฏิบัติการทางปกครอง (การกระท าใด ๆ ท่ีมิใช่กฎหรือค าส่ัง) 
ศาลก็จะส่ังห้ามการกระท านั้น คือ ให้หยุดการกระท าท่ีเป็นปฏิบัติการทางปกครองท่ีมิชอบนั้นเสีย 
เช่น 
 - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1276/2545 ห้ามมิให้ผู้อ านวยการเขต
จอมทองคัดค้านหรือไม่รับรองแนวเขตที่ดินในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
(วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 175)  
 ประเด็นส าคัญประการหนึ่งของการฟ้องเพิกถอนกฎ ค าส่ัง ก็คือ จะต้องมีกฎหรือค าส่ัง 
ซ่ึงเป็นต้นเหตุแห่งการฟ้องคดีเสียก่อน อย่างไรจึงจะเป็นกฎหรือค าส่ังทางปกครอง ก็ต้องศึกษาจาก
บทนิยามค าว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง พ.ศ.
2542 และบทนิยามค าว่า “ค าส่ังทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 
พ.ศ.2539 และจากแนวค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลปกครอง เช่น   
 - ค าส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 461/2545 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การ
ก าหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทน จึงเป็นค าส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 
 - ค าส่ังศาลปกครองสูงสุด ที่ 459/2545 ผู้ฟ้องคดีที่มีท่ีดินท ากินเป็นที่ดิน ไม่มีเอกสาร
สิทธิ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป่าสัก ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณาไม่ให้
สิทธิในการรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพแก่ผู้ฟ้องคดีตามประกาศครั้งที่ 
8/2542 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2542 โดยทราบเมื่อเดือนสิงหาคม 2542 และเมื่อ มีการทบทวนให้ความ
เป็นธรรมตามค าร้องของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้แจ้งมติตามประกาศครั้ง
ที่ 3/2544 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2544 โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวเช่นเดิม ดังนั้น มติตาม
ประกาศดังกล่าวจึงมิใช่ค าส่ังทางปกครอง เพราะมิได้ก่อหรือเปล่ียนแปลงสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่
อย่างใด ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการยืนยันค าส่ังทางปกครองเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เท่านั้น  
 นอกจากนั้นในการที่ศาลจะมีค าส่ังให้เพิกถอนกฎ ค าส่ัง หรือส่ังห้ามการกระท า นั้น ศาล
มีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคต ถึงขณะใดขณะหนึ่ง
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ได้หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามความเป็นธรรมแก่กรณีตามมาตรา 72 วรรคสอง 
และในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษา
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น ตามมาตรา 
72 วรรคสาม ซ่ึงในทางปฏิบัติ เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าบังคับให้เพิกถอนกฎและค าส่ังถึงท่ีสุด
แล้ว ส านักงานศาลปกครองจะเป็นผู้จัดส่งค าพิพากษาดังกล่าวไปยังส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 175-177)  
  3.2 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
  การฟ้องตามมาตรานี้เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซ่ึงศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยส่ังให้
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาท่ีศาล
ปกครองก าหนด เช่น  
  - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 2106/2545 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จส้ินภายใน 
45 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
  - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1880/2545 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน 
และผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาค าขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
  - ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1295/2545 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าร้องขอมีสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 178)  
  3.3 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
  การฟ้องคดีประเภทนี้สามารถแยกออกได้เป็น 4 กรณี คือ 
  (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครองหรือค าส่ังอ่ืน 
  (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครองหรือค าส่ังอ่ืน 
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  (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร 
  (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 คดีประเภทนี้ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยส่ังให้ใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สิน หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) เช่น 
 กรณีละเมิดส่ังให้ใช้เงิน 
 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1820/2545 พิพากษาให้ส านักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติช าระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 12 ราย อันเนื่องมาจากการกระท า
ละเมิดของส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในการละเลยไม่ด าเนินการติดตาม ให้ผู้ครอบครอง
เครื่องฉายรังสีโคบอลท์-60 ที่มีสารกัมมันตรังสีซ่ึงเป็นวัตถุอันตราย ท าการ ขออนุญาตเพื่อจัดเก็บ
ไว้ในสถานที่ท่ีปลอดภัย และติดเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสีให้ถูกต้อง 
 กรณีความรับผิดอย่างอ่ืนส่ังให้ใช้เงิน 
 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1703/2545 และคดีหมายเลขแดงที่ 
1798/2545 พิพากษาให้กรมโยธาธิการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสิน  
 กรณีละเมิดส่ังให้ส่งมอบทรัพย์สิน 
 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1080/2545 พิพากษาให้ ด่านศุลกากร
หนองคายและกรมศุลกากรจัดการคืนเครื่องเล่ือยโซ่ยี่ห้อสติลแก่ผู้ฟ้องคดี ซ่ึงถูกจับกุมในขณะที่
ก าลังใช้เครื่องเล่ือยโซ่ตัดต้นไม้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 
 กรณีความรับผิดอย่างอ่ืนส่ังให้กระท าการ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.2-3/2545 ให้อธิบดี กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงพิจารณาและด าเนินการแก่ค าร้องของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราคาที่ดินที่เวนคืนได้เพิ่ม
สูงขึ้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของท่ีดิน 
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 ค าส่ังศาลปกครองสูงสุด ที่ 10/2546 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้า
ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินมีโฉนดของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย 
และมิได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 จึงฟ้องคดีต่อศาล ให้เร่งรัดการ
ด าเนินการเวนคืนโดยตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นว่า เข้าเกณฑ์เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท าละเมิด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 แต่ศาลจะรับค าฟ้องไว้พิจารณาหรือมีค าส่ังได้ ผู้ฟ้อง
คดีต้องมีค าขอที่ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการให้มีการ
ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 เป็นการขอให้ศาล มีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้
ฝ่ายบริหารเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา ซ่ึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติเป็นอ านาจ
โดยเฉพาะของคณะรัฐมนตรีตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ศาลจึงไม่อาจ
ก าหนดค าบังคับตามค าขอของผู้ฟ้องคดีได้ 
 นอกจากนั้น ยังมีแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่วินิจฉัยว่า การกระท าละเมิดที่มิได้เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าส่ังทางปกครองหรือ
ค าส่ังอ่ืน ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง เช่น 
 - ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 1/2545 คดีเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นการกระท าทางกายภาพ (การขับรถ) ในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 อยู่ในอ านาจ
พิจารณาของศาลยุติธรรม 
 - ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 2/2545 คดีเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นการกระท าทางกายภาพ (การรักษาคนไข้) ในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 อยู่ในอ านาจ
พิจารณาของศาลยุติธรรม (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 179-182)  
 3.4 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) 
 การฟ้องตามมาตรานี้ ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้เช่นเดียวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน คือ ส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 เรื่องสัญญาทางปกครองนี้ ยังมีประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง ในทางวิชาการว่า 
สัญญาประเภทใดเป็นสัญญาทางปกครอง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 3 ได้ก าหนดนิยามค าว่า “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย
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ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซ่ึงกระท าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็น
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” จากนิยามดังกล่าว แม้จะได้ก าหนดลักษณะของสัญญาที่จะเป็น
สัญญาทางปกครองไว้อย่างชัดเจน รวม 3 ประการแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากนิยามใช้ค าว่าหมายความ
รวมถึง ดังนั้น จึงแสดงว่า ยังมีสัญญาลักษณะอ่ืน ๆ อีก ท่ีอาจจะเป็นสัญญาทางปกครองได้ เช่น 
 - ค าส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2544 ข้อก าหนดในสัญญามีลักษณะพิเศษที่ให้เอกสิทธ์ิ
แก่ผู้ว่าจ้างซ่ึงเป็นคู่สัญญาฝ่ายปกครองเป็นอย่างมาก เช่น ข้อก าหนดให้สิทธิฝ่ายปกครองเพียงฝ่าย
เดียวที่จะเลิกสัญญาได้แม้ฝ่ายเอกชนไม่ได้ผิดสัญญาในสาระส าคัญหรือให้อ านาจ แก่ผู้ว่าจ้างท่ีจะ
ส่ังให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษเพิ่มเติมได้แม้ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาโดยผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้าน 
ประกอบกับลักษณะที่เป็นสัญญาส าเร็จรูปยังมีลักษณะพิเศษเพื่อให้การใช้อ านาจทางปกครองหรือ
การด าเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล สัญญาฉบับนี้จึงเป็นสัญญา ทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองท่ีจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้  
 นอกจากนั้น ยังมีแนวค าส่ังและค าพิพากษาของศาลปกครองและค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่วินิจฉัยว่าสัญญาใดเป็นหรือไม่เป็นสัญญา
ทางปกครอง เช่น 
 - ค าส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 61/2545 สัญญาซ้ือขายเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ใน
โรงพยาบาลมิใช่สัญญาทางปกครอง เนื่องจากไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 อีกทั้งข้อก าหนดในสัญญามิได้มีลักษณะพิเศษ ท่ี
แสดงเอกสิทธ์ิของรัฐ หากแต่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสมัครใจ เข้า
ผูกพันซ่ึงกันและกันภายในกรอบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงใช้บังคับกับ การท า
สัญญาโดยใจสมัครในฐานะที่เท่าเทียมกันของคู่สัญญา วัตถุแห่งสัญญาซ้ือขายซ่ึงได้แก่เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า แม้จะน าไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ก็มิใช่ส่ิงสาธารณูปโภคซ่ึงประชาชนทั่วไปจะเข้า
ไปใช้ประโยชน์โดยตรง หรือเป็นเครื่องมือโดยตรงท่ีจะขาดเสียมิได้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 - ค าส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 497/2545 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน อาทิเช่น การทะเบียนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด การควบคุมอาคาร ฯลฯ ซ่ึงล้วนเป็นบริการสาธารณะตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 อาคารส านักงานเขต ราษฎร์บูรณะซ่ึงเป็น
ถาวรวัตถุจึงเป็นองค์ประกอบและเครื่องมือส าคัญในการด าเนินบริการสาธารณะดังกล่าวให้
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บรรลุผล จึงเป็นส่ิงสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ ได้โดยตรง และเนื่องจาก
วัตถุแห่งสัญญานี้คือ การรับจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงถือได้ว่าเป็นการที่
หน่วยงานทางปกครองมอบให้เอกชนเข้าด าเนินการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค  
 - ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2545 สัญญาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาล
หลังสวน ระหว่างบริษัท เค.เอส.โฮมเมคเกอร์ กรุ๊ป จ ากัด กับจังหวัดชุมพร เป็นสัญญาทางปกครอง 
เนื่องจากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง เป็น 90 เตียง โดยมี
อาคารผู้ป่วยและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท้ังนี้ การสาธารณสุขเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ 
อาคารโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงเป็นถาวรวัตถุ เป็นองค์ประกอบและเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
บริการสาธารณะดังกล่าวให้บรรลุผล นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถ เข้าใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรัฐจึงเป็นส่ิงสาธารณูปโภค และเนื่องจากวัตถุแห่งสัญญานี้คือการ
รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการที่หน่วยงาน ทางปกครองมอบให้
เอกชนเข้าด าเนินการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 182-184)  
 3.5 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) 
 การฟ้องตามมาตรานี้ ยังไม่มีตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครอง แต่หากในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนค าบังคับ มาตรา 72 วรรคห้า ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงศาลอาจมีค าบังคับได้หลายรูปแบบ เช่น 
  (1) มีค าส่ังให้จับกุมและกักขังบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซ่ึงกรณีนี้ได้เคยมีค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 16/2545 
วินิจฉัยว่า คดีร้องขอให้ศาลมีค าส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิได้มีการปฏิบัติตามค าส่ังของ เจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง (1) ศาลที่มี
อ านาจพิจารณาค าขอดังกล่าว และมีอ านาจในการออกค าส่ังจับกุมและกักขังบุคคลเพื่อให้กระท า
การตามค าส่ังทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน คือ ศาลปกครอง 
  (2) ค าบังคับให้บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงปลูกสร้างท่ีรุกล้ าล าน้ า รื้อ
ถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีล่วงล้ าแม่น้ า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยฯ (วุฒิชัย แสง -
ส าราญ, 2546, หน้า 185-186)  
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  3.6 การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาล
ปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) 
  การฟ้องคดีประเภทนี้เป็นเรื่องท่ีมีลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครอง 
พ.ศ.2542 จึงไม่ได้ก าหนดว่าจะให้มีการบังคับคดีอย่างไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปคดี เช่น การฟ้องเรื่อง
เงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 การฟ้องโต้แย้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นต้น ซ่ึงใน
กรณีแรก หากศาลมีค าพิพากษาให้จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น การบังคับคดีก็จะด าเนินการไปตาม
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ในเรื่องการส่ังให้ใช้เงิน ส่วนในกรณีหลัง รูปเรื่อง ก็เป็นเรื่องของการฟ้อง
โต้แย้งค าส่ังทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ซ่ึงอาจถูกเพิกถอนตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(1) (วุฒิชัย แสงส าราญ, 2546, หน้า 186)  
 


