
ปญหาเก่ียวกับคําส่ังกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา 
ในศาลปกครอง 
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จารวุรรณ จันทุรส* 

                                                                       ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล** 
          
บทคัดยอ      
  วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนศึกษาถึงปญหาเก่ียวกับคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการ

พิพากษาในศาลปกครอง ซ่ึงวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีปกครองน้ันเปนมาตรการที่สําคัญ

ในการใหความคุมครองแกผูฟองคดีหรือคูกรณีในระหวางที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล 

เพราะการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นใชระยะเวลานานพอสมควรหากรอจนกวา

ศาลจะมีคําพิพากษาแลวนั้นผูฟองคดีหรือคูกรณีก็อาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการ

กระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดีที่ยากแกการเยียวยาแกไขไดทัน   

  จากการศึกษาพบวา แมวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในศาลปกครองจะมีหลักเกณฑ

ในการพิจารณากําหนดไวในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในหมวด 5 วิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาไวโดยเฉพาะแลวก็

ตาม แตก็ยังไมครอบคลุมทุกกรณี ซ่ึงในปจจุบันนี้มีปญหาที่นาศึกษา ดังน้ี 1) ปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการไมมีกฎหมายบัญญัติใหศาลหรือผูมีสวนไดเสียมีคําขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงคําส่ัง

ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีถึงที่สุดไปแลวได 2) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา  3) ปญหาการฟองคดีตอศาลปกครองในคดี

พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจะย่ืนไดเฉพาะการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

หรือจะขอบรรเทาทุกขชั่วคราวไดดวย   4) ปญหาอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณา

เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 

  วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับคําส่ังกําหนดวิธีการ

ชั่วคราวกอนการพิพากษาในศาลปกครองในสวนท่ียังเปนปญหาวา ควรจะมีการบัญญัติหลักกฎหมาย

ในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

                                                            
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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2543 กรณีตามปญหาขางตนใหมีบทบัญญัติขึ้นมาใชบังคับและครอบคลุม เพื่อใหกฎหมายวาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครองมีการพัฒนาหลักกฎหมายใชบังคับไดเองโดยไมตองนําประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาอนุโลมใชทําใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรวดเร็ว ผูฟองคดีหรือคูกรณีไดรับ

ความการเยียวยาแกไขไดทัน เปนไปตามเจตนารมณในการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาล

ปกครอง  

 
1.  บทนํา 
  ศาลปกครองเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐหรือ

องคกรท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจมหาชนหรือดําเนินกิจการทางปกครองฝายหนึ่งกับประชาชนอีก

ฝายหนึ่ง โดยขอพิพาทดังกลาวนั้นเปนขอพิพาทท่ีเกิดจากการกระทําทางปกครอง ซ่ึงขอบเขตที่สําคัญ 

ท่ีอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง คือ คําส่ังทางปกครอง สัญญาทางปกครอง 

ปฏิบัติการทางปกครอง รวมท้ังกฎหมายลําดับรองในบรรดาการกระทําดังกลาว  ดวยเหตุน้ีศาล

ปกครองจึงมีภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองวาการกระทําหรือ

คําส่ังทางปกครองท่ีไดดําเนินการไปน้ัน เปนไปโดยถูกตองชอบดวยกฎหมาย การฟองคดีตอศาล

ปกครองมีขั้นตอนในการพิจารณาพิพากษาคดีเชนเดียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืนๆ โดยทั่วไปท่ี

อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมท่ีตองใชระยะเวลาในการพิจารณาคดีที่นานพอสมควรจนกวาจะถึง

วันท่ีมีคําพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดี แตในระหวางที่มีการดําเนินกระบวนพิจารณา ผูฟองคดีซ่ึงไดรับ

ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐยอมไม

สามารถปลดเปลื้องตนใหพนจากเหตุเดือดรอนท่ีนํามาฟองคดีไดและในบางกรณีเจาหนาที่ของรัฐอาจ

ใชมาตรการเพื่อบังคับตามกฎหรือคําส่ังซ่ึงทําใหเกิดความเดือดรอนเฉพาะหนา หากไมมีการระงับ

หรือทุเลาการบังคับลงช่ัวคราวกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาชี้ขาดก็อาจสงผลใหการแกไขเยียวยาทุกข

ใหแกผูฟองคดีเปนไปไดยากแมตอมาศาลจะพิพากษาเปนคุณแกตนและยังอาจเปนภาระแกรัฐท่ีตอง

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกผูฟองคดีมากขึ้นกวาท่ีควรจะเปนดวย นอกจากนี้ในการดําเนินคดี

ปกครองก็อาจมีกรณีที่คูกรณีประสงคจะขอใหศาลมีคําส่ังเพื่อคุมครองประโยชนแกตนในระหวาง

พิจารณาหรือบังคับคดีเพื่อไมใหเกิดความเสียหายมากข้ึนกวาที่เปนอยูได ดังนั้น ระบบวิธีพิจารณาคดี

ปกครองของประเทศตางๆ จึงมีสวนท่ีวาดวยวิธีการที่ศาลปกครองสามารถใชอํานาจกําหนดมาตรการ

หรือวิธีการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได และดวยเหตุที่มาตรการหรือวิธีการท่ี

ศาลจะนํามาใชนั้นมีผลบังคับเพียงชั่วคราวชั่วระยะเวลากอนที่ศาลจะพิพากษาคดีเพราะเม่ือศาล

พิพากษาแลว กรณียอมเปนไปตามคําพิพากษาที่มีผลบังคับเด็ดขาดจึงอาจเรียกวิธีการดังกลาววาเปน 

“วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีปกครอง” วิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาในคดีปกครองถือ

ไดวาเปนกระบวนการสําคัญเพื่อที่จะมุงคุมครองคูความในคดี หากกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
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ปราศจากการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาแลว ทายที่สุดศาลที่พิจารณาคดีนั้นก็มิอาจจะ

คุมครองหรือเยียวยาสิทธิใหคูความในคดีไดหรือที่กลาวกันวา “ความยุติธรรมของศาลน้ันมาไม

ทันเวลา” ดังนั้น เพื่อใหกระบวนพิจารณาคดีของศาลมีหลักประกันแกคูความในคดี วิธีพิจารณาคดี

ของศาลตางๆ จึงจําเปนตองนําหลักการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษามาใชในการดําเนิน

กระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งมาตรการในการคุมครองชั่วคราวในคดีแตละประเภทอาจมีมาตรการท่ี

แตกตางกันออกไป เชน การคุมครองชั่วคราวในคดีแพง หรือการคุมครองชั่วคราวในคดีปกครอง   

  สําหรับคดีปกครองนั้นมีลักษณะที่แตกตางไปจากคดีแพง ในคดีแพงน้ันคูความในคดีตาง

ฝายตางเปนเอกชน ซ่ึงมีสถานะเทาเทียมกันทั้งสองฝายไมมีฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่ง 

แตในขณะท่ีคดีปกครองคูความในคดีมีสถานะไมเทาเทียมกัน คูความฝายหนึ่งเปนเอกชน คูความอีก

ฝายหนึ่งคือฝายปกครองหรือหนวยงานของรัฐ แตความแตกตางที่สําคัญระหวางคดีแพงและ 

คดีปกครองคือ ในคดีแพงนั้น วัตถุแหงคดีที่เกิดขอพิพาทและนํามาสูการพิจารณาคดีของศาลนั้นลวน

แตเกิดจากการกระทําที่มีความเทาเทียมกันของคูความในคดีไมมีการใชอํานาจเหนือหรือท่ีเรียกวาเปน

การใชอํานาจมหาชนตอคูความอีกฝายหนึ่ง ในขณะที่การกระทําในคดีปกครอง วัตถุแหงคดีไมวาจะ

เปน “กฎ” หรือ “คําส่ังทางปกครอง” หรือ “การกระทําทางกายภาพ” ลวนแตเปนการกระทําที่ใช

อํานาจเหนือฝายเดียว อันเปนการกําหนดสิทธิหนาที่ใหแกฝายเอกชน หรือเปนการกระทําที่กอใหเกิด

ภาระแกฝายเอกชน ดังน้ัน การฟองคดีปกครองของประเทศเยอรมัน ถือวาการฟองคดีเปนการทุเลา

การบังคับตามคําส่ังทางปกครอง ทั้งน้ีเพราะทําใหผลของคําส่ังทางปกครองชะลอผลของการบังคับให

เปนไปตามคําสั่งทางปกครองซ่ึงตางจากระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสท่ีกําหนดใหการฟองคดี

ตอศาลปกครองไมถือเปนเหตุใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองโดยอัตโนมัติ และกรณี

ของประเทศไทยน้ันไดรับแนวคิดในเรื่องการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองมาจาก

ประเทศฝร่ังเศส ทําใหการฟองคดีตอศาลไมถือเปนเหตุใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง

ปกครอง  การฟองคดีตอศาลปกครองไทยนั้นนอกจากผูฟองคดีจะมีคําขอทายฟองที่ขอใหศาล

ปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายโดยการกําหนดคําบังคับตาม

คําพิพากษาใหผูฟองคดีแลว ผูฟองคดียังสามารถขอใหศาลมีคําส่ังใหกําหนดมาตรการหรือวิธีการ

ใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาของคูกรณีซ่ึงยังคงมีอยูในระหวางที่รอผลการ

พิจารณาคดีของศาลและอาจจะไดรับความเดือดรอนเสียหายมากขึ้นจนยากแกการเยียวยาแกไขใน

ภายหลังไดอีกดวย ซ่ึงการคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองไทยนั้นเปนไปตามระเบียบของท่ีประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ซึ่งมีสองวิธีการคือ 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และการบรรเทาทุกขชั่วคราว ซ่ึงทั้งสองวิธีการ

ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจดุลพินิจของศาลปกครองที่จะพิจารณามีคําส่ังเพื่อใหความ

คุมครองแกผูฟองคดีหรือคูกรณีในคดีปกครองในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
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ปกครองซึ่งในการดําเนินคดีในศาลปกครองน้ัน  ผูฟองคดีหรือคูกรณีอาจไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายจากการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดีที่หากภายหลังศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอยางหนึ่ง

อยางใดในคดีก็ไมอาจเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดีได กฎหมายวาดวย

ศาลปกครองจึงไดกําหนดใหมีวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาเพื่อใหศาลมีอํานาจส่ังกําหนดวิธีการ

ชั่วคราวกอนการพิพากษาเพื่อใหความคุมครองแกผูฟองคดีหรือคูกรณีในระหวางที่คดีอยูระหวางการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองได ทั้งนี้ นับต้ังแตศาลปกครองเปดทําการเปนตนมาจนถึง

ปจจุบัน ผูฟองคดีมีการฟองคดีพรอมท้ังขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเปนจํานวนมากไมวาจะ

เปนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง หรือการขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการ

หรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  โดยที่วิธีพิจารณาคดี

ปกครองนั้นระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2543 ขอ 5 กําหนดใหดําเนินการตามหลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

ดังนั้น การที่จะนําบทบัญญัติที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับไมวา

จะโดยอนุโลมหรือในฐานะบทกฎหมายใกลเคียงเปนอยางย่ิงยอมไมอาจสอดคลองหรือเหมาะสมกับ

การดําเนินคดีปกครอง จากท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหเกิดปญหาที่นาศึกษาดังตอไปนี้ 1) ปญหาทาง

กฎหมายเก่ียวกับการไมมีกฎหมายบัญญัติใหศาลหรือผูมีสวนไดเสียมีคําขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลง

คําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีถึงที่สุดไปแลวได 2) ปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา 3)ปญหาการฟองคดีตอศาล

ปกครองในคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจะย่ืนไดเฉพาะการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ัง

ทางปกครองหรือจะขอบรรเทาทุกขชั่วคราวไดดวย 4) ปญหาอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการ

พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา   

 

 2.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายปกครอง แนวคิดเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ 
หลักกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราว
กอนการพิพากษา 
 

  2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 
    หลักนิติรัฐเปนหลักท่ีสืบเนื่องมาจากแนวความคิดในการควบคุมการใชอํานาจรัฐ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงฝายปกครองใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายในท่ีนี้ คือ กฎหมาย

ปกครอง กลาวคือ รัฐจะตองเคารพตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง การที่รัฐจะลวงลํ้าสิทธิ

เสรีภาพดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ราษฎรผูถูกละเมิดยอมมีสิทธิในการโตแยงคัดคานการ
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กระทําของเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองท่ีขัดตอกฎหมายได ท้ังนี้ โดยมีกลไกในการควบคุม

ตรวจสอบการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครอง ในลักษณะที่มีองคกรผูใชอํานาจตางองคกรกัน

และเปนอิสระจากกันตามหลักแบงแยกอํานาจ ซ่ึงถือเปนเสาหลักของรัฐท่ีเปนนิติรัฐที่เนนเร่ือง

เสรีภาพและประชาธิปไตย ซ่ึงการจะเปนนิติรัฐนั้นจะตองเขาหลักเกณฑ 3 ประการ คือในนิติรัฐ

กฎหมายจะตองอยูเหนือส่ิงอ่ืนท้ังหมด เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของความเปนนิติรัฐ รัฐจึงตองให

การรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจํากัดขอบเขตของการใชอํานาจรัฐใหอยูใน

ขอบเขตของกฎหมาย หากมีการลวงลํ้าสิทธิเสรีภาพดังกลาว ก็สามารถจะฟองโตแยงการใชอํานาจรัฐ

น้ันไดจากขอเรียกรองตามหลักนิติรัฐ จึงเกิดหลักที่วา การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 

  หลักในการจัดทําบริการสาธารณะตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

ประการแรก บริการสาธารณะจะตองดําเนินการไปอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ประการท่ีสอง บริการ

สาธารณะที่จัดทําขึ้นตองใหเอกชนมีสิทธิไดรับประโยชนโดยเทาเทียมกันและประการที่สาม การจัดทํา

บริการสาธารณะจะตองปรับใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชนตลอดเวลา พ จ น า นุ ก ร ม

ศัพทกฎหมายมหาชน (ฝร่ังเศส-ฝร่ังเศส) ของ Philippe Foillard ไดใหคําจํากัดความของคําวา

“ประโยชนสาธารณะ” ไววา ไดแก “ขอพิสูจนแรกของกิจกรรมของฝายปกครอง” โดยไดอธิบายไววา 

หนาท่ีหลักของฝายปกครองคือการจัดทํากิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อ “ประโยชนสาธารณะ” มิใช

เพื่อประโยชนของเอกชนรายใดรายหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้เรียกวา บริการสาธารณะ ประโยชนสาธารณะ

ถือเปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหนึ่งของกฎหมายปกครองและเปนส่ิงที่นํามาใชในการวางกรอบอํานาจหนาที่

ของฝายปกครอง กลาวคือกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยเอกชนไมสามารถจัดไดวาเปน “ บริการ

สาธารณะ” (service public) หากมิไดจัดทําขึ้นเพื่อสาธารณชนท่ัวไป  

 

  2.2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
  วิธีพิจารณาความหรือกระบวนพิจารณาของศาล หมายถึง หลักเกณฑ วิธกีาร และรูปแบบ 

ท่ีกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ของศาลเพื่อใหบรรลุจุดประสงคท่ีดีของการพิจารณา หรืออาจ

กลาวไดวาเปนกฎหมายท่ีประกอบไปดวยหลักเกณฑท่ีบังคับหรืออนุญาตใหคูความและศาลปฏิบัติ

ตาม เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาของคดี อันจะทําใหศาล

สามารถตัดสินปญหาของคดีที่มาสูศาลได  สวนกฎหมายปกครอง หมายถึง กฎหมายท่ีกําหนด

สถานการณกระทําทางปกครองของฝายปกครอง และความสัมพันธระหวางฝายปกครองดวยกันและ

ประชาชน คดีปกครองมีลักษณะแตกตางแยกเปนเอกเทศจากคดีแพงแลว  ดังนั้น การพิจารณาคดี

ปกครองจึงตองพิจารณาโดยศาลพิเศษ มีวิธีพิจารณาพิเศษ มีหลักกฎหมายพิเศษ แยกเปนเอกเทศ

ตางหากจากวิธีพิจารณาความแพงเชนกัน  ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายปกครองอัน

จะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําทางปกครองท่ีถูกฟองรองเปนคดีขึ้นมา
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น้ัน แตในขณะเดียวกันก็จะตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการใช

อํานาจของรัฐในการกระทําทางปกครองโดยการเขามาควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจนั้นใหชอบดวย

กฎหมายน่ันเอง ในปจจุบันพบวามีการใชทฤษฎีหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองอยู

เพียงสองหลักเทานั้น คือ 1) หลักการประกันความคงอยูและความศักด์ิสิทธิ์ของหลักการควบคุม

ความชอบดวยกฎหมาย และ 2) หลักการฟงความทุกฝาย 

 

3. แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา  
   มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา หมายถึง   มาตรการหรือวิธีการที่ศาล

กําหนดใหมีขึ้นเพื่อรักษาสถานะของบุคคลหรือปองกันมิใหสิทธิหรือทรัพยสินของคูความไดรับความ

เสียหายในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยศาลจะกําหนดมาตรการดังกลาวในรูป

ของคําส่ัง เรียกวา คําส่ังคุมครองชั่วคราว โดยท่ัวไปแลวคําส่ังคุมครองชั่วคราวนี้ศาลมักจะส่ังใหบุคคล

กระทําการ (Affirmative Injunction) หรืองดเวนกระทําการ (Negative Injunction ) อยางใดอยาง

หนึ่งเปนการเฉพาะเพ่ือปองกันมิใหเกิดความไมยุติธรรมแกอีกบุคคลหนึ่ง จึงถือไดวามาตรการหรือ

วิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาเปนมาตรการพิเศษที่ศาลนํามาใชเพื่อเยียวยาใหเกิดความเปนธรรม

แกคูความมากท่ีสุด ดังนั้น การท่ีศาลจะกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวหรือไมน้ันถือเปนอํานาจ

ดุลพินิจของศาล ( A Discretionary Power of Court ) ที่จะกําหนดใหหรือไมก็ได หากศาลเห็นวา

สิทธิของคูความฝายใดฝายหน่ึงจะถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงและทําใหเกิดความเสียหายจนไม

อาจเยียวยาแกไขได ศาลก็จะมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราว ในคดีแพงหากมีการฝาฝนไม

ปฏิบัติตามคําส่ังศาลในเร่ืองการกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราว วิธีบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา

กระทําการหรืองดเวนกระทําการ มาตรา 297 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนดให

เจาหน้ีตามคําพิพากษาอาจย่ืนคํารองขอฝายเดียวตอศาลขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาซึ่งจงใจไมปฏิบัติตาม  

   หลักเกณฑของการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
   ในคดีปกครองนั้นไดนําหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย

อนุโลมในเร่ืองพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ

ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

ไมไดกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะเทาที่ไมขัดกับหลักวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงวิธีการชั่วคราว

กอนการพิพากษาในศาลปกครองนั้นกําหนดไวในหมวด 5 แบงออกเปน 2 มาตรการ คือ การทุเลา

การบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง และการบรรเทาทุกขชั่วคราว การทุเลาการบังคับตามกฎหรือ

คําส่ังทางปกครอง เปนมาตรการท่ีคุมครองประโยชนของผูฟองคดีท่ีขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองท้ังนี้เพื่อรักษาสถานะเดิมของตนกอนที่ฝายปกครองจะมีคําส่ังใหเปล่ียนแปลงไปกรณีที่ผู
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ฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎ หรือคําส่ังทางปกครอง ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเนื่องจากกระทํา

โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตาม

รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ

เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ

ประชาชนเกิดสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ  การฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาล

เพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองดังกลาว ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองนั้น เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน (ขอ 69 วรรคหนึ่ง) หมายความวา ตราบใดท่ีศาลยัง

ไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่ถูกฟองรอง กฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองนั้นยังคงมีผลใชบังคับกับผูอยูภายใตบังคับของกฎหรือคําส่ังทางปกครอง และฝายปกครอง

อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือใหการเปนไปตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองดังกลาวได แต

กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติใหอํานาจศาลปกครองท่ีจะ

ส่ังใหกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีมีการฟองคดีตอศาลปกครองไมมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราวกอนที่

ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีได โดยศาลมีอํานาจส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองไดไมวาผูฟองคดีจะมีคําขอหรือไมก็ตาม หากเห็นวาการที่จะใหกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดีที่ยากแกการเยียวยา

แกไขในภายหลัง อันจะมีผลเปนการชะลอหรือระงับการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองไวเปน

การชั่วคราวกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีที่ฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

น้ัน    

  หลักเกณฑของการบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา 
   การบรรเทาทุกขชั่วคราว เปนมาตรการอื่นที่ศาลนํามาใชโดยใหมีผลเปนการชั่วคราวเพื่อ

เปนการคุมครองประโยชนของผูฟองคดีและคูกรณีที่ตองการใหฝายปกครองมีคําส่ังหรือมีคําวินิจฉัยที่

เปนประโยชนแกฝายตนและถือเปนมาตรการเสริมท่ีกฎหมายกําหนดใหมีขึ้นเพื่อใชในกรณีทั่วไป

นอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาํสั่งทางปกครอง 

   การบรรเทาทุกขช่ัวคราวจึงแบงได  2 ประเภท คือ   
   1) มาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

   2) วิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับ 

ตามคําพิพากษา  
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4.  หลักการทางกฎหมายเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวของประเทศไทยและตางประเทศ 

   1. กฎหมายเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวของประเทศไทย 
      บทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขเปนการชั่วคราวกอนการ

พิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติไว

ในมาตรา 66 วา “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทา

ทุกขใหแกคูกรณีที่เก่ียวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคล

ดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําส่ังไปยัง

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วรรคสอง การกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย” 

   บทบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติหลักการในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา

ทุกขใหแกคูกรณีเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีไวอยางกวาง ๆ วาเปนอํานาจดุลพินิจของศาล

และบัญญัติกรอบรายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการท่ีจะกําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลา

การในศาลปกครองสูงสุดไวในวรรคสองวา ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ และปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐดวย ซ่ึงท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการกําหนดวิธีการชั่วคราวกอน

การพิพากษาไวในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2543 ในหมวดที่ 5 ต้ังแตขอ 69 ถึง ขอ 77 

  2.  กฎหมายเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวของตางประเทศ 
       ในประเทศฝรั่งเศสหลักการฟองคดีปกครองไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามกฎ

หรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี” ถือเปนหลักการพื้นฐานซ่ึงไดมีการบัญญัติเปนคร้ัง

แรกไวในมาตรา 3 แหงรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1806 ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีตอ

สภาแหงรัฐไมมีผลเปนการระงับการบังคับการกระทําท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี เวนแตสภาแหงรัฐส่ัง

เปนอยางอ่ืน” และตอมาหลักดังกลาวไดรับการบัญญัติไวในมาตรา 48 แหงรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ความวา “เวนแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ การฟองคดี

ตอสภาแหงรัฐไมมีผลเปนการระงับการบังคับการกระทําที่เปนเหตุแหงคดี หากสภาแหงรัฐโดยองคคณะ

ใดองคคณะหนึ่งหรือโดยที่ประชุมใหญมิไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน”  นอกจากน้ี ประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชั้นอุทธรณก็ไดมีการกําหนดความในทํานอง

เดียวกันนี้ไวในมาตรา R. 118 และ R. 125 และในปจจุบันหลักการดังกลาวไดกําหนดรวมไวในมาตรา 

L.4 แหงประมวลกฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Code de justice 
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administrative) วา “เวนแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายไวเปนพิเศษ การย่ืนฟองคดีไมมีผลเปนการ

ระงับการบังคับการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน” สภาแหงรัฐจึง

สรางขอยกเวนของหลักการดังกลาว โดยการกําหนดใหมีมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ัง

ทางปกครองขึ้น (le sursis à execution) และยังกําหนดใหมีมาตรการฉุกเฉิน (mesures d’urgence) 

ดวย 

   ในประเทศเยอรมันโดยหลักแลวคําส่ังคุมครองชั่วคราวไมสามารถท่ีจะทําใหคาดการณ 

ไดถึงผลแพชนะในคดีหลัก แตมีขอยกเวนในบางประการที่คําสั่งคุมครองชั่วคราวสามารถคาดคะเน 

ถึงผลของการดําเนินคดีไดในบางกรณี การขอใหศาลมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวผูขอจะตองแสดงใหศาล

เชื่อไดวาตนมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายสําหรับส่ิงท่ีตนรองขออยางไร และคําขอคุมครองชั่วคราว 

เปนส่ิงจําเปนท่ีจะเยียวยาแกไขความเดือดรอนเสียหายของตนไดในทันที  ดังน้ัน จําเปนท่ีศาล

ปกครองจะตองมีการกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาเพื่อบรรเทาทุกขใหกับ

ผูเสียหายในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงมาตรการชั่วคราวท่ีนํามาใชนี้มิไดนํามาใชเพื่อเปนการ

ชะลอหรือระงับการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองไวกอนเทานั้น ในบางกรณีศาลอาจมีคําส่ังให 

ฝายปกครองกระทําการบางอยางหรือใหถือปฏิบัติตามสิทธิหนาที่บางประการได กฎหมายวิธีพิจารณา

คดีของศาลปกครองเยอรมัน (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO) จึงไดบัญญัติเร่ืองการขอ

คุมครองชั่วคราว (der vorläufige Rechtsschutz) โดยแบงการขอคุมครองชั่วคราวในกรณีของคําส่ัง

ทางปกครองกับกรณีของกฎแยกออกจากกัน  ท้ังนี้ ในสวนของการขอคุมครองช่ัวคราวคําสั่งทางปกครอง

แบงไดเปน 2 กรณี คือ การขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง (Vorlaufiger Rechtsschutz 

gegen belastende Verwaltungs-akte) ตามมาตรา 80 และการขอใหใชมาตรการคุมครองชั่วคราว 

(Die einstweilige Anordnung) ตามมาตรา 123 และในสวนของการขอคุมครองชั่วคราวใน

กระบวนการตรวจสอบกฎ ไดบัญญัติไวในมาตรา 47 วรรคหก แหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(VwGO) 

   

5.  ปญหาเกี่ยวกับคําสั่งกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาในศาลปกครอง 
   จากการศึกษาพบวากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองบัญญัติใหนําประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาล

ปกครองมิไดบัญญัติรายละเอียดในเร่ืองหนึ่งเรื่องใดเอาไว แตไดบัญญัติใหนําเอาบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมีอยูหลายกรณี ซ่ึงสําหรับวิธีการ

ชั่วคราวกอนการพิพากษานั้นไดกําหนดไวในขอ 77 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาล
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ปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543   ในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครองเกิดปญหาทางกฎหมายที่เก่ียวของกับกรณีดังกลาว 

  1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีกฎหมายบัญญัติใหศาลหรือผูมีสวนไดเสียมีคํา

ขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีถึงท่ีสุดไปแลวได 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

มีบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา วาดวยการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครอง ตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ประกอบกับขอ 69 ถึงขอ 74 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา

ดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไวเปนการเฉพาะแลว จึงไมมีกรณีที่ตองนําเอาบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลมเนื่องจากการทุเลาการบังคับตามกฎ

หรือคําสั่งทางปกครองไมมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

  2. ปญหาการไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา พระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 บัญญัติวา  “ในกรณีที่ศาลปกครอง

เห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เก่ียวของเปนการชั่วคราว

กอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนด

มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวและออกคําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐที่

เก่ียวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด” วรรคสอง บัญญัติวา การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึง

ความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐและปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแก

การบริหารงานของรัฐประกอบดวย  การฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษานั้น

ทําใหเกิดปญหาแกประชนโดยรวม อีกทั้งขัดตอวิธีพิจารณาคดีปกครองอยางรายแรง การไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังศาลดังกลาวจึงสงผลเสียหายกับประชนที่อยูในบริเวณชุมชนน้ัน จากที่กลาวมาขางตน การ

ไมปฏิบัติตามคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองนั้นเปนปญหาสําคัญใน

การเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหแกคูกรณีหรือคูความในคดี สงผลใหคําส่ังของศาลไมบทบังคับ

ได 

  3. ปญหาการฟองคดีตอศาลปกครองในคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 การบรรเทาทุกขชั่วคราว

กอนการพิพากษาอาจใชกับคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ที่เปนการฟองวาหนวยงานกระทําการอ่ืนนอกจากการออก

กฎหรือคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เชน ขอใหระงับการรื้อถอนอาคารของผูฟองคดีใน

ท่ีดินพิพาทตามประกาศเทศบาลนครขอนแกนไวกอนเปนการชั่วคราว ขอใหผูฟองคดีมีสิทธิเขาเปน
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นักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไวกอน และยังสามารถใชกับคดีพิพาท

เก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) และคดีพิพาท

เก่ียวกับการกระทําละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ไดอีกดวย ความเครงครัดดังกลาวเกิดปญหา

ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ  

  4. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาคํารอง

อุทธรณคําส่ังวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในบทท่ี 4 พบวาปญหาอํานาจของศาลปกครอง

สูงสุดในการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษานั้นเม่ือพิจารณาระเบียบของท่ีประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ขอ 112 (1) กําหนด

วา อํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน โดยศาลปกครอง

สูงสุดใหรวมถึง เม่ือคดีปรากฏเหตุท่ีมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวน

ท่ีวาดวยการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังและศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมีอํานาจส่ังยก

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองช้ันตน 

เพื่อใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม ในกรณีเชนนี้ศาลปกครองชั้นตนอาจประกอบดวยตุลาการศาล

ปกครองอ่ืนนอกจากท่ีไดพิพากษาหรือมีคําส่ังมาแลว และคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมน้ีอาจวินิจฉัยคดี

เปนอยางอ่ืนนอกจากคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ถูกยกได เมื่อเทียบกับคําส่ังขางตนจึงเปนกรณีที่ศาล

ปกครองสูงสุดเห็นวาศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด

จะตองส่ังยกคาํส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้นเสียและส่ังใหยอนสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน

เพื่อมีคําส่ังใหมใหถูกตอง แตปรากฏวาศาลปกครองสูงสุดมิไดมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองช้ันตน

ท่ีผิดระเบียบนั้นแตในทางกลับกันศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยตอไปในคดี ซ่ึงทําใหเห็นไดวาเปน

ปญหาอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาเก่ียวกับวิธกีารชั่วคราวกอนการพิพากษาในกรณีที่

เปนกระบวนพิจารณาที่ไมใชสาระสําคัญศาลปกครองสูงสุดสามารถพิจารณาคําขอน้ันตอไปได จะทํา

ใหคดีสามารถพิจารณาจบไดอยางรวดเร็ว แตถาในกรณีท่ีเปนกระบวนพิจารณาท่ีเปนสาระสําคัญ เชน

ผูฟองคดีขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ัง 

ทางปกครองและศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังบรรเทาทุกขชั่วคราว แตศาลปกครองสูงสุดเห็นวาควรส่ัง

ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง กรณีนี้เห็นวาศาลปกครองสูงสุดไมอาจพิจารณาเพื่อมี

คําส่ังตอไปได  
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6.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
   1. บทสรุป  
      เพื่อเปนหลักประกันวาการฟองคดีตอศาลปกครองผูฟองคดีจะไดรับการพิจารณาคดี 

ท่ีรวดเร็ว คําส่ังของศาลเปนประโยชนแกคูกรณีและคุมครองสิทธิในระหวางการพิจารณาและเยียวยา

ไดทันทวงที โดยสรุปผูศึกษาเห็นวาเนื่องจากลักษณะของวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาถือเปนคํา

ขออุปกรณของคําฟองหลัก วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาที่ใชในหลายๆ ประเทศนั้นถาขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเปล่ียนแปลงไป คูกรณีที่เก่ียวของอาจมีคําขอใหศาลเปล่ียนวิธีการ

ชั่วคราวใหเหมาะสมได การพิจารณาคดีเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวในศาลปกครองไทยโดยอาศัยระเบียบ

ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เปน

หลักเกณฑสําคัญและเขมงวดสําหรับการพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

น้ัน ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมมีกฎหมายบัญญัติใหศาลหรือผูมีสวนไดเสียมีคํา

ขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีถึงที่สุดไปแลวไดซ่ึง

ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

ไมมีกฎหมายมาปรับใชเนื่องจากระเบียบดังกลาวไมไดบัญญัติไวและยังกําหนดใหนํากฎหมายวิธี

พิจารณาคดีเฉพาะท่ีกําหนดไว ในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

และระเบียบน้ีเทานั้นตามความในขอ 5 แหงระเบียบดังกลาว ซ่ึงหมายความวากรณีตามปญหานี้ไม

สามารถท่ีจะนํามาตรา 262 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาบังคับใชในฐานะบท

กฎหมายท่ีใกลเคียงอยางย่ิงไดเนื่องจากเปนวิธีพิจารณาความคนละระบบกัน ปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ที่ปรากฏวามีกฎหมายไมครอบคลุม

เพียงพอในการบังคับใหปฏิบัติตามคําส่ังศาล ปญหาการฟองคดีตอศาลปกครองในคดีพิพาทตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ผูฟองคดีจะย่ืนไดเฉพาะการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองหรือจะขอบรรเทา

ทุกขชั่วคราวไดดวย ซ่ึงการที่ศาลปกครองวินิจฉัยวางหลักวา หากมีประเด็นพิพาทเก่ียวกับความชอบ

ดวยกฎหมายของกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และผูฟองคดีมี

คําขอทายฟองใหเพิกถอนหรือสั่งหามการใชบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่พิพาทแลว คําขอ

เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษายอมเปนคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

เสมอ  นอกจากนี้ คําขออ่ืนท่ีเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองและมีประเด็น

พิพาทดังกลาว ก็ยอมเปนคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองเสมอ  นอกเหนือจาก

คดีพิพาทที่มีกฎหรือคําส่ังทางปกครองเปนประเด็นพิพาทแลว ก็ลวนเปนคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว

ท้ังส้ิน เปนการวางหลักเกณฑท่ีเครงครัดเกินไปนั้นมีลักษณะเปนการจํากัดอํานาจศาลในการพิจารณา
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คําส่ัง อีกทั้งคูกรณีไมไดรับการแกไขเยียวยาท่ีเหมาะสม และปญหาอํานาจของศาลปกครองสูงสุดใน

การพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในกระบวนพิจารณาที่ไมใชสาระสําคัญน้ันศาล

ปกครองสูงสุดควรจะไดพิจารณาตอไปโดยไมตองยอนสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนใหพิจารณา

ใหม เพื่อใหคดีไดรบัการพิจารณาอยางรวดเร็ว 

  2. ขอเสนอแนะ  
       1. เห็นควรแกไขระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ใหมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจศาลหรือผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลใน

กรณีท่ีถาขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลอาศัยเปนหลักในการมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอในวิธีการ

ชั่วคราวอยางใดอยางหนึ่งนั้นเปล่ียนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อจําเลยหรือบุคคลภายนอก

ท่ีมีสวนไดเสียมีคําขอศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาจะมีคําส่ังแกไขหรือยกเลิกวิธีการเชนวานั้น

เสียก็ได โดยมีขอความทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไวในมาตรา 262 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง และประมวลกฎหมายวาดวยความยุติธรรมทางปกครองของฝร่ังเศส มาตรา L.521-4 

เพื่อใหการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองมีบทบัญญัติมาปรับใชไดกับกรณีตามปญหา  

จึงขอเสนอใหมีการบัญญัติเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองไวในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2543 หมวด 5 วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา สวนท่ี 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ัง

ทางปกครอง ท้ังนี้เพื่อใหศาลปกครองมีหลักกฎหมายมาปรับใชไดเองสามารถนําหลักเกณฑดังกลาว

ไปใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการ

พิพากษาที่มีปญหาวาเอกชนไมปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการช่ัวคราวของศาลปกครองเพราะไมมีการระบุไว

ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับปญหากรณีท่ีมีชองวางของกฎหมายเกิดขึ้น เห็นควรแกไข

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 แหงระเบียบ

ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดย

เพิ่มเติม ความวา “มาตรา 66 ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ 

เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจาก

บุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําส่ังไป

ยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและคูกรณีที่เปนเอกชนที่เก่ียวของใหปฏิบัติได ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” ทั้งนี้

เพื่อใหคําส่ังวิธีการชั่วคราวของศาลปกครองมีผลบังคับไดกับคูกรณีที่เปนเอกชน โดยไมตองมีการ

ตีความกฎหมายทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติตามคําส่ังวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาของศาล

ปกครอง 

207



    3. ปญหาการฟองคดีตอศาลปกครองในคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจะย่ืนไดเฉพาะ

การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองหรือจะขอบรรเทาทุกขชั่วคราวไดดวยนั้นเห็นวา

การพิจารณาแตเพียงวาหากฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองตองเปนการขอทุเลาการ

บังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองทุกกรณีนั้นเครงครัดเกินไปจนอาจทําใหเปนการตัดสิทธิของ

คูกรณีในการไดรับการเยียวยาไวกอนศาลมีคําพิพากษา  ดังน้ัน การมีคําส่ังวิธีการชั่วคราวในคดี

ปกครองของไทยอาจจะไมสัมพันธกับประเภทคําฟองของคดีเสมอไป ศาลจะเปนผูพิจารณาถึง

ขอเท็จจริง เหตุผล และความจําเปนในแตละคดีประกอบในการพิจารณามีคําส่ังวิธีการชั่วคราวให

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณแหงคดีดวย อีกทั้งไมเปนการตัดอํานาจศาล การบรรเทาทุกข

ชั่วคราวกอนการพิพากษาอาจใชกับคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่เปนการฟองวาหนวยงานกระทําการอ่ืนนอกจาก

การออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เชน ขอใหระงับการร้ือถอนอาคารของผูฟอง

คดีในที่ดินพิพาทตามประกาศเทศบาลนครขอนแกนไวกอนเปนการชั่วคราว ขอใหผูฟองคดีมีสิทธิเขา

เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไวกอนและยังสามารถใชกับคดีพิพาท

เก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) และคดีพิพาท

เก่ียวกับการกระทําละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ไดอีกดวย 

    4.  ปญหาอํานาจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอน

การพิพากษาเห็นวาในกรณีที่เปนกระบวนพิจารณาท่ีไมใชสาระสําคัญศาลปกครองสูงสุดสามารถ

พิจารณาคําขอนั้นตอไปได จะทําใหคดีสามารถพิจารณาจบไดอยางรวดเร็ว แตถาในกรณีท่ีเปน

กระบวนพิจารณาท่ีเปนสาระสําคัญ เชนผูฟองคดีขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองและ

ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังบรรเทาทุกขชั่วคราว แตศาลปกครองสูงสุดเห็นวาควรสั่งทุเลาการบังคับ

ตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง กรณีนี้เห็นวาศาลปกครองสูงสุดไมอาจพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไปได 

เน่ืองจากกระบวนพิจารณาในการส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองมีหลักเกณฑที่

เครงครัดมากกวาการบรรเทาทุกขชั่วคราว และ กรณีพิพาทที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาหากการ

ดําเนินการตามกระบวนการตามขอ 112 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เกิดความลาชา จะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

ประโยชนสาธารณะศาลเห็นไมมีเหตุอันควรใหยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 

 

 

 

208



บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 

หนังสือ 
กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2537). หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน : พื้นฐานความรูทั่วไป.  

  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

_________ . (2542). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิศิษฏสรอรรถ (ฝายการพิมพ) 

_________ . (2544). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ .(2555). คําอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

นันทวัฒน บรมานันท. (2535). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________ . (2547). หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________ . (2552). หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ, 

  กรุงเทพฯ :    วิญูชน 

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) :  

  หลักความเสมอภาค. สถาบันพระปกเกลา. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา.  

_________. (2547). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคดีปกครองเยอรมัน. 

  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

_________. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามรัฐธรรมนูญ 

   พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2548). หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2556). หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ.(2537). กฎหมายมหาชน:การแบงแยกกฎหมายมหาชน-เอกชนและพัฒนาการ 

  กฎหมายมหาชนในประเทศไทย.กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

_________. (2537).กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย 

  มหาชนยุคตางๆ.กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

_________. (2538). กฎหมายมหาชน เลม 3 ที่มาและนิติวิธี. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

บุปผา อัครพิมาน. (2548). หลักกฎหมายทั่วไป. รวมบทความทางวิชาการ เลม 1 : กฎหมาย 

  ปกครองภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง. 

ประจักษ พุทธิสมบัติ.(2540). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. 

  กรุงเทพฯ : ศรีการพิมพ. 

ประยูร กาญจนดุล. (2538). คําบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรเพชร วิชิตชลชัย.(2541). กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

209



มาโนช จรมาศ. (2521). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วาดวยวิธีการ 

  ชั่วคราวกอนการพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง. กรุงเทพฯ :   

  บรรณาคม. 

วรรณชัย บุญบํารุง ธนกร วรปรัชญากูล สิริพันธ พลรบ,(2549). หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธี  

  พิจารณาความแพง เลม 1. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

วรพจน วิศรุตพิชญ. (2540). หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง = Fundamental principles of  

  administrative law. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2545). คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2547). หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองใน 

หนังสือคูมือการศึกษากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย 

  สภา.   

วรเจตน ภาคีรัตน. (2549). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของ 

  กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2554). กฎหมายปกครอง ภาคท่ัวไป. กรุงเทพฯ : นิติราษฎร. 

สมยศ เชื้อไทย. (2535). คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

_________. (2547). คําอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ:วิญูชน. 

_________. (2550). คําอธิบายวิชากฎหมายแพง :หลักทั่วไป เลม 1 ความรูกฎหมายทั่วไป.  

  กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

สํานักงานศาลปกครอง.(2548). กฎหมายปกครองภาควิธีสบัญญัติและกฎหมายอื่นๆในหนังสือรวม 

  บทความทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อําพน  เจริญชีวินทร. (2545). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง 

   ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓.  

  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
 

บทความ 
 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. (2531). วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายปกครอง,7(3), 

  น. 713-758. 

ประสาท  พงษสุวรรณ และสุรีย เผาสุขถาวร. (2545,พฤษภาคม – สิงหาคม). หลักกฎหมายทั่วไป 

  วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง, วารสารวิชาการศาลปกครอง. 2(2),น. 95-143. 

210



โภคิน พลกุล. (2545). รางคําบรรยายหลักกฎหมายปกครองไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาล 

  ปกครอง. 

วรพจน วิศรุตพิชญ.(2531). การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ  

  รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ป ดร.ปรีดี เกษมทรัพย. กรุงเทพฯ : พี.เค.พริ้นต้ิง 

  เฮาส. 

_________. (2545). การกระทําทางปกครอง,อาจาริยบูชา ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ 

  รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป. สํานักงานศาลปกครอง 

_________. (2555). การนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายวิธพีิจารณา 

  ความแพงมาใชในคดีปกครอง รวมบทความในหนังสือ 10 ปศาลปกครองพิษณุโลก. 

  สํานักงานศาลปกครอง. 

วรารัตน ไคขุนทด. (2557). วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา : เคร่ืองมือสําคัญของศาลปกครอง 

  เยอรมัน ในคดีบริหารงานบุคคล. วารสารวิชาการศาลปกครอง, 14(1). น. 59. 

วรเจตน ภาคีรัตน. (2538). ขอพิจารณาเปรียบเทียบองคกรวินิจฉัยคดีปกครองของสาธารณรัฐ 

  ฝร่ังเศสและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร, 25(4).น. 708 – 723. 

_________. (2547).ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในระบบ 

  กฎหมายเยอรมัน รพี 47 : มองกฎหมายหลากหลายมุม.กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษา 

  กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.  

หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล.(2534). หลักกฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับการปกครอง ในรวมบทความในโอกาส 

  ครบรอบ 84 ป ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

_________. (2533, มีนาคม). ทฤษฎีวาดวยการแบงแยกขอบเขตของกฎหมาย : ระหวาง 

  กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน. วารสารนิติศาสตร , 20(2)  

 
รายงานการวิจัย 

 

ศูนยศึกษากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง .หลัก 

  กฎหมายฝร่ังเศส (รายงานผลการวิจัย) . กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง.  

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2545). มาตรการชั่วคราวกอนการ 

  พิพากษา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง. 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2549). วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  เปรียบเทียบ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง. 

 

211



วิทยานิพนธ 
 

ธรรมนูญ สมศักด์ิ. (2540). วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีปกครอง (วิทยานิพนธปริญญา 

  มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ปริตตา สดสงา.(2550).  การนําวิธีพิจารณาความแพงมาใชในวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วิทยานิพนธ 

  ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วราวุฒิ สุธีรวรกุล.(2551). ผลของคําส่ังวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีปกครอง (การศึกษา 

  อิสระเสนอมหาวิทยาลัยรามคําแหง). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

วีระ เจริญย่ิง.(2552). ปญหาเก่ียวกับการบรรเทาทุกขชั่วคราวในคดีปกครอง (การศึกษา 

  อิสระเสนอมหาวิทยาลัยรามคําแหง). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

สิริชัย สุธีวีระขจร. ( 2538). หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (วิทยานิพนธปริญญา 

  มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

อภิรดี สุทธิสมณ. (2548). มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีปกครอง   

  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

เอกสารอ่ืนๆ 
 

คูมือ เร่ือง มาตรการหรือวิธีการชั่วคราว.สํานักงานศาลปกครอง. 

คูมือ เร่ือง การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง.สํานักพัฒนาระบบคดีปกครอง (2551)  

  สํานักงานศาลปกครอง. 

สรุปมติการสัมมนาของตุลาการศาลปกครองชั้นตน ต้ังแตป พ.ศ.2544-2552 จําแนกตาม 

  ขั้นตอนกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ในโอกาสครบรอบ 8 ป ศาลปกครองพิษณุโลก  

  (2553). สํานักงานศาลปกครองพิษณุโลก  

บุบผา อัครพิมาน.การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง.เอกสารประกอบ 

  การบรรยาย  ของ Mme. Celia Verot Maitres des requites สภาแหงรัฐฝร่ังเศส.2547.  

  กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง. 

กนิษฐา  เชี่ยววิทย.  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเร่ือง “ภาระหนาท่ีและกระบวนวิธีพิจารณา 

  ความของศาลปกครองเยอรมัน”. สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 

ประสาท พงษสุวรรณ. คําบรรยายกฎหมายวาดวยคดีปกครองของไทย. สํานักงานศาลปกครอง. 

 

212



กฎหมาย 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตาม 

  คําพิพากษาหรือคําสั่ง. 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

  หมวด 5 วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา. 

213


	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 207
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 208
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 209
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 210
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 211
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 212
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 213
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 214
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 215
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 216
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 217
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 218
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 219
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 220
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 221
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 222
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 223
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 224
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 225

