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 บทความทางวิชาการ 
 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองของประเทศสเปน 
 คาเสียหายในคดีปกครอง 
 คาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอมของราชอาณาจักรสเปนและประเทศเปรู 

 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 คําสั่งใหเจาหนาที่พัสดุซ่ึงมีหนาที่เพียงตรวจสอบเอกสาร แตไมมีอํานาจอนุมัติราคากลาง 

รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
 การใชสทิธเิบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตองดําเนินการตามขั้นตอนใหถูกตอง

เพ่ือกอตั้งสิทธ ิ
 ผูมีอํานาจเก่ียวกับการจัดหาพัสดุใหผูรับจางทํางานจางกอนดําเนินการตามขั้นตอน 

และวธิีการที่ระเบียบพัสดุกําหนด 
 หัวหนางานการเงินขาดความละเอียดรอบคอบไมตรวจสอบเอกสารดานการเงิน 

และไมเอาใจใสควบคุมดูแลผูใตบังคับบญัชา เปนเหตุใหมีการทุจริตเกิดขึ้น 
 ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาบาน 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๖/๒๕๕๔ 
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หน่วยงานทางปกครอง 
• มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๓/๒๕๖๐) ........................................................ (๑๘๕) 

• สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๓/๒๕๖๐) ........................................................ (๑๘๕) 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การฟ้องเรยีกใหม้หาวทิยาลยัของรฐัชดใชค้า่เสยีหาย 
กรณีไมจ่ดัการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมาย
กาํหนด เป็นเหตุใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาไมส่ามารถ
ใชว้ฒุกิารศกึษาสมคัรสอบผูช้ว่ยผูพ้พิากษาได ้

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๓/๒๕๖๐) ........................................................ (๑๘๓) 

• ศาลปกครองกบัการฟ้องขอใหเ้พกิถอนคาํชีข้าด
ของอนุญาโตตุลาการ : ศกึษาเปรยีบเทยีบ
กฎหมายไทยและกฎหมายฝรัง่เศส 
(บทวเิคราะห ์คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๖๗๖/๒๕๕๔) ................................................. (๑๙๒) 
 

คาํสัง่ทางปกครอง 
• การนบัระยะเวลาตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีการใชส้ทิธิ
ขอคนืเงนิในโครงการรถยนตใ์หมค่นัแรก 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๗/๒๕๖๐) .................... (๑๘๙) 

• การอนุมตัสิ ัง่จา่ยเงนิตามโครงการรถยนตใ์หม ่
คนัแรก และหนงัสอืแจง้ปฏเิสธสทิธกิารขอคนืเงนิ
ในโครงการดงักลา่ว 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๗/๒๕๖๐) ................... (๑๙๐) 

• คาํสัง่ลงโทษทางวนิยั 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๑๕/๒๕๖๐) ..................................... (๑๘๒) 

• คาํสัง่อนุมตั ิไมอ่นุมตัใิหค้วามชว่ยเหลอื หรอื 
ยตุเิรือ่งของคณะอนุกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอื 

 ตามพระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๒๔๑/๒๕๖๐).................... (๑๘๗) 

 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
ผูเ้ดือดร้อนหรือเสียหาย 

• คนต่างดา้วทีถ่กูปฏเิสธไมร่บัคาํขออนุญาต  
เพือ่อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว  
ไมม่สีทิธฟ้ิองเพกิถอนคาํสัง่สาํนกังานตาํรวจ
แหง่ชาตเิกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการ
พจิารณา เน่ืองจากไมใ่ชก่ฎ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๔๖/๒๕๖๑) ................................................ (๑๔๓) 

 

การอทุธรณ์ 
• อาํนาจวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสัง่เกีย่วกบัการให ้

ความชว่ยเหลอืของคณะกรรมการกองทุนยตุธิรรม
ตามพระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๒๔๑/๒๕๖๐) .................. (๑๘๗) 

 

ระยะเวลา 
• การฟ้องขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้า่เสยีหาย 

จากการก่อสรา้งถนนรกุลํ้าทีด่นิของเอกชน 
ภายในอายคุวาม กรณีทีด่นิพพิาทยงัคงถกู 
รกุลํ้าอยูต่ลอดเวลา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๒๖๘/๒๕๖๐) ............................................... (๑๑๙) 

 
 

ดชันีเรือ่ง 
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• การฟ้องเรยีกคา่เสยีหายจากการกระทาํละเมดิ 
เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลา กรณีผูฟ้้องคดไีดร้บั
ความเสยีหายอนัเป็นผลแหง่การกระทาํละเมดิ  
แต่มใิชก่ารกระทาํละเมดิอยา่งต่อเน่ือง 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๗๑๓/๒๕๕๙) ................ (๑๕๙) 

  

 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• ศาลมคีาํสัง่ใหโ้อกาสผูฟ้้องคดดีาํเนินคดต่ีอไป 

กรณีมบุีคคลอื่นรบัหมายแจง้คาํสัง่ศาลโดยชอบแลว้ 
แต่ผูร้บัมอบอาํนาจซึง่เป็นทนายความมไิดย้ืน่ 
คาํคดัคา้นคาํใหก้ารต่อศาลภายในกาํหนดเวลา 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๕๓๒/๒๕๖๐) ................ (๑๖๒) 

 

รฐัธรรมนูญ 
• พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๑๘) 

 

หลกัการใช้ดลุพินิจ 
• คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคดัเลอืก 

เอกชนผูเ้สนอราคาใหเ้ป็นผูช้นะการสอบราคา 
กรณีผูเ้สนอราคาระบุจาํนวนเงนิในใบเสนอราคา
โดยมตีวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๖๐/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๔) 

• ผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาตมิคีาํสัง่ปฏเิสธไมร่บั 
คาํขออนุญาตเพือ่อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราว กรณีคนต่างดา้วยืน่ใบรบัรองแพทย์
ประจาํคลนิิกทัว่ไปประกอบคาํขอ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๔๖/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๓) 

• การเลอืกใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง  
กรณีเจา้หน้าทีข่องกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื รือ้ถอนเผาทาํลายสิง่ปลกูสรา้ง และ
ทรพัยส์นิของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อส. ๔/๒๕๖๑) .................................................... (๑๕๑) 

หลกัการรบัฟังความสองฝ่าย 
• การสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิและการสอบสวนทางวนิยั 

กรณีหน่วยงานของรฐัมคีาํสัง่ลงโทษไลผู่อ้าํนวยการ
สาํนกังานออกจากราชการ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๕/๒๕๖๑) ...................................................... (๑๐๘) 

 

หลกัความได้สดัส่วน 
• การพจิารณาการกระทาํความผดิเพยีงครัง้เดยีว 

ทีอ่าจไดร้บัโทษทางอาญาและโทษทางวนิยั
งบประมาณและการคลงั (คาํวนิิจฉยัคณะตุลาการ
รฐัธรรมนูญฝรัง่เศสที ่2016-550 QPC  

 ลงวนัที ่๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๖) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ................................ (๑๖๘) 

• เจา้หน้าทีข่องกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื รือ้ถอนเผาทาํลายสิง่ปลกูสรา้ง และ
ทรพัยส์นิของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อส. ๔/๒๕๖๑) .................................................... (๑๕๑) 

 

ส่ิงแวดล้อม 
• คา่เสยีหายในคดสีิง่แวดลอ้มของราชอาณาจกัรสเปน

และประเทศเปร ู
โดย ปพชิญา ลนีะเปสนนัท ์
(บทความ) ............................................................... (๙๓) 

• คดสีิง่แวดลอ้ม  
บรรยายโดย Mme. Florence CROUZATIER-DURAND 
ถอดความและเรยีบเรยีงโดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์
(การบรรยายทางวชิาการ) ........................................... (๑) 

• เจา้หน้าทีข่องกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื รือ้ถอนเผาทาํลายสิง่ปลกูสรา้ง และ
ทรพัยส์นิของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อส. ๔/๒๕๖๑) .................................................... (๑๕๑) 
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ละเลยต่อหน้าท่ี 
• นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมเ่บกิจา่ย 

คา่เดนิทางไปราชการใหแ้ก่ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล ซึง่ไดร้บัคาํสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ
ชัว่คราว เน่ืองจากไมม่กีารขออนุมตัเิดนิทาง 
ไปราชการก่อนเดนิทางตามคาํสัง่ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๘๐/๒๕๖๑) ................................................ (๑๓๗) 

• หน่วยงานพจิารณาและอนุมตัคิาํขอเบกิคา่เชา่บา้น
ภายในระยะเวลาอนัสมควร กรณีเป็นผลมาจาก 
การออกคาํสัง่ยา้ยเพือ่ประโยชน์ในการสอบสวน
และเป็นการใชส้ทิธยิอ้นหลงัเป็นเวลานาน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๖๐๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๐) 

• Disapproval of the request for a copy  
of Supreme Court Judgment in full version 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 419/2560) 

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๖๖) 
 

ละเมิด 
• การยืน่คาํขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้า่สนิไหม

ทดแทนสาํหรบัความเสยีหายทีเ่กดิจากการออก
คาํสัง่ลงโทษทางวนิยั 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๑๕/๒๕๖๐) ..................................... (๑๘๐) 

• การมคีาํสัง่ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุชดใช ้
คา่สนิไหมทดแทน กรณีไมไ่ดต้รวจสอบวธิกีาร
คาํนวณและราคาวสัดุทีค่ณะกรรมการกาํหนด
ราคากลางใชค้าํนวณราคา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๓๘๔/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๓) 

 
 

• กรมทางหลวงชนบทก่อสรา้งถนนรกุลํ้าทีด่นิ 
ของเอกชนก่อนทีจ่ะไดร้บัความยนิยอมจาก
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๒๖๘/๒๕๖๐) ............................................... (๑๑๙) 

• คา่เสยีหายในคดปีกครอง 
โดย สรุยี ์เผา่สขุถาวร 
(บทความ) ............................................................... (๖๕) 

• คา่เสยีหายในคดสีิง่แวดลอ้มของราชอาณาจกัรสเปน
และประเทศเปร ู
โดย ปพชิญา ลนีะเปสนนัท ์
(บทความ) ............................................................... (๙๓) 

• เจา้หน้าทีข่องกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื รือ้ถอนเผาทาํลายสิง่ปลกูสรา้ง และ
ทรพัยส์นิของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อส. ๔/๒๕๖๑) .................................................... (๑๕๑) 

• หน่วยงานพจิารณาและอนุมตัคิาํขอเบกิคา่เชา่บา้น
ภายในระยะเวลาอนัสมควร กรณีเป็นผลมาจาก 
การออกคาํสัง่ยา้ยเพือ่ประโยชน์ในการสอบสวน
และเป็นการใชส้ทิธยิอ้นหลงัเป็นเวลานาน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๖๐๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๐) 

 

ท่ีดิน 
• พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๓๐) 
 

สญัญาทางปกครอง 
• การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในคดปีกครองของประเทศสเปน 
โดย โรม ทปีะปาล 
(บทความ) ............................................................... (๒๖) 

 
 



 

    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๑ ง 

• ศาลปกครองกบัการฟ้องขอใหเ้พกิถอนคาํชีข้าด
ของอนุญาโตตุลาการ : ศกึษาเปรยีบเทยีบ
กฎหมายไทยและกฎหมายฝรัง่เศส 
(บทวเิคราะห ์คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๖๗๖/๒๕๕๔) ................................................ (๑๙๒) 
• หน่วยงานของรฐัปฏเิสธไมจ่า่ยคา่จา้งบางงวด

ใหแ้ก่ผูค้วบคุมงานตามสญัญาควบคุมงาน 
เน่ืองจากงานก่อสรา้งระงบัลงชัว่คราว 
ดว้ยเหตุอุทกภยั 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๔๘๔/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๘) 

• หน่วยงานผูว้า่จา้งไมม่สีทิธเิรยีกเงนิคา่จา้งงาน 
งวดที ่๑ คนืจากเอกชนผูร้บัจา้ง กรณีงานทีจ่า้ง 
ในงวดที ่๒ และที ่๓ ไมแ่ลว้เสรจ็ แต่งานงวดที ่๑ 
แลว้เสรจ็และมกีารจา่ยคา่จา้งครบถว้นแลว้ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๒๙๕/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๕) 

 

การพสัด ุ
• คณะกรรมการประกวดราคามมีตไิมใ่หผู้เ้สนอราคา

ผา่นการคดัเลอืกเบือ้งตน้ เน่ืองจากไมไ่ดย้ืน่สาํเนา
ทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอาํนาจและมกีารลบแกไ้ข
หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคุมงานโดยไมป่ระทบัตรา
ผูเ้สนอราคา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๔๒๒/๒๕๖๑) ................................................ (๑๓๑) 

• คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคดัเลอืก 
เอกชนผูเ้สนอราคาใหเ้ป็นผูช้นะการสอบราคา 
กรณีผูเ้สนอราคาระบุจาํนวนเงนิในใบเสนอราคา
โดยมตีวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๖๐/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๔) 
 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
• นายกเทศมนตรไีมจ่าํตอ้งใหเ้หตุผลในคาํสัง่ 

ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตร ี
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) ......................................... (๒๓๒) 

ข้อมลูข่าวสาร 
• การขอขอ้มลูรายงานชนัสตูรบาดแผลของผูข้อขอ้มลู

และของผูท้ีอ่า้งวา่ถกูกระทาํอนาจาร 
 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๑/๒๕๖๑) .............................. (๑๗๖) 

• ผูถ้กูกลา่วหาขอขอ้มลูหนงัสอืรอ้งทุกขเ์กีย่วกบั
การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของผูท้ีก่ลา่วหาตน 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๒๗๒/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๕) 

• ผูใ้หญ่บา้นขอขอ้มลูบนัทกึการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
และบญัชรีาษฎรผูเ้ขา้ชื่อเพือ่ใหต้นพน้จากตาํแหน่ง 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๗/๒๕๖๑) ............................ (๑๗๗) 

 

วินัย 
• นายกเทศมนตรมีคีาํสัง่ปลดเจา้พนกังานการเงนิ

และบญัชอีอกจากราชการ กรณีเป็นหวัหน้าการเงนิ
และบญัชปีลอ่ยปละละเลยและไมร่ะมดัระวงั 
เป็นเหตุใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุจรติยกัยอกเงนิ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๙๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๑๔) 

• พระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๙) 

• อธบิดกีรมศลิปากรมคีาํสัง่ไลผู่อ้าํนวยการ
สาํนกังานออกจากราชการ กรณีดาํเนินการซือ้ 
การจา้ง โดยใหผู้ร้บัจา้งเขา้ทาํงานก่อนแลว้จงึจดัทาํ
เอกสารรายงานการจดัจา้ง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง และลงนามอนุมตักิารจา้งภายหลงั  
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๕/๒๕๖๑) ...................................................... (๑๐๘) 

 
 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๑ จ  

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
• การนบัวนัเริม่ตน้การปฏบิตังิานเพือ่พจิารณา 

จา่ยคา่ชดเชยใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยั 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๓๔๔/๒๕๖๐) .................................... (๑๗๙) 

• เจตนารมณ์ของกฎหมายเกีย่วกบัการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๘๐/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๗) 

• นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมเ่บกิจา่ย 
คา่เดนิทางไปราชการใหแ้ก่ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล ซึง่ไดร้บัคาํสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ
ชัว่คราว เน่ืองจากไมม่กีารยืน่ขออนุมตัเิดนิทาง 
ไปราชการก่อนเดนิทางตามคาํสัง่ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๘๐/๒๕๖๑) ................................................ (๑๓๗) 

• หน่วยงานพจิารณาและอนุมตัคิาํขอเบกิคา่เชา่บา้น
ภายในระยะเวลาอนัสมควร กรณีเป็นผลมาจาก 
การออกคาํสัง่ยา้ยเพือ่ประโยชน์ในการสอบสวน
และเป็นการใชส้ทิธยิอ้นหลงัเป็นเวลานาน  
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๖๐๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๐) 

 

งานทะเบียน 
• ผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาตมิคีาํสัง่ปฏเิสธไมร่บั 

คาํขออนุญาตเพือ่อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราว กรณีคนต่างดา้วยืน่ใบรบัรองแพทย์
ประจาํคลนิิกทัว่ไปประกอบคาํขอ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๔๖/๒๕๖๑) ................................................ (๑๔๓) 

 
 
 
 
 
 

วินัยทางงบประมาณและการคลงั 
• การพจิารณาการกระทาํความผดิเพยีงครัง้เดยีว 

ทีอ่าจไดร้บัโทษทางอาญาและโทษทางวนิยั
งบประมาณและการคลงั (คาํวนิิจฉยัคณะตุลาการ
รฐัธรรมนูญฝรัง่เศสที ่2016-550 QPC  
ลงวนัที ่๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๖) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ................................ (๑๖๘) 

• คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิมคีาํวนิิจฉยัชีข้าด
ใหเ้จา้หน้าทีร่บัโทษปรบัทางปกครอง กรณีเป็น
ประธานกรรมการตรวจการจา้ง แต่ตรวจรบังาน 
โดยพจิารณาจากเอกสารรายงานของผูค้วบคุมงาน
และตรวจสอบงานจา้งดว้ยสายตา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อง. ๑/๒๕๖๑) .................................................... (๑๔๗) 

• องคป์ระกอบความผดิฐานเป็นเจา้หน้าที ่
ตรวจการจา้งโดยจงใจไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าที่
ไมถ่กูตอ้งตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบักบัหน่วยรบัตรวจ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อง. ๑/๒๕๖๑) .................................................... (๑๔๗) 

 

การประกอบกิจการ 
• พระราชกาํหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๙) 

 



                                                            วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๑  (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศาลปกครอง ขอแสดงความจงรักภักดดีวย 
 “คํากลาวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัว”  

ขอพระองคทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 
 

 
 

โอกาสน้ี กองบรรณาธกิารจงึขอนํา “ดอกรวงผึง้” ซึ่งเป็นพรรณไมท้ี่ศาลปกครอง
นํามาปลกูไวบ้รเิวณดา้นหน้าอาคารทีท่าํการศาลปกครองมาเป็นแบบปกวารสารวชิาการศาลปกครอง 
เพือ่เทดิพระเกยีรตใินพระราชจรยิวตัรทีง่ดงาม ไพรฟ้่าขา้แผน่ดนิไดช้ื่นชมพระบารมชีัว่กาลสมยั 
ดัง่สเีหลอืงอรา่มของดอกรวงผึง้ทีส่ง่กลิน่หอมตลอดเวลา  

สําหรบัเน้ือหาสาระที่ปรากฏในวารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที่ ๑๘ ฉบบัที่ ๓ 
(กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๑ ฉบบัน้ี ยงัคงความเขม้ขน้ดว้ยสาระดา้นวชิาการกฎหมายปกครอง
ของนานาประเทศ ทัง้การบรรยายทางวิชาการที่ถอดความและเรียบเรียงโดยนักวิชาการ
กฎหมายปกครองที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน บทความทางวิชาการ 
การศกึษาวเิคราะหค์ําพพิากษาของศาลปกครอง รวมทัง้หลกักฎหมายปกครองและบรรทดัฐาน
การปฏิบัติราชการที่ดีจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ และเกร็ดความรู ้
ดา้นกฎหมายปกครองทีท่นัสมยั 

เริม่จากเรือ่งแรกเป็นการบรรยายทางวิชาการกฎหมายปกครองของประเทศฝรัง่เศส  
โดย Mme. Florence CROUZATIER-DURAND, Maître de conférence จากมหาวิทยาลัย 
Toulouse 1 Capitole เมื่อวนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง คดีส่ิงแวดล้อม ถอดความและเรยีบเรยีง
โดย ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ มสีาระความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการทางกฎหมายและการดําเนินคดี
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมของประเทศฝรัง่เศส โดยผู้บรรยายได้กล่าวไว้ว่า กฎหมายสิง่แวดล้อม 
ในประเทศฝรัง่เศสเป็นกฎหมายใหม่และมีรูปแบบเป็นลายลักษณ์อกัษรทีช่ดัเจนนับตัง้แต่ 
มกีารตรากฎบตัรสิง่แวดลอ้ม ซึง่มสีถานะเทยีบเท่ารฐัธรรมนูญในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ แต่ดว้ยสภาวการณ์
ของกฎหมายยงัมคีวามซบัซอ้น และผูพ้พิากษาหรอืตุลาการไมไ่ดนํ้ากฎหมายสิง่แวดลอ้มมาปรบัใช้
ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และผู้ตดัสนิคดเีป็นได้ทัง้คณะตุลาการรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง  
ศาลแพง่ และศาลอาญา แต่การทาํหน้าทีต่ดัสนิคดสีิง่แวดลอ้มในศาลต่าง ๆ ดงักล่าวมคีวามซบัซอ้น
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อยา่งไร ผูบ้รรยายไดอ้ธบิายลกัษณะขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ในแต่ละศาลและตอบคาํถามในประเดน็ปญัหา
ทีเ่กี่ยวขอ้งไวอ้ย่างละเอยีด  ยิง่ไปกว่านัน้ ผูถ้อดความและเรยีบเรยีงยงัไดศ้กึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ
และอธบิายรายละเอยีดไวใ้นเชงิอรรถอกีมากมายทาํใหเ้น้ือหาในแต่ละประเดน็ถูกเตมิเตม็ดว้ยความรู้
ที่หลากหลายและชดัเจนยิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบัเรือ่งทีส่องเป็นองค์ความรูด้้านกฎหมายปกครอง 
ของประเทศสเปนเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการทีผู่เ้ขยีนไดอ้ธบิายไวอ้ยา่งละเอยีด 
โดยประเทศไทยได้ยอมรบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ประเทศสเปนไดย้อมรบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ
เฉกเช่นเดยีวกบัประเทศไทยหรอืไม่ อย่างไร หรอืมลีกัษณะสาํคญัและพฒันาการทางกฎหมาย
อยา่งไร ดร. โรม ทีปะปาล ไดศ้กึษาวเิคราะหไ์วใ้นบทความทางวิชาการ เรื่อง การระงบัข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองของประเทศสเปน ทัง้ในเรื่องการอนุญาโตตุลาการ 
ทีถู่กนํามาใชใ้นหลายความหมาย มใิช่เฉพาะในความหมายของกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก
เพื่อทําหน้าที่วนิิจฉัยขอ้พพิาทแทนองค์กรตุลาการ หรอืเรยีกว่า “การอนุญาโตตุลาการโดยแท้”  
ทัง้ววิฒันาการทางกฎหมายในการยอมรบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ และการวเิคราะห์
ทศิทางในการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการในสญัญาขององค์กรภาครฐั ผูเ้ขยีนได้สะท้อน
พฒันาการทางกฎหมายตัง้แต่ฉบบัแรกจนถงึฉบบัปจัจุบนั คอื พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสญัญาของ
องคก์รและหน่วยงานภาครฐั ค.ศ. ๒๐๑๗ (ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) จงึน่าศกึษา
เป็นอย่างยิง่ว่า กฎหมายของประเทศสเปนแต่ละฉบบัไดย้อมรบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ
อยา่งไร มใีนสญัญาประเภทใดบา้ง องคก์รตุลาการมอีาํนาจในการเพกิถอนคาํชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้ขอบเขตอํานาจอย่างไร และเหตุทีจ่ะนําไปสู่การเพกิถอนคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 
มอียา่งไรบา้ง ประเดน็คาํถามดงักล่าว บทความทางวชิาการน้ีมคีาํอธบิายเปรยีบเทยีบไวอ้ยา่งครบถว้น 

เรือ่งทีส่าม คณุสุรีย ์เผ่าสุขถาวร ไดศ้กึษาแนวคําพพิากษาศาลปกครองสงูสุด
ของฝรัง่เศสในการกาํหนดคา่เสยีหายในคดคีวามรบัผดิของหน่วยงานทางปกครองเกีย่วกบัการกระทาํ
ความผดิและความรบัผดิอย่างอื่น ในบทความทางวิชาการ เรื่อง ค่าเสียหายในคดีปกครอง 
โดยสว่นแรกเป็นการศกึษาประเภทของความเสยีหายทีศ่าลกาํหนดค่าเสยีหายให ้ทัง้ค่าเสยีหาย
ที่อาจคํานวณเป็นเงนิได้และไม่อาจคํานวณเป็นเงนิได้ และส่วนทีส่องเกี่ยวกบัเงื่อนไขที่ศาล 
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาว่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็นความเสยีหายทีศ่าลกําหนดค่าเสยีหาย
ใหไ้ดห้รอืไม่ ซึ่งจากการศกึษาผูเ้ขยีนเหน็ว่า ศาลปกครองตคีวาม “ลกัษณะของความเสยีหาย 
ทีจ่ะไดร้บัการชดใช”้ กวา้งขึน้ ทําใหเ้ป็นผลดต่ีอผูเ้สยีหาย แต่กระนัน้กไ็ม่ถงึขัน้ทีท่ําใหผู้เ้สยีหาย
กลบัคนืสูส่ถานะเดมิก่อนไดร้บัความเสยีหาย  ดงันัน้ จงึสมควรศกึษาเป็นอยา่งยิง่ว่า จากคาํพพิากษา
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ศาลปกครองสูงสุดของฝรัง่เศสทีผู่เ้ขยีนไดศ้กึษารวบรวมและสรุปแยกแยะใหเ้หน็ความชดัเจน 
ของความเสียหายและค่าเสียหาย ตลอดจนเง่ือนไขทัว่ไปหรือเง่ือนไขเฉพาะทีศ่าลปกครอง
สงูสุดของฝรัง่เศสนํามาใชใ้นการพจิารณาความเสยีหาย ศาลปกครองไทยสามารถนํามาใชเ้ป็น
แนวทางในการพจิารณากําหนดค่าเสยีหายภายใต้บรบิทของกฎหมายไทยได้หรอืไม่ เพยีงใด 
เช่นเดยีวกบัเรือ่งทีสี่เ่ป็นการศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบบทบญัญตัขิองกฎหมายและคาํพพิากษา
ของศาลแห่งราชอาณาจกัรสเปนและประเทศเปรูเกี่ยวกบัการกําหนดความรบัผดิของบุคคล 
ประเภท ลกัษณะความผดิ กบัหลกัเกณฑท์ีศ่าลใชใ้นการพจิารณากําหนดโทษและค่าเสยีหาย 
ในคดสีิง่แวดลอ้มในประเทศไทยในบทความทางวิชาการ เรื่อง ค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อม
ของราชอาณาจกัรสเปนและประเทศเปร ูโดย คุณปพิชญา ลีนะเปสนันท์ จากการศกึษา
พบวา่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรือ่ง “ความเป็นเจ้าของทรพัยากรธรรมชาติ” และ “การกาํหนด 
ค่าเสียหาย” โดยราชอาณาจกัรสเปนและประเทศเปรู ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นของประชาชน
และมกีฎหมายกําหนดการประเมนิค่าปรบัไวช้ดัเจน ส่วนประเทศไทยเจา้ของทรพัยากรธรรมชาติ
มใิชป่ระชาชนและไมม่บีทบญัญตัลิายลกัษณ์อกัษรกําหนดการคาํนวณค่าเสยีหายไว ้ศาลปกครอง
มีหน้าที่กําหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง แต่การกําหนดความรบัผิดของบุคคล ประเภท 
ลกัษณะความผิด และหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการพิจารณากําหนดโทษของทัง้สองประเทศ 
จะนํามาปรบัใช้ในบรบิทของสงัคมไทยได้หรอืไม่ อย่างไร นัน้ บทความทัง้สองเรื่องดงักล่าว 
จะทาํใหน้ักวชิาการกฎหมายมมีุมมองหลากหลายทีจ่ะนําไปสู่การพฒันาการกําหนดค่าเสยีหาย 
ในประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี

ในสว่นของคอลมัน์ “บทวิเคราะหค์ดีและคาํวินิจฉัยท่ีสาํคญั” ฉบบัน้ี ดร. ปาลีรฐั 
ศรีวรรณพฤกษ์ ไดศ้กึษาวเิคราะห ์เรื่อง ศาลปกครองกบัการฟ้องขอให้เพิกถอนคาํช้ีขาด
ของอนุญาโตตลุาการ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรัง่เศส โดยนําคาํพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๖/๒๕๕๔ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมคีําพพิากษาเพกิถอนคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการเน่ืองจากฝา่ฝืนมาตรา ๓๔ วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยตัง้ประเด็นศึกษาประการแรก ศาลปกครอง 
จะมอีํานาจในการพจิารณาพพิากษาข้อพพิาทดงักล่าวได้มากน้อยเพยีงใด ประเทศฝรัง่เศส 
มีหลกัการว่า ต้องเป็นคําช้ีขาดท่ีทําขึ้นในประเทศฝรัง่เศส ลกัษณะของสญัญาพิพาท 
ต้องเป็น “สัญญาทางปกครอง” ตามนิยามของกฎหมายภายใน สอดคล้องกับคําสัง่ 
ศาลปกครองสงูสุดที ่๘๘๓/๒๕๕๖ ซึง่ศาลปกครองสงูสุดโดยทีป่ระชุมใหญ่เหน็ว่า การระงบัขอ้พพิาท
โดยวธิอีนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ มใิช่คาํรอ้งทีศ่าลปกครองจะรบัไวพ้จิารณาได ้ประการทีส่อง 
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ศาลปกครองมอีํานาจตรวจสอบอะไรได้บ้าง แนวคิดเรื่องความสงบเรยีบร้อยของประชาชน 
ถอืเป็นเหตุผลทีศ่าลปกครองฝรัง่เศสนํามาใชใ้นการตรวจสอบเช่นเดยีวกบัทีป่รากฏในคําพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดของไทย ในคดหีมายเลขแดงที่ อ. ๖๗๖/๒๕๕๔  อย่างไรกต็าม นิยามของ 
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ค่อนขา้งซบัซ้อนและอาจก่อใหเ้กดิความสบัสนหากนํามา
ปรบัใชก้บักฎหมายไทยซึง่มถีอ้ยคําว่า “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” อยู่ดว้ย แต่ผูเ้ขยีนเหน็ว่า
น่าจะเทยีบเคยีงกบั “ประโยชน์สาธารณะ” ตามแนวคดิและทฤษฎขีอง Virginia HELD นกัวชิาการ
ชาวอเมรกินั กฎหมายฝรัง่เศสใชค้ําดงักล่าวในความหมายใด และสภาแห่งรฐัฝรัง่เศสมพีฒันาการ
แนวความคดิ มุมมองและหลกัการสําคญัที่ใช้ในการตรวจสอบคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
อย่างไร ผูเ้ขยีนไดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบไวอ้ย่างละเอยีด และยิง่ไปกว่านัน้ หากศกึษาเปรยีบเทยีบ
กบัการระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการในคดปีกครองประเทศสเปน จะทําใหน้ักวชิาการ
กฎหมายปกครองไทยมแีนวทางและมุมมองแนวคดิทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันากระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

สําหรบัคอลมัน์ “คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” 
ฉบับน้ีมีหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีที่หน่วยงานของรัฐ 
หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการทีด่เีช่นเคย โดยเฉพาะ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการเงนิและพสัดุ ม ี“พฤตกิารณ์” ทีจ่าํเป็นตอ้งศกึษาเพื่อป้องกนั
มใิหม้กีารกระทาํทีอ่าจก่อใหเ้กดิความรบัผดิทางวนิยั ความรบัผดิทางละเมดิ และค่าปรบัทางปกครอง
ตามคําวนิิจฉัยชี้ขาดความผดิวนิัยทางงบประมาณและการคลงัตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแมจ้ะถูกยกเลกิโดยพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๑ กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๖๑) แต่ปจัจุบนัยงัคงใช้บงัคบัตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วย 
วธิพีจิารณาความผดิวนิัยทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบทบญัญตัใินมาตรา ๑๑๓ 
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว เริม่จากคดีพิพาทเก่ียวกบัวินัย พฤตกิารณ์
ของเจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจา้งไดใ้หผู้ร้บัจา้งทํางานจา้งก่อนทีจ่ะดําเนินการตามขัน้ตอน
และวธิกีารที่ระเบยีบพสัดุกําหนดและอนุมตัิจ่ายเงนิค่าจ้างใหผู้ร้บัจ้างทัง้ที่ทํางานไม่ครบถ้วน 
หรอืพฤตกิารณ์ของหวัหน้างานการเงนิทีข่าดความละเอยีดรอบคอบ ไม่ตรวจสอบเอกสารดา้นการเงนิ
และไมเ่อาใจใสค่วบคุมดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทัง้ทีค่าดหมายไดว้า่อาจเกดิความเสยีหายขึน้ ทัง้สองกรณี
เป็นพฤติการณ์ที่ต้องถูกลงโทษทางวนิัยอย่างไร และการที่ผู้รบัจ้างคนืเงนิจะมผีลทําให้ไม่มี
ความผดิทางวนิัยหรอืไม่ หรอืพฤตกิารณ์ของเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจการจา้ง 



                                                            วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๑  (๕)  

แต่ตรวจสอบงานจ้างด้วยสายตาและจากรายงานของผู้ควบคุมงานทัง้ที่ไม่มรีายละเอยีดของวสัดุ 
และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ทําให้หน่วยงานของรฐัได้รบัความเสยีหาย ถือว่ากระทําผดิวนิัย 
ทางงบประมาณและการคลงัต้องถูกลงโทษปรบัทางปกครองอย่างไร ในคดีพิพาทเก่ียวกบัวินัย
การคลงัและการงบประมาณ โดยคดน้ีีศาลปกครองสูงสุดไดอ้ธบิายองค์ประกอบความผดิไว้
เป็นแนวทางในการวนิิจฉยัอกีดว้ย หรอืในคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิด หน่วยงานของรฐั
ไดร้บัความเสยีหายจากการกําหนดราคากลางสูงเกนิจรงิ แต่หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุซึ่งมหีน้าที่
เพยีงตรวจสอบเอกสาร มไิด้มอีํานาจอนุมตัิราคากลางต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรอืไม ่
และอายุความฟ้องคดีละเมิดซึ่งต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในอายุความตามมาตรา ๕๑  
แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่หากเป็น 
การกระทาํละเมดิต่อเน่ืองตอ้งฟ้องภายในอายุความดงักล่าวหรอืไม ่กรณีอย่างไรถอืเป็นการกระทํา
ละเมดิต่อเน่ือง และหากหน่วยงานของรฐัดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แต่รุกลํ้าที่ดินของเอกชน 
โดยเจา้ของที่ดนิไม่ไดโ้ต้แยง้คดัคา้นในขณะนัน้ ถอืเป็นการอุทศิทีด่นิใหก้บัรฐัโดยปรยิาย และ
หน่วยงานของรฐัต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนใหก้บัเจ้าของที่ดนิที่ถูกรุกลํ้าหรอืไม่ เช่นเดยีวกบั 
ในคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง ที่หน่วยงานของรฐัทําสญัญาจ้างผู้ควบคุมงาน 
โดยตกลงจา่ยคา่จา้งเป็นรายเดอืน ถา้หากสญัญาจา้งผูร้บัจา้งทาํงานระงบัลงชัว่คราวดว้ยเหตุอุทกภยั
จนกระทัง่บอกเลกิสญัญา หน่วยงานของรฐัจะยงัคงมหีน้าทีจ่่ายค่าจา้งใหก้บัผูค้วบคุมงานเตม็จาํนวน
ตามสญัญาหรอืไม่ คดีพิพาทเก่ียวกบัการพสัดุ เป็นข้อควรรู้สําคญัที่เจ้าหน้าที่พสัดุจะต้อง
ศกึษาไว้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพนิิจพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ขา้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน  
โดยผู้รบัมอบอํานาจให้เข้าเสนอราคายื่นเฉพาะสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน ไม่มีสําเนา
ทะเบยีนบา้น กรณีเช่นน้ีต้องใชดุ้ลพนิิจใหผู้เ้สนอราคาผ่านการคดัเลอืกหรอืไม่ เอกสารราชการ
ดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อการเสนอราคาอยา่งไร หรอืหากใบเสนอราคาระบุจาํนวนเงนิเป็นตวัเลข 
และตวัหนงัสอืไมต่รงกนั และใบสรุปรวมราคาระบุตวัเลขและตวัหนงัสอืจาํนวนเดยีวกบัจาํนวนตวัเลข
ในใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องใช้ดุลพนิิจพจิารณาราคาและต้องดําเนินการ
อย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจคดัเลือกผู้ชนะการสอบราคา ทํานองเดียวกับข้าราชการที่มีสิทธ ิ
เบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการจะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนใหถู้กตอ้งเพื่อก่อตัง้สทิธอิยา่งไร 
คดีพิพาทเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ มแีนวทางสาํหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ซึง่แมว้่า
การเบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการถอืเป็นสทิธติามกฎหมายของขา้ราชการทีม่เีจตนารมณ์
ใหค้วามช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอ้นของเจ้าหน้าที่จากค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัเกดิจาก 
การเดนิทางไปราชการตามคาํสัง่ของทางราชการกต็าม แต่การใชส้ทิธจิะตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
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กาํหนด เจา้หน้าทีข่องรฐัจงึควรตอ้งตระหนกัรูเ้ป็นอยา่งยิง่เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธทิีพ่งึไดร้บัความคุม้ครอง
ตามกฎหมาย คดีพิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม คดีน้ีมีหลักกฎหมายปกครองที่สําคญั คือ  
“หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง” รวมทัง้ “การใช้อาํนาจดลุพินิจ” 
ในการเลอืกใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง และ “การกาํหนดค่าเสียหาย” อนัเกดิจากการกระทํา
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ของรฐัในคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื ใชอ้าํนาจรือ้ถอนเผาทาํลายสิง่ปลูกสรา้งและทรพัยส์นิของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตอุทยาน
แห่งชาติ โดยศาลปกครองสูงสุดได้อธิบายหลกักฎหมาย การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรฐั  
และการกําหนดค่าเสยีหายไว้อย่างละเอยีด นักวชิาการกฎหมายปกครอง หน่วยงานของรฐั 
และเจา้หน้าทีข่องรฐั รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปจงึไมค่วรพลาดทีจ่ะศกึษาคดน้ีีเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ยงัมีคดีพิพาทอื่นอีกหลายคดีที่มิได้นําเสนอในบทบรรณาธิการน้ี 
ผูส้นใจสามารถตรวจสอบไดจ้าก “ดชันีเรือ่ง” ทีก่องบรรณาธกิารไดจ้ดัทาํไวโ้ดยละเอยีดแลว้  

สว่นคอลมัน์เกรด็ขา่วต่างประเทศ ดร. นพรตั อดุมโชคมงคล ไดเ้สนอคาํพพิากษา
สภาแห่งรฐัอติาลทีี่รบัรองความชอบดว้ยกฎหมายของคําสัง่แต่งตัง้เลขานุการนายกเทศมนตร ี
คนใหม่ ซึ่งมผีลเท่ากบัเป็นการถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรคีนเดมิใหพ้น้จากตําแหน่ง 
ปญัหาวา่นายกเทศมนตรตีอ้งให ้“เหตุผล” ในคาํสัง่ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรหีรอืไม ่
และหากไมต่อ้งใหเ้หตุผล สภาแหง่รฐัอติาลใีชเ้หตุผลใดมาอา้งในคาํพพิากษา ทีน่่าสนใจยิง่ไปกว่านัน้
คอื มคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวคาํวนิิจฉยัศาลปกครองของไทยหรอืไม ่อยา่งไร ทัง้ในแงค่าํพพิากษา
และการให้ “เหตุผล” ในคําพพิากษา ซึ่งผู้เสนอข่าวได้สรุปแนวทางเรื่องน้ีจากการอ้างอิง 
คาํพพิากษาศาลปกครองของไทย ตดิตามอา่นไดใ้นคอลมัน์ดงักล่าว  

หลากหลายเน้ือหาสาระองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครองที่กองบรรณาธิการ 
ไดค้ดัเลอืกและนํามาเผยแพร่ในวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ีหรอืฉบบัใด ๆ ลว้นมจุีดมุ่งหมาย
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อวงวชิาการกฎหมายปกครองอนัจะส่งผลต่อการพฒันากระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองไทยให้ทดัเทยีมนานาประเทศ และการบรหิารราชการแผ่นดนิที่มปีระสทิธภิาพ 
หน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัปฏบิตัหิน้าทีร่าชการถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล ตลอดจน
ประชาชนไดร้บัความคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามระบอบประชาธปิไตย และมัน่ใจว่าทุกท่าน 
ในสงัคมประเทศน้ีม ี“ความมุ่งหวงั” ดงักล่าวเชน่กนั 
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