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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 การไกลเกลีย่ขอพิพาทในศาลปกครองไทย : ประสบการณและสถานการณปจจุบัน 
 การระงับขอพิพาททางเลือกในขอพิพาททางปกครองของประเทศสเปน 

และขอสังเกตจากการเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศสเปนกบัประเทศไทย 
 คุณคาของการไกลเกลีย่ขอพิพาทที่เปนประโยชนแกคูกรณี 

ในทรรศนะของตุลาการผูไกลเกลี่ย 
 การไกลเกลีย่และประนอมขอพิพาทในคดีปกครอง : ประสบการณของศาล 

และองคกรวินิจฉัยขอพิพาทของประเทศออสเตรเลยี 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 การคุมครองสิทธิของผูที่อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

ซ่ึงเปนเพียงขัน้ตอนการดําเนินการทางวนัิยเพ่ือพิสูจนความจริง 
 นายกองคการบริหารสวนตาํบลมีสวนไดเสียโดยทางออมในสัญญาจางบุตรชาย 

ใหปฏิบตัิหนาที่เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล 
 หนวยงานของรัฐไมทําการตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะใหชัดเจนกอนกอสราง 

และปรับปรุงถนน ตองชดใชคาเสียหายในที่ดินสวนที่รุกล้ําเกินกวาทีเ่จาของที่ดิน 
ไดอุทิศให 

 การประชุมวิสามัญของบริษทัเปนขอเท็จจริงที่เปนเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมาย
ของการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙๗/๒๕๕๙ 
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อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• การยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลวินิจฉัยกรณีท่ีคําพิพากษา
หรือคําส่ังท่ีถึงท่ีสุดสองศาลขัดแยงกัน 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
(คําส่ัง) ที่ ๑๕๙/๒๕๖๐) .......................................... (๒๐๒) 

 

คําสั่งทางปกครอง 
• คําส่ังอนุมัติการกําหนดพ้ืนท่ีผลิตปโตรเลียม 

และการยืนยันจํานวนพ้ืนท่ีสงวนในแปลงสํารวจ 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๑) ................. (๒๐๙) 

• ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๘๔/๒๕๖๒) ................................................. (๑๔๔) 

 

  วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลปกครองไทย : 

ประสบการณและสถานการณปจจุบัน 
โดย ศรัณยู โพธิรัชตางกูร 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• การไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทในคดีปกครอง : 
ประสบการณของศาลและองคกรวินิจฉัยขอพิพาท
ของประเทศออสเตรเลีย 
โดย สุขฉวี รักตประจิต 
(บทความ) ............................................................... (๘๗) 

 
 

• การระงับขอพิพาททางเลือกในขอพิพาท 
ทางปกครองของประเทศสเปนและขอสังเกต 
จากการเปรียบเทียบหลักกฎหมายของ 
ประเทศสเปนกับประเทศไทย 
โดย โรม ทีปะปาล 
(บทความ) ............................................................... (๒๑) 

• คุณคาของการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเปนประโยชน
แกคูกรณีในทรรศนะของตุลาการผูไกลเกล่ีย 
โดย วรารัตน ไคขุนทด 
(บทความ) ............................................................... (๔๘) 

• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๒) 

• อํานาจในการออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัย 
แลวพิพากษาไปได 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๐๑/๒๕๖๒) ................................................. (๑๓๗) 

 

หลักความไดสัดสวน 
• ความรับผิดอยางอื่น : การกอสรางดานชั่งน้ําหนัก

ถาวร 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๔๙๗/๒๕๕๙) .............................................. (๒๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีเร่ือง
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ส่ิงแวดลอม 
• การเปนคูกรณีในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของนิติบุคคลท่ีไมแสวงหา 
ผลกําไรและมีวัตถุประสงคเพ่ือพิทักษส่ิงแวดลอม 
(คําพิพากษาศาลฎีกาแหงราชอาณาจักรสเปน  
ท่ี ๑๑๘๘/๒๐๑๗ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๗) 
(คําพิพากษาศาลตางประเทศ) ................................ (๑๗๐) 

 

ละเลยตอหนาที่/ปฏิบัตหินาที่ลาชา 
• เจาหนาท่ีตํารวจละเลยหรือลาชาในการชวยเหลือ

ผูตองหาขณะเกิดเหตุเพลิงไหมสถานีตํารวจ  
เปนเหตุใหผูตองหาท้ังหมดเสียชีวิตในหองขัง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๗/๒๕๖๒) ................................................... (๑๓๒) 
 

ละเมิด 
• การประนีประนอมยอมความระหวางหนวยงาน

ของรัฐและเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิด 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๖๓๖/๒๕๖๑) ...................................... (๑๙๙) 

• คําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนของหัวหนา
หนวยงานท่ีไดรับความเสียหาย โดยมิได 
ใหหัวหนาหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีผูทําละเมิดสังกัด
รวมพิจารณาและดําเนินการดวย เปนการออก
คําส่ังโดยไมมีอํานาจและไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๐๑/๒๕๖๒) .................................................. (๑๓๗) 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกทายาทของผูตองหา 
ท่ีเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหมหองขังบนสถานีตํารวจ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๗/๒๕๖๒) .................................................... (๑๓๒) 

 
 

• หนวยงานของรัฐซึ่งยกเลิกการประกาศสอบราคา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ตองชดใชคาเสียหาย 
แกผูชนะการสอบราคาท่ีเสียสิทธิเขาทําสัญญาจาง
กับหนวยงานของรัฐนั้น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๘๔/๒๕๖๒) ................................................ (๑๔๓) 

• องคการบริหารสวนตําบลกอสรางถนนตาม 
แนวถนนเดิม โดยไมตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ
ท้ังท่ีเจาของท่ีดินไดทักทวงแลว ถือเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลอและตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกเจาของท่ีดินท่ีถูกรุกลํ้า 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๙๙/๒๕๖๒) .................................................. (๑๔๐) 

 

ความรับผิดอยางอ่ืน 
• กรมชลประทานเรงระบายน้ําในเขื่อนและผันน้ําไปยัง

แมน้ําลําคลองตาง ๆ เพ่ือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
ตามอํานาจหนาท่ี เปนเหตุใหน้าํทวมพ้ืนท่ีของเอกชน 
จึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ท่ีไดรับมากเกินกวาปกติท่ัวไปอันเนื่องมาจาก 
การบริหารจัดการน้ํา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๒) .................................................. (๑๖๒) 

• ความรับผิดอยางอื่น : การกอสรางดานชั่งน้ําหนัก
ถาวร 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๔๙๗/๒๕๕๙) .............................................. (๒๑๐) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• คูสัญญาทางปกครองนําคดีมาฟองโดยมิไดเสนอ

ขอโตแยงหรือขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการกอน
ตามขอกําหนดในสัญญา ศาลปกครองจึงมีคําส่ัง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๐๘/๒๕๖๑) ................. (๑๕๔) 
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• สัญญาสามฝายท่ีทําขึ้นระหวางผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส หนวยงานทางปกครองผูประกาศ
ประกวดราคา และเอกชนซึ่งชนะการประกวดราคา 
เปนสัญญาทางปกครอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๗๕/๒๕๖๒) ................................................ (๑๕๐) 

 

การพัสดุ 
• หนวยงานของรัฐยกเลิกการประกาศสอบราคา 

โดยผูชนะการสอบราคาไมไดกระทําผิดเง่ือนไข
ตามประกาศสอบราคา เปนการใชดุลพินิจ 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๘๔/๒๕๖๒) ................................................ (๑๔๓) 

 

ที่ดิน 
• เจาของอุทิศท่ีดินใหเปนทางสาธารณะ แตองคการ

บริหารสวนตําบลกอสรางและปรับปรุงถนนรุกลํ้า
ท่ีดินเกินกวาสวนท่ีเจาของไดอุทิศให 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๙๙/๒๕๖๒) ................................................. (๑๔๐) 
 

การควบคุมอาคาร 
• Unlawful Permit for the Construction of a LPG 

Service Station 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. AE. 5/2560) 

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

ขอมูลขาวสาร 
• การขอขอมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๑๐๘/๒๕๖๑) ........................... (๑๙๗) 

• การขอขอมูลสัญญาเชาท่ีดินและแผนผังพ้ืนท่ีดิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย และบัญชีรายชื่อ 
ผูเชาพ้ืนท่ีตลาดนัดจตุจักร 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๑๐๗/๒๕๖๑) ........................... (๑๙๖) 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• นายอําเภอมีคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีพนจาก 

ตําแหนง เพราะเหตุเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม 
ในสัญญาจางบุตรชายตนเองเปนเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๔๙/๒๕๖๒) ................................................. (๑๕๖) 
 

การบริหารงานบุคคล 
• ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีกําหนดใหประธาน

และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
พนจากตําแหนงระหวางถูกสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรง ถือวากระทบสิทธิของผูถูกสอบสวน
ทางวินัยและไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๖๕/๒๕๖๒) .................................................. (๑๒๕) 

 

วินัย 
• เจาหนาท่ีผูชวยเหลืองานบัตรประจําตัวประชาชน

ออกบัตรใหแกผูท่ีแอบอางสวมตัวเปนบุคคลอ่ืน
โดยไมตรวจสอบพยานหลักฐานของผูขอมีบัตร 
ท้ังท่ีพบขอพิรุธไมนาเชื่อถือ ผิดวินัยอยางรายแรง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๘) 

 

การสาธารณสุข 
• ความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังปรับเปล่ียนขนาด

การใชยา Baclofène เพ่ือรักษาอาการติดสุรา 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) ........................................... (๒๓๐) 
 



   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ ง 

งานทะเบียน 
• เจาหนาท่ีปกครองดําเนินการเพื่อออกบัตรประจําตัว

ประชาชนใหแกผูท่ีแอบอางสวมตัวเปนบุคคลอ่ืน 
โดยไมตรวจสอบหลักฐานอยางละเอียดรอบคอบ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๘) 

• นายทะเบียนหุนสวนบริษัทไมเพิกถอนการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทท่ีดําเนินการ 
โดยไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยหุนสวนบริษัทกําหนดไว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๒๑/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกอบกิจการ 
• อํานาจในการเปล่ียนแปลงการกําหนดพ้ืนท่ีผลิต

ปโตรเลียมและพ้ืนท่ีสงวนตามพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๑) ................. (๒๐๖) 

• Unlawful Permit for the Construction of a LPG 
Service Station 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. AE. 5/2560) 

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



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒  (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 

วารสารวชิาการศาลปกครองฉบับน้ี เปน “ฉบับพิเศษ” 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

คณะตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสํานักงานศาลปกครอง 
ขอแสดงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 

จึงขอเฉลิมพระเกียรติดวยบทรอยกรอง “ถวายพระพรชัยมงคล” 
 

 
 

“ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสเพื่อประชาชน” นับวาเปนมิติใหม 
แหงการฟองคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกสที่ผูฟองคดีไมจําตองเดินทางมาฟองคดีตอศาลปกครอง
ดวยตนเอง ระบบงานดังกลาวเร่ิมเปดใหประชาชนใชงานไดเม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ที่ผานมา โดยมีการใชงานที่เรียบงาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง เพ่ือรองรับ 
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนไปจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
และเปนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงนับวาเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถเขาถึง 
การอํานวยความยุติธรรมทางปกครองไดอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย อันเปนการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สําคัญอีกกาวหน่ึงในการเปนศาลอัจฉริยะ หรือ Smart Court 

นอกจากน้ี ศาลปกครองยงัไดนําระบบการระงับขอพิพาททางเลอืกดวยวธิกีารไกลเกลี่ย
ขอพิพาทมาใชในคดีปกครอง หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงใหอํานาจศาลปกครองในการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทในคดีปกครองเพ่ือใหขอพิพาทยุติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใตความสมัครใจของคูกรณี 
และชวยรักษาไวซ่ึงความสัมพันธที่ดีระหวางคูกรณี เน้ือหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี 
จึงนําเสนอสาระความรูเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกของไทยและตางประเทศ จํานวน ๔ เร่ือง  
บทความเร่ืองแรก ไดแก “การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลปกครองไทย : ประสบการณและ
สถานการณปจจุบัน” โดย ทานศรัณยู โพธิรัชตางกูร ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองพิษณุโลก 



   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ (๒) 

บทความดังกลาวผูเขียนไดกลาวถึงประสบการณของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลปกครองไทย
ในระหวางการไตสวน รวมถึงสถานการณปจจุบันของการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลปกครอง  
ซ่ึงไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใชบังคับ โดยเห็นวาปจจัยสําคัญที่จะทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครอง
ประสบความสําเร็จได คือ การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของตุลาการผูไกลเกลี่ย โดยเฉพาะ
การวางตนอยางเปนกลางและการแสดงบทบาทในการไกลเกลี่ยอยางเหมาะสม เพ่ือสราง 
ความไววางใจและเพิ่มความสามารถในการเจรจาแกคูกรณี ตลอดจนดูแลใหเกิดความเปนธรรม
ในการระงับขอพิพาท  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมสําหรับคูกรณีทั้งสองฝาย บทความ
เรื่องที่สอง คือ “การระงับขอพิพาททางเลือกในขอพิพาททางปกครองของประเทศสเปน 
และขอสังเกตจากการเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศสเปนกับประเทศไทย”  
โดย ดร. โรม ทีปะปาล บทความเรื่องน้ีผูเขียนไดศึกษาการระงับขอพิพาททางเลือกของประเทศสเปน 
ซ่ึงไดนํามาใชในการระงับขอพิพาททางปกครองท้ังในชั้นการพิจารณาของหนวยงานทางปกครอง
และในชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยในชั้นการพิจารณาของหนวยงานทางปกครองมีการระงับ 
ขอพิพาททางเลือกที่นาสนใจสองประการ คือ ประการแรก การใหคูกรณียอมรับคําวินิจฉัยในชั้น 
การพิจารณาทางปกครอง และประการที่สอง การระงับขอพิพาททางเลือกแทนการอุทธรณ
ภายในหนวยงานทางปกครอง  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงและลดการฟองคดีตอศาล สวนในชั้น
การพิจารณาคดีของศาลมีการนําหลักการใหผูแพคดีตองชําระคาธรรมเนียมศาลมาใช เพ่ือเปน
การจูงใจใหคูกรณีหันมาใชการระงับขอพิพาททางเลือกมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ยังมีขอสังเกตจาก
ผูเขียนในการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศสเปนกับประเทศไทยที่นาสนใจอีกดวย 
บทความดังกลาวจึงนับวาเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือก 
ในขอพิพาททางปกครองของประเทศไทยในอนาคต บทความเรื่องที่สาม คือ “คุณคาของ 
การไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเปนประโยชนแกคูกรณีในทรรศนะของตุลาการผูไกลเกลี่ย” 
โดย คุณวรารัตน ไคขุนทด ซ่ึงไดนําประสบการณในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาสตราจารย 
ดร. คารสเท็น มิคาเอล ออรทลอฟ ตุลาการผูไกลเกลี่ยของเยอรมันที่มีชื่อเสียงมานําเสนอ พรอมทั้ง
ไดแสดงความเขาใจและขอสังเกตในมุมมองของผูเขียนประกอบดวย  ทั้งน้ี ศาลปกครองเยอรมัน 
มีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยตุลาการผูไกลเกลี่ยมาเปนระยะเวลานานจึงทําใหมีพัฒนาการ 
ในเรื่องดังกลาวอยางมาก ซ่ึงทรรศนะของตุลาการผูไกลเกลี่ยเก่ียวกับคุณคาที่คูกรณีไดรับ 
ภายหลังจากการไกลเกลี่ยในแตละคดี ถือเปนองคความรูอันเปนประสบการณเฉพาะตัวที่สําคัญยิ่ง 
และสามารถใชเปนแนวทางในการเรียนรูเพื่อพิจารณาคุณคาของการไกลเกลี่ยที่จะเปนประโยชน



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒  (๓) 

แกคูกรณีในคดีปกครองไทยไดเปนอยางดี บทความเรื่องสุดทาย คือ “การไกลเกลี่ย 
และประนอมขอพิพาทในคดีปกครอง : ประสบการณของศาลและองคกรวินิจฉัยขอพิพาท
ของประเทศออสเตรเลีย” โดย คุณสุขฉวี รักตประจิต บทความฉบับน้ีผูเขียนมุงหมายที่จะ
นําเสนอวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกในประเทศออสเตรเลียซ่ึงมีหลายรูปแบบ อาทิ การไกลเกลี่ย
ขอพิพาท การประนอมขอพิพาท การประชุมกับผูเชี่ยวชาญ การประเมินขอพิพาทโดยคนกลาง 
โดยศึกษาเฉพาะกรณีของศาลสหพันธ ศาลที่ดินและสิ่งแวดลอมของรัฐนิวเซาทเวลส และ
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาททางปกครอง และไดศึกษาในหลายมิติ เชน กฎหมายที่ใชเปน
ฐานในการระงับขอพิพาททางเลือกในคดีปกครอง ประเภทคดีปกครองที่เหมาะสม ผูทําหนาที่
ระงับขอพิพาททางเลือก ผลของการระงับขอพิพาททางเลือก  ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียถือเปน
ประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการนําการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในศาล ซ่ึงสามารถ
เปนตนแบบในการศึกษาวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกในคดีปกครองไดเปนอยางดี  
และผูเขียนไดศึกษาเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองของประเทศไทยดวย ถือเปน 
อีกบทความหน่ึงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาท
ทางเลือกของประเทศไทย บทความทั้งสี่เรื่องที่กลาวมาจึงนับวาเปนองคความรูเก่ียวกับ 
การระงับขอพิพาททางเลือกในคดีปกครอง อันจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบและแนวทาง 
การระงับขอพิพาททางเลือกในคดีพิพาททางปกครองของไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตอไป  

ในสวนของคอลัมนประจํา เริ่มจากคอลัมน  “คําพิพากษาและคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” วารสารฉบับน้ีมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
หลายคดีที่เปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
ซ่ึงเปนเรื่องที่กระทบสิทธิของผูเสียหายและยังกระทบตองบประมาณแผนดินที่ใชในการเยียวยา
ความเสียหายดังกลาว รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐอาจตองถูกตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดดวย คําวินิจฉัยของศาลปกครองที่ไดวางแนวทางการปฏิบัติหนาที่
ราชการที่ดีและชวยปองกันมิใหเกิดการกระทําละเมิด เชน กรณีเจาหนาที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่
เวรยามบนสถานีตํารวจ มีหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และอนามัยของผูตองหา
ที่อยูในระหวางถูกควบคุมตัวในหองขังบนสถานีตํารวจ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ไมรีบดําเนินการไขกุญแจหองขังเพ่ือชวยเหลือ
ผูตองหาในขณะเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานีตํารวจ เปนเหตุใหผูตองหาทั้งหมดเสียชีวิตในหองขัง 



   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ (๔) 

ญาติของผูตองหาจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใช 
คาสินไหมทดแทน หรือกรณีหนวยงานของรัฐยกเลิกประกาศสอบราคาดวยเหตุผลวาเน่ืองจาก
งบประมาณไมเพียงพอ โดยท่ีผูชนะการสอบราคาไมไดกระทําผิดเง่ือนไขใด ๆ ตามประกาศ
สอบราคาดังกลาว เปนเหตุใหผูชนะการสอบราคาไมไดเขาทําสัญญาจางกับหนวยงานของรัฐ 
และนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย  นอกจากนี้ ศาลยังไดวินิจฉัยวางแนวทาง 
การดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิด 
ตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนซึ่งเปนหนวยงานที่ตนมิไดสังกัด วาจะตองดําเนินกระบวนการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนคดีพิพาทเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคล มีประเด็นนาสนใจเก่ียวกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการคุมครองสิทธิของ 
ผูที่อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 
เพ่ือพิสูจนความจริง การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏออกขอบังคับกําหนดใหประธานและกรรมการ 
สภาคณาจารยและขาราชการพนจากตําแหนงเม่ืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  
จึงเปนการนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางที่กระทบตอสิทธิของประธานและกรรมการ 
สภาคณาจารยและขาราชการที่อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย ขอบังคับในสวนดังกลาวจึงมีเน้ือหา 
ที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
คดีพิพาทเกี่ยวกับทองถิ่น เปนเรื่องที่ผูบริหารทองถิ่นพึงระมัดระวังในการมีสวนไดเสียโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนสังกัดอยูเปนคูสัญญา เน่ืองจาก 
เปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงดังกลาวได เชน นายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติใหจางบุตรชาย
ของตนเองซึ่งมีภูมิลําเนาและอยูอาศัยในบานหลังเดียวกันเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
ขององคการบริหารสวนตําบล และคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง มีประเด็นนาสนใจ
เก่ียวกับสัญญาสามฝายตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ระหวางบริษัทผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในฐานะเปนคูสัญญาที่กระทําการแทนรัฐฝายหนึ่ง 
หนวยงานทางปกครองที่ประกาศประกวดราคาเปนคูสัญญาฝายหนึ่งกับบริษัทผูมีสิทธิเสนอราคา
เปนคูสัญญาอีกฝายหน่ึง โดยในสัญญาสามฝายดังกลาวกําหนดใหบริษัทผูชนะการประกวดราคา
ตองชําระคาใชจายในการจัดประมูลแกบริษัทผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส แตบริษัทผูชนะ
การประกวดราคาไมชําระเงินคาจัดประมูลตามสัญญา ซ่ึงมีประเด็นพิจารณาวาขอพิพาทดังกลาว
เปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
หรือไม ที่กลาวไปนั้นเปนเพียงบางสวนโดยยังมีคดีพิพาทอ่ืน ๆ อีกหลายคดีที่นาสนใจ ซ่ึงสามารถ
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เลือกศึกษาไดในคอลัมนดังกลาว สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจยังปรากฏใน
คอลัมน “Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปลสรุปยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. AE. 5/2560 แปลโดย  Kitiwan Khantitrirat 
เรื่อง “Unlawful Permit for the Construction of a LPG Service Station” 

ถัดมา ไดแก คอลัมน “บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ” ฉบับน้ี  
คุณลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม ไดวิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง “ความรับผิดอยางอ่ืน : การกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวร” โดยผูเขียนไดศึกษาวิเคราะห
ในสองประเด็น ไดแก ประเด็นการใชดุลพินิจของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ และ
ประเด็นความรับผิดอยางอ่ืน (กรณีที่ประชาชนตองรับภาระเกินปกติ) ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดนํา 
“หลักความไดสัดสวน” มาใชในการพิจารณาตรวจสอบการใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง
เพ่ือกําหนดจุดกอสรางที่เปนการบริการสาธารณะ และแมการจัดทําบริการสาธารณะจะเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมาย แตหากเกิดความเสียหายกับเอกชนเกินสมควร รัฐตองเยียวยาความเสียหาย
ตาม “หลักความเสมอภาคในการรับภาระมหาชนหรือสาธารณะ” บทวิเคราะหฉบับน้ี 
จะชวยทําใหเกิดความเขาใจในหลักกฎหมายท่ัวไปทั้งสองหลักดังกลาวเปนอยางดี รวมถึง
สาระสําคัญและความแตกตางระหวางความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดอยางอ่ืนของรัฐ  
นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน “คําพิพากษาศาลตางประเทศ” เร่ือง “การเปนคูกรณีในการพิจารณา
โทษปรับทางปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของนิติบุคคลที่ไมแสวงหาผลกําไรและมี
วัตถุประสงคเพื่อพิทักษส่ิงแวดลอม” ซ่ึงแปลและเรียบเรียงโดย ดร. โรม ทีปะปาล จากคําพิพากษา
ศาลฎีกาแหงราชอาณาจักรสเปนที่ ๑๑๘๘/๒๐๑๗ โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นการเปน
คูกรณีในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของนิติบุคคลท่ีไมแสวงหา 
ผลกําไรและมีวัตถุประสงคเพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนคดีแรกของประเทศสเปนที่ศาล 
มีคําพิพากษาในเรื่องดังกลาว โดยคําพิพากษาฉบับน้ีไดอธิบายหลักกฎหมายโดยยกเนื้อหา 
จากคําพิพากษาอ่ืน ๆ เก่ียวกับสิทธิในการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ 
อันเก่ียวเนื่องกับสิ่งแวดลอม สําหรับคอลัมน “เกร็ดขาวตางประเทศ” คุณขนิษฐา เติมตฤษณา 
ไดนําเสนอเรื่อง “ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งปรับเปลี่ยนขนาดการใชยา Baclofène 
เพื่อรักษาอาการติดสุรา” กรณีองคกรความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑเก่ียวกับสุขภาพ 
ประเทศฝรั่งเศส ไดออกคําแนะนําชั่วคราวลดปริมาณการใชยา Baclofène เพ่ือรักษาอาการติดสุรา 
เน่ืองจากมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับอันตรายตอสุขภาพของประชาชนผูใชยา ผูที่สนับสนุน 
ใหใชยา Baclofène ไดในปริมาณมาก จึงฟองคดีตอสภาแหงรัฐเพ่ือขอใหเพิกถอนคําแนะนําดังกลาว  
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ทั้งน้ี สามารถอานรายละเอียดผลการพิจารณาของสภาแหงรัฐไดในวารสารฉบับน้ี ในสวนอ่ืน ๆ 
ยังคงมีสาระความรูที่หลากหลาย เชน คอลัมน “ขาวกฎหมายไทย” ไดนําเสนอระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครอง และยังมี
คอลัมนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ 
ซ่ึงมีความเห็นทางกฎหมายที่นาสนใจ 

กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนนักกฎหมาย นักวิชาการ เจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชนทั่วไป ไดศึกษาเนื้อหาของบทความทางวิชาการ บทวิเคราะหคดี และคอลัมนประจําตาง ๆ 
ในวารสารฉบับน้ี ซ่ึงลวนเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล และ
การปกปองคุมครองสิทธิของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว  ทั้งน้ี ผูอานยังสามารถ
สืบคนและศึกษาไดใน “ดัชนีเรื่อง” และ “ดัชนีชื่อกฎหมาย” ที่มีรายละเอียดในเลมน้ีแลวทั้งหมด  
ซ่ึงนับวาเน้ือหาทุกสวนลวนมีคุณคาที่มาจากการคัดสรรของคณะกรรมการอํานวยการจัดทํา
วารสารวิชาการศาลปกครอง เพ่ือใหองคความรูตาง ๆ ที่ปรากฏในวารสารวิชาการศาลปกครอง 
อันเปนวารสารหลักในการเผยแพรองคความรูดานกฎหมายปกครองทุกฉบับ มีคุณภาพ 
ทันสมัย และมีสวนสําคัญตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยใหทัดเทียม
นานาอารยประเทศตอไป 

 

กองบรรณาธิการ 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

วารสารวิชาการศาลปกครองวารสารวิชาการศาลปกครอง   

(วารสารรายสามเดือน ออกปละ ๔ เลม) 
 
 

  สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  
  

 จัดซื้อโดยตรงที่     
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง   
 

 จัดซื้อโดยการสมัครเปนสมาชิกไดที่   
กลุมสวัสดิการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง 
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๐, ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๓ 
http://www.admincourt.go.th 
  
                                >>>>    คลิกสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิก    <<<<  
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