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เร่ืองเดนในเลม 
 

 การบรรยายทางวิชาการ 
 ขอกําหนดในสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะพิเศษไปกวาขอกําหนดในสัญญาทั่วไป  

โดย Prof. Stéphane MOUTON  
 

 บทความทางวิชาการ 
 การนําอายุความทางอาญามาบังคับใชในคดีความรับผดิทางละเมิดในคดีปกครอง 

ที่เก่ียวของกับคดีอาญา 
 การแบงสวนความรับผิดทางละเมิดระหวางเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดและหนวยงานของรัฐ 
 ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการระงับขอพิพาทอันเกิดจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 การสูญหายของเวชระเบียนซึ่งสงผลใหผูปวยสูญเสียโอกาสในการตรวจสอบการรักษา

ของแพทยเปนการกระทําละเมิดตอสิทธขิองผูปวย 
 การที่คูสัญญาไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ โดยอางเหตุจากอุปสรรคที่ปรากฏอยูแลว 

แตเดิมในสถานที่กอสราง ถือเปนการไมปฏิบัตติามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 บานพักขาราชการที่มีสภาพไมไดมาตรฐานแกการพักอาศัย ถอืวายงัไมไดจัดบานพัก 

ที่เหมาะสม ขาราชการจึงมีสิทธิไดรับคาเชาบาน 
 การตอบขอหารือของเจาหนาที่เปนเพียงการใหความเห็นตามที่มีการหารือมา ไมมีสภาพบังคบั

ใหตองปฏิบตัติาม 
 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๓๓/๒๕๕๔ 
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หนวยงานทางปกครอง 

• สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คร. ๕๔/๒๕๖๒) ............ (๑๔๗) 

 

เจาหนาที่ของรัฐ 
• อธิบดีกรมท่ีดิน 

(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๙๓/๒๕๖๐) ..................................................... (๑๗๗) 

 

อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• ความเสียหายจากการที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดมีหนงัสือตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏบัิติ
หนาท่ีของคณะสงฆไปยังพนักงานสอบสวน มิใช
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
คําส่ังทางปกครอง 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คร. ๕๔/๒๕๖๒) ............ (๑๔๕) 

• อธิบดีกรมท่ีดินละเลยตอหนาท่ีไมแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
และเพิกถอนโฉนดที่ดินท่ีออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๙๓/๒๕๖๐) ..................................................... (๑๗๕) 

 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการระงับขอพิพาท 

อันเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
โดย ขนิษฐา เติมตฤษณา 
(บทความ) ................................................................ (๘๙) 

มาตรการบังคับทางปกครอง 
• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๗) 

 

ประวตัิศาสตรและความเปนมา 
ของศาลปกครอง 

• วิวัฒนาการกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
ของไทย 
โดย วรรธนวรรณ จันทรจนา 
(บทความ) .................................................................. (๑) 
 

หลักสุจริต 
• การนํา “หลักสุจริต” มาปรับใชในคดีปกครอง : 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมาย 
ตางประเทศ 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๓๓/๒๕๕๔) ................................................ (๑๘๑) 
 

ส่ิงแวดลอม 
• ศาลปกครองปรับใชหลักการระวังไวกอน 

เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพและสุขภาพ 
ของคนและโลมา 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๒๗) 

 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
• การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 

กรณีมีการแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีอาญา
กับผูกระทําผิด เปนการใชอํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คร. ๑๓๓/๒๕๖๒) .......... (๑๔๘) 

 

ดัชนีเร่ือง
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ละเลยตอหนาที่ 
• อธิบดีกรมท่ีดินละเลยตอหนาท่ีไมแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
และเพิกถอนโฉนดที่ดินท่ีออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๙๓/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๗๕) 

• Bangkok Metropolitan Administration Neglects 
its Official Duty to Maintain Pedestrian Path 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 856/2560) 

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๔๙) 
 

ละเมิด 
• กรรมการตรวจรับพัสดุมิไดใชความระมัดระวัง 

ในการตรวจรับพัสดุใหถูกตองตามบันทึกขอตกลง
การซื้อ และไมรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
อันไมชอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ 
ความเสียหาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อผ. ๑๕๔/๒๕๖๒) ............................................... (๑๒๒) 

• การนําอายุความทางอาญามาบังคับใชในคดี 
ความรับผิดทางละเมิดในคดีปกครองท่ีเกี่ยวของ
กับคดีอาญา  
โดย ลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม 
(บทความ) ................................................................ (๓๕) 

• การแบงสวนความรับผิดทางละเมิดระหวาง
เจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดและหนวยงานของรัฐ 
โดย ปญญอนงค พากเพียร 
(บทความ) ................................................................ (๕๖) 

• ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีขาราชการ
ผูสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอําเภอกระทําการทุจริตในการสอบ 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๘๐๑/๒๕๖๑) ....................................... (๑๗๓) 

• เจาหนาท่ีรับจดทะเบียนรถยนตโดยไมตรวจสอบ
เอกสารและสภาพรถยนตอยางละเอียดวาเปน 
คนละคันกับท่ีขอจดทะเบียน เปนเหตุใหผูซื้อรถ
ไดรับความเสียหาย  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๐๑/๒๕๖๐) .................................................. (๑๑๔) 

• ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ลงลายมือชื่อเบิกพัสดุ ท้ังท่ีทราบวาไมมี 
การดําเนินโครงการจริง จนเปนเหตุใหเจาหนาท่ี
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๔๓๓/๒๕๖๒) ................................................. (๑๑๘) 

• เวชระเบียนของผูปวยสูญหายโดยที่โรงพยาบาล
มิไดติดตามทวงคืนจากผูไมมีสิทธิครอบครอง  
เปนเหตุใหผูปวยสูญเสียโอกาสตรวจสอบ 
วิธีการรักษาของแพทย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๘๗/๒๕๖๒) ................................................. (๑๔๐) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• ขอกําหนดในสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะ

พิเศษไปกวาขอกําหนดในสัญญาท่ัวไป 
ถอดความและเรียบเรียงโดย อภิญญา แกวกาํเหนิด 
และขนิษฐา เติมตฤษณา 
(การบรรยายทางวิชาการ) ......................................... (๑๘) 

 

การพัสดุ 
• กรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับหนังสือท่ีมี 

การลงรูปภาพ ชื่อและตําแหนงของผูบริหาร 
และสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมีลักษณะเปน 
การประชาสัมพันธสวนบุคคล อันขัดตอ 
หนังสือของกระทรวงมหาดไทย  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อผ. ๑๕๔/๒๕๖๒) .............................................. (๑๒๒) 
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• ผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ตามสัญญา โดยอางวามีปญหาและอุปสรรค 
เปนเหตุใหคาใชจายในการทํางานเพิ่มขึ้น 
หนวยงานผูวาจางจึงมีคําส่ังใหเปนผูท้ิงงาน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๕๘/๒๕๖๒) ................................................ (๑๒๗) 

• ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการระงับขอพิพาท 
อันเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
โดย ขนิษฐา เติมตฤษณา 
(บทความ) ................................................................ (๘๙) 
 

ที่ดิน 
• พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๑) 
 

ขอมูลขาวสาร 
• การขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงานเขียน 

และงานแปลท่ีผูวิจัยและผูแปลสังกัดรัฐสภา 
ท่ีไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนขอมูล 
ท่ีเปดเผยไดหรือไม 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีที่ 7 C 1.14 ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๕) 
(คําพิพากษาศาลตางประเทศ) ............................... (๑๕๓) 

• ผูถูกรองเรียนวามีแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
อยูในบานขอขอมูลของบุคคลผูรองเรียน 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๑๓๔/๒๕๖๒) ........................... (๑๗๑) 

• ผูสมัครสอบขอขอมูลกระดาษคําตอบของตน 
และผูท่ีไดรับคัดเลือก แนวทางการตรวจขอสอบ 
และตารางสรุปคะแนนของผูเขาสอบท้ังหมด 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๑๒๕/๒๕๖๒) ........................... (๑๗๐) 

 

• เวชระเบียนท่ีโรงพยาบาลรัฐจัดทําขึ้นเปนขอมูล
ขาวสารของราชการในลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
ซึ่งผูปวยมีสิทธิไดรับทราบตามกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๘๗/๒๕๖๒) ................................................. (๑๔๐) 
 

บริหารราชการแผนดิน 
• การอนุมัติการจัดการประชุมของกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝงท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินไปแลว 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๓/๒๕๖๑) ................... (๑๗๘) 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• การมีสวนไดเสียของนายกองคการบริหารสวนตําบล

ท่ียังตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจาง
ตามสัญญาในขณะดํารงตําแหนง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๑๖/๒๕๖๒) ................................................. (๑๒๙) 

• การมีสวนไดเสียของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรง 
ในการบริหารกิจการของหางหุนสวนจํากัด 
ซึ่งเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อร. ๒๔/๒๕๖๒) ................................................. (๑๓๓) 
 

บริหารงานบุคคล 
• การมีคําส่ังยายผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

โดยคณะกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 
ยังไมไดใหความเห็นชอบ เปนการกระทํา 
โดยไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๙๑/๒๕๖๒) ................................................. (๑๑๒) 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒ ง 

• พระราชบัญญัติหลักเกณฑการเทียบตําแหนง
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ................................................. (๒๑๖) 

 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
• บานพักท่ีทางราชการจัดไวใหมสีภาพชํารุด 

ทรุดโทรมและยังมิไดซอมแซม ถือวายังไมได 
มีการจัดบานพักให ขาราชการจึงมีสิทธิ 
เบิกคาเชาบานไดตามกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๔๘๐/๒๕๖๑) .................................................. (๑๓๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียน 
• นายทะเบียนไมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ในการขอจดทะเบียนรถยนตท่ีไดมาจากการขาย
ทอดตลาดเมื่อพบขอพิรุธเกี่ยวกับสภาพรถยนต 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๐๑/๒๕๖๐) .................................................. (๑๑๔) 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒  (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 

วารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี มีบทความพิเศษ เรื่อง “วิวัฒนาการ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย” โดย คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา ที่ไดยอนรําลึก
ถึงประวัติศาสตรความเปนมานับแตจุดเร่ิมตน ตลอดจนพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองของไทย ที่ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางปกครองของประเทศที่มีมาอยางยาวนาน 
โดยพระมหากษัตริยทรงมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สําหรับองคกรทางกฎหมาย
ที่ถือไดวาเปนรากฐานในการพัฒนามาเปนศาลปกครองในปจจุบัน ก็คือ “เคานซิลออฟสเตด” 
หรือสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน เริ่มจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ใน พ.ศ. ๒๔๑๗ กระทั่งอีก ๑๒๗ ปตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จึงไดมีการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเปดทําการเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือทําหนาที่
พิจารณาขอพิพาททางปกครองดวยระบบไตสวนแยกตางหากจากศาลยุติธรรม หากนับจนถึง
ปจจุบันศาลปกครองไดทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมทางปกครองและสรางความเปนธรรม 
ในสังคมไทยยางกาวเขาสูปที่ ๑๙ แลว ซ่ึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองคยังคงจารึก 
อยูในหัวใจของพสกนิกรไทยและบคุลากรของศาลปกครองทุกคนมิเสื่อมคลาย 

ในสวนเนื้อหาของวารสารฉบับน้ี ประกอบไปดวยสาระความรูทางวิชาการ
กฎหมายปกครองที่หลากหลาย เริ่มจากการบรรยายทางวิชาการ โดย Prof. Stéphane MOUTON 
ในหัวขอ “ขอกําหนดในสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะพิเศษไปกวาขอกําหนดในสัญญา
ทั่วไป” ซ่ึงถอดความและเรียบเรียงโดย ดร. อภิญญา แกวกําเหนิด และคุณขนิษฐา เติมตฤษณา 
โดยผูบรรยายไดกลาวถึงพัฒนาการของการใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “ขอกําหนด
ที่มีลักษณะพิเศษ” ไปกวาขอกําหนดในสัญญาตามกฎหมายท่ัวไปของศาลในประเทศฝรั่งเศส 
ซ่ึงเปนเกณฑหน่ึงที่ใชในการพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครอง และยังกลาวถึงปญหา
หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการใหคําจํากัดความที่แตกตางกันอีกดวย จึงนับวาเปนองคความรู 
ที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง ถัดมา คือ บทความ เร่ือง “การนําอายุความทางอาญามาบังคับใช 
ในคดีความรับผิดทางละเมิดในคดีปกครองที่เก่ียวของกับคดีอาญา” โดย คุณลัคนาวดี 
สายมิตร อรรถเษม ซ่ึงมีประเด็นที่นาสนใจเก่ียวกับการนําอายุความคดีแพงที่เก่ียวเน่ืองกับ
คดีอาญาตามมาตรา ๕๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาปรับใชกับคดีปกครอง 
ที่มีลักษณะเปนคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  ทั้งนี้ ผูเขียนยังไดมีบทสรุปและขอเสนอแนะที่เปน



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒ (๒) 

ประโยชนในการปรับใชขอกฎหมายดังกลาวดวย สําหรับบทความตอมา คือ เรื่อง “การแบงสวน
ความรับผิดทางละเมิดระหวางเจาหนาที่ ผูกระทําละเมิดและหนวยงานของรัฐ”  
โดย คุณปญญอนงค พากเพียร บทความเร่ืองน้ีผูเขียนไดนําเสนอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ในหลายคดีที่ไดวินิจฉัยเก่ียวกับการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
ซ่ึงในทางปฏิบัติยังมีปญหาการกําหนดสัดสวนความรับผิดของแตละหนวยงานของรัฐที่ยังไมเปนไป
ในแนวเดียวกัน บทความเร่ืองดังกลาวจึงเหมาะสําหรับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 
ในการศึกษาเก่ียวกับการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เปนอยางยิ่ง 
บทความเรื่องสุดทาย ไดแก “ศาลปกครองฝร่ังเศสกับการระงับขอพิพาทอันเกิดจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง” โดย คุณขนิษฐา เติมตฤษณา ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาบทบาท 
ของศาลปกครองฝร่ังเศสในการพิจารณาขอพิพาทอันเกิดจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
ซ่ึงเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการทําสัญญาทางปกครอง โดยประเทศฝรั่งเศสไดปฏิรูประบบ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในคดีประเภทดังกลาวใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เน่ืองจากเปนเรื่องที่กระทบ
ประโยชนสาธารณะและงบประมาณแผนดิน จึงนับวานาสนใจในการศึกษาเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาปรับปรุงระบบวิธีการระงับขอพิพาทอันเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐของประเทศไทยได 

ในสวนของคอลัมนประจํา เริ่มจากคอลัมน “คําพิพากษาและคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” โดยวารสารฉบับน้ีมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
หลายคดีที่เปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
อาทิ คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ เน่ืองจาก 
มีการลงรูปภาพ ชื่อและตําแหนงของผูบริหารและสมาชิกขององคการบริหารสวนจังหวัด  
ในหนังสือเรียน ซ่ึงถือเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคลท่ีไมอาจเบิกคาใชจายจากทางราชการได 
กรรมการตรวจรับพัสดุจึงตองมีสวนรับผิด สําหรับสัดสวนความรับผิดที่ศาลปกครองกําหนดให 
ตองชดใชน้ันสามารถศึกษาไดในคอลัมนน้ี และยังมีกรณีอ่ืน ๆ อีก เชน ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนผู เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณกีฬา  
ไดลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุทั้งที่ทราบวาไมมีการจัดการแขงขันกีฬาจริง อันเปนชองทาง 
ใหเจาหนาที่อ่ืนใชเอกสารดังกลาวไปประกอบการเบิกเสื้อและอุปกรณกีฬาโดยไมชอบ ถือเปน 
การกระทําละเมิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงที่ตองมีสวนรับผิดในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น สวนกรณีเวชระเบียนของผูปวยสูญหายและโรงพยาบาลมิไดติดตามทวงคืนภายในเวลา 
อันสมควร ทําใหผูปวยตองสูญเสียโอกาสในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับวิธีการรักษาของแพทย
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เพ่ือปกปกรักษาประโยชนของตนเอง ถือเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลของผูปวย ผูปวยจึงนําคดีมายื่นฟองเพ่ือเรียกรองคาเสียหายตอศาลปกครอง  
นอกจากน้ี ยังมีคดีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ กรณีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังใหเอกชนคูสัญญา
เปนผูทิ้งงาน เน่ืองจากไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ เปนเรื่องการจัดบานพักใหขาราชการท่ีไมไดมาตรฐานแก 
การพักอาศัยของวิญูชนโดยทั่วไป ขาราชการดังกลาวจึงขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ
ในระหวางที่รอการซอมแซมบานพัก ขอพิพาทที่กลาวไปนั้นนับวาเปนเรื่องใกลตัวที่นาศึกษา 
สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจยังปรากฏในคอลัมน “Administrative Court 
Decisions” ซ่ึงเปนการแปลสรุปยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด Supreme Administrative Court 
Judgment No. A. 856/2560 แปลโดย Tian-ngern Uttarachai เร่ือง “Bangkok Metropolitan Administration 
Neglects its Official Duty to Maintain Pedestrian Path” 

ถัดมา ไดแก คอลัมน “บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ” ฉบับน้ี  
ดร. ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ ไดวิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓๓/๒๕๕๔ 
เรื่อง “การนํา “หลักสุจริต” มาปรับใชในคดีปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศ” ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบในหลายประเทศ เชน 
ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด ฯลฯ  นอกจากน้ี ยังมีคอลัมน “คําพิพากษาศาลตางประเทศ” 
เรื่อง “การขอใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงานเขียนและงานแปลที่ผูวิจัยและผูแปลสังกัดรัฐสภา
ที่ไดจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนขอมูลที่
เปดเผยไดหรือไม” แปลและเรียบเรียงโดย ดร. นฤมล ขณะรัตน จากคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่ 7 C 1.14, Urteil vom 25.06.2015 ซึ่งคําพิพากษาในคดี
ดังกลาวมีความนาสนใจ เน่ืองจากเปนกรณีที่มีการใชสิทธิเขาถึงขอมูลที่อยูในความครอบครอง
ของรัฐ ผานการใชรัฐบัญญัติวาดวยการใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่ไดผลจริง ในลักษณะที่เปน 
อีกเครื่องมือหน่ึงที่ชวยตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบุคคลตาง ๆ  
ที่เก่ียวของได สวนคอลัมน “เกร็ดขาวตางประเทศ” ดร. นพรัต อุดมโชคมงคล ไดนําเสนอ
เร่ือง “ศาลปกครองปรับใชหลักการระวังไวกอนเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพและสุขภาพของคน
และโลมา” โดยเปนกรณีที่ศาลปกครองอิตาลีปรับใชหลักการระวังไวกอนในกฎหมายสิ่งแวดลอม
เพ่ือเปนฐานในการพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงที่เปดโอกาสใหผูประกอบการสวนน้ํา 
จัดกิจกรรมใหผูชมสามารถวายนํ้ากับโลมาได เน่ืองจากศาลเห็นวากิจกรรมดังกลาวอาจกอใหเกิด



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒ (๔) 

ความเสี่ยงที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพและสุขภาพของคนและสัตว ในสวนอ่ืน ๆ ยังคงมีสาระความรู
ที่หลากหลาย เชน คอลัมน “ขาวกฎหมายไทย” ไดนําเสนอสาระสําคัญของกฎหมายใหม
จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ 
การเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และยังมีคอลัมนคําวินิจฉัยขององคกรอ่ืน 
ที่นาสนใจ 

กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนผูที่สนใจไดศึกษาเนื้อหาของวารสารวิชาการ 
ศาลปกครองฉบับน้ี ซ่ึงเปนวารสารหลักในการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองที่คณะกรรมการอํานวยการจัดทําวารสารวิชาการศาลปกครองไดพิจารณาคัดสรร 
องคความรูซ่ึงมีคุณคาทางวิชาการมาเผยแพรไวเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาและตอยอด 
ทางวิชาการ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพ่ือปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมาย
บัญญัติรับรองไว ตลอดจนชวยเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย  
 

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    <<<<  

ผูท่ีสนใจเน้ือหาสาระฉบับเต็ม 


