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เร่ืองเด่นในเล่ม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 การระงบัขอ้พพิาททางปกครองดว้ยวธิกีารไกล่เกลีย่ : ประสบการณ์ของประเทศสมาชกิ
สมาคมศาลปกครองสงูสุดระหว่างประเทศ การด าเนินการตามกฎหมายภายใน 
ของประเทศฝรัง่เศส และพฒันาการในศาลปกครองไทย 

 การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในสาธารณรฐัออสเตรยี 
  : ศกึษากรณกีารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของท่าอากาศยานแห่งชาตเิวยีนนา (Viemediation) 
 การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดปีกครองในประเทศฝรัง่เศส 
 ศาลปกครองกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทคดสีิง่แวดลอ้ม : อ านาจและแนวทางการปรบัปรงุ 
 ระบบการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ประสบการณ์ของประเทศฝรัง่เศสและประเทศไทย 
 การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองในฝรัง่เศส 

 

 ค าพิพากษาและค าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุท่ีน่าสนใจ  
 

 การมอบอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผูด้ าเนินคดแีทน 
 การพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนไมถ่งึเกณฑต์ามประกาศของโรงเรยีน 
 สหกรณ์ออมทรพัยจ์ดัท าสญัญาซือ้ขายสลากกนิแบ่งรฐับาล โดยไมไ่ดใ้หบ้รษิทัวางหลกัประกนั 
 การกระท าละเมดิของเจา้หน้าทีพ่สัดุในกระบวนการสอบราคา 
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อ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ 
ของศำลปกครอง 
กฎ 

• ประกาศโรงเรยีน เรื่อง หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก
นกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เขา้ศกึษาต่อ
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประจ าปีการศกึษา 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๙๙๓/๒๕๖๓) ............................................... (๒๑๔) 
 

เง่ือนไขกำรฟ้องคดี 
ผูเ้ดือดรอ้นหรอืเสียหำย 

• ความเป็นผู้เสยีหายของเทศบาลต าบลในการ 
ยื่นค าขอใหก้รมบญัชกีลางชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
จากการทีห่น่วยงานในสงักดัพจิารณาอุทธรณ์ 
ประกาศผลการจดัซือ้จดัจา้งล่าชา้ 
(ค ำสัง่ศำลปกครองสงูสุดที ่คผ. ๑๒๕/๒๕๖๓) ....... (๒๐๗) 

 

วิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
• การระงบัขอ้พพิาททางปกครองดว้ยวธิกีารไกล่เกลีย่ : 

ประสบการณ์ของประเทศสมาชกิสมาคม 
ศาลปกครองสงูสุดระหว่างประเทศ การด าเนินการ
ตามกฎหมายภายในของประเทศฝรัง่เศส  
และพฒันาการในศาลปกครองไทย 
โดย ปำลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ ์
(บทควำม) ................................................................. (๑) 

 
 
 
 

• การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มในสาธารณรฐัออสเตรยี : ศกึษากรณี
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของท่าอากาศยานแห่งชาติ
เวยีนนา (Viemediation) 
โดย วชิชำ เนตรหสันยัน์ 
(บทควำม) ............................................................. (๗๙) 

• การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองในฝรัง่เศส 
บรรยายโดย Prof. Virginie DONIER 
ถอดควำมและเรยีบเรยีงโดย วศิรุต คดิด ี
(กำรบรรยำยทำงวชิำกำร) ..................................... (๑๘๖) 

• การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทแบบบงัคบัก่อนการฟ้อง 
คดปีกครองในประเทศฝรัง่เศส 
โดย วศิรตุ คดิด ี
(บทควำม) ............................................................ (๑๑๒) 

• ศาลปกครองกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทคดสีิง่แวดลอ้ม : 
อ านาจและแนวทางการปรบัปรุงระบบการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืก ประสบการณ์ของประเทศ
ฝรัง่เศสและประเทศไทย 
โดย ปำลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ ์
(บทควำม) ........................................................... (๑๓๗) 

 

มำตรกำรบงัคบัทำงปกครอง 
• การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองในขณะทีค่ดี

อยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
(ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำร 
ทำงปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๑๗/๒๕๖๓) .............. (๒๓๔) 

 
 
 
 
 

ดชันีเร่ือง 
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ส่ิงแวดล้อม 

• การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มในสาธารณรฐัออสเตรยี : ศกึษากรณี
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของท่าอากาศยานแห่งชาติ
เวยีนนา (Viemediation) 
โดย วชิชำ เนตรหสันยัน์ 
(บทควำม) ............................................................. (๗๙) 

• ศาลปกครองกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทคดสีิง่แวดลอ้ม : 
อ านาจและแนวทางการปรบัปรุงระบบการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืก ประสบการณ์ของประเทศ
ฝรัง่เศสและประเทศไทย 
โดย ปำลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทควำม) ........................................................... (๑๓๗) 

 

ละเลยต่อหน้ำท่ี 

• คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตไิม่รบัไต่สวนเรื่องรอ้งเรยีน
กรณีทีเ่ป็นการกล่าวหาเจา้หน้าทีข่องรฐัทีร่่วม
กระท าผดิอนัอยู่ในอ านาจตรวจสอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๗๒๖/๒๕๖๓) ............................................... (๒๑๐) 
 

ละเมิด 

• ความรบัผดิของส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน กรณีผูอ้ านวยการโรงเรยีนประกาศ
รายชื่อนกัเรยีนทีม่สีทิธเิขา้ศกึษาต่อในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๙๙๓/๒๕๖๓) ............................................... (๒๑๔) 

• ผูร้อ้งเรยีนขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายจากการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตไิม่รบัไต่สวน 
เรื่องรอ้งเรยีน กรณีกล่าวหาว่าเจา้หน้าทีข่องรฐั 
ออกเอกสารสทิธใินทีด่นิโดยไมช่อบ  
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๗๒๖/๒๕๖๓) ............................................... (๒๑๐) 

• หน่วยงานของรฐัไดร้บัความเสยีหายจากการที่
ตอ้งท าสญัญาจา้งกบัผูเ้สนอราคารายใหม่ในราคา
ทีส่งูขึน้ เนื่องจากเจา้หน้าทีพ่สัดไุม่เสนอความเหน็ว่า
การเสนอราคาครัง้ก่อนถูกตอ้งตามระเบยีบแลว้ 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๐๑๒/๒๕๖๓) ............................................. (๒๑๘) 

 

สญัญำทำงปกครอง 

• ฝ่ายปกครองตอ้งเคารพต่อกฎเกณฑท์ีต่น 
ก าหนดขึน้ 
(เกรด็ขำ่วต่ำงประเทศ) ........................................ (๒๓๘) 

 

กำรพสัด ุ
• เจา้หน้าทีพ่สัดุไม่เสนอความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาว่า

การเสนอราคาถูกตอ้งตามระเบยีบแลว้โดยไม่มี
ประเดน็การเสนอ ๒ ราคา เป็นเหตุใหห้น่วยงาน
ตอ้งประกาศสอบราคาและท าสญัญาจา้งกบั 
ผูเ้สนอราคารายใหม่ในราคาทีส่งูขึน้ 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๐๑๒/๒๕๖๓) ............................................. (๒๑๘) 

 

วินัย 
• นายทะเบยีนสหกรณ์มคี าสัง่ใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุที่
ท าสญัญาซือ้ขายสลากกนิแบ่งรฐับาลกบัคู่สญัญา
โดยมไิดจ้ดัใหม้หีลกัประกนั 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๖๔/๒๕๖๔) ............................................... (๒๐๓) 

 

องคก์รวิชำชีพ 
• อ านาจของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยใ์นการก าหนดคุณสมบตั ิ
ของผูส้อบบญัชแีละออกประกาศการให ้
ความเหน็ชอบผูส้อบบญัชใีนตลาดทุน 

 (ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๕๘/๒๕๖๔) .............................................. (๒๒๑) 
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กำรศึกษำ 
• ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไมพ่จิารณาคดัเลอืกนกัเรยีน

เขา้ศกึษาต่อโดยวธิกีารเรยีงคะแนนจากสงูไปต ่า
ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดป้ระกาศไว ้

 (ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๙๙๓/๒๕๖๓) ............................................... (๒๑๔) 

 

กิจกำรโทรคมนำคม 

• มตขิอง กสทช. ใหผู้ใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
สิน้สทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร
ทีม่กีารโตแ้ยง้ เพราะเหตุไม่แจง้ขอ้มลูการใชบ้รกิาร
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 (ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อร. ๑๒/๒๕๖๔) ............................................... (๒๒๘) 
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บทบรรณาธิการ 
 
“ยติุด้วยดี ถกูกฎหมาย เรียบง่าย ได้ผลเรว็” 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีปกครอง นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการระงบั 

ข้อพิพาทที่จะช่วยให้ข้อพิพาทยุติลงได้รวดเร็วยิง่ขึ้นโดยไม่จ าต้องยุติที่ผลการพิจารณาคด ี
ของศาลเท่านัน้  ทัง้นี้ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตั ิ
หรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร คดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิ
อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั คดพีิพาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง 
และคดีพิพาทอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ซึง่การยตุขิอ้พพิาทดว้ยวธิกีารไกล่เกลีย่ดงักล่าว นอกจากจะท าใหข้อ้พพิาทยตุลิงได้อย่างรวดเรว็แลว้ 
ยงัเป็นผลดต่ีอการรกัษาความสมัพนัธร์ะหว่างคู่กรณอีกีดว้ย  ทัง้นี้ คู่กรณีทีส่มคัรใจยุตขิอ้พพิาท
ด้วยวิธีการดงักล่าวสามารถยื่นค าขอต่อศาลปกครองได้ตัง้แต่มกีารฟ้องคดีจนถึงวนัสิ้นสุด 
การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ โดยผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทจะเป็นตุลาการศาลปกครองซึง่ไดร้บั
มอบหมายและไม่มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส านวนคดนีัน้ ๆ กรณีหากการไกล่เกลี่ยส าเรจ็ จะจดัท า
บนัทกึขอ้ตกลงหรอืสญัญาประนีประนอมยอมความ และศาลจะมคี าพพิากษาตามยอมใหเ้ป็นไป
ตามทีคู่่กรณไีดต้กลงกนัดงักล่าว ส าหรบัระยะเวลาในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทนัน้ จะมกีรอบเวลา
แล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครัง้แรก ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
ศาลอาจให้ขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทัง้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ว่าดว้ยการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา ศาลปกครองชัน้ต้นไดด้ าเนินการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในคดี
ที่คู่กรณีสมคัรใจระงบัข้อพพิาทด้วยวธิกีารไกล่เกลี่ยดงักล่าวจนเป็นผลส าเรจ็มาแล้วหลายคด ี
อาทิ ศาลปกครองกลางในคดีพิพาทระหว่างบรษิัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จ ากัด กับ การยาง 
แห่งประเทศไทย และศาลปกครองเชยีงใหม่ในคดพีพิาทระหว่างองค์การสวนสตัว ์กบั บรษิทั มารนี 
สเคป (ประเทศไทย) จ ากดั ผูด้ าเนินกจิการเชยีงใหม่ ซู อควาเรยีม ในคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญา
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ทางปกครอง ซึ่งทัง้สองคดีได้ยุติข้อพิพาทลงด้วยดี โดยคู่กรณีทัง้สองฝ่ายตกลงท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลได้มีค าพิพากษาตามยอมให้คดเีป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตาม
สญัญาประนีประนอมยอมความ และใหค้นืค่าธรรมเนียมศาลทัง้หมดแก่คู่กรณี เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม การระงบัข้อพพิาทด้วยวธิกีารไกล่เกลี่ยให้ประสบผลส าเรจ็และ 
มปีระสทิธภิาพนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั อาท ิกลไกทางกฎหมาย ความรู้
เกี่ยวกบัหลกัการไกล่เกลี่ย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ไกล่เกลี่ย ความเชื่อมัน่ 
และไวว้างใจของคู่กรณี ตลอดจนการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั วารสารวชิาการศาลปกครอง
ฉบบันี้จงึได้รวบรวมองค์ความรูต่้าง ๆ เกี่ยวกบัการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในหลายมติิจากหลาย
ประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศฝรัง่เศส ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการน ามาปรบัใช ้
และพัฒนาต่อยอดการระงบัข้อพิพาททางเลือกในคดีปกครองของประเทศไทยให้ประสบ
ผลส าเรจ็ยิง่ขึน้ต่อไป โดยบทความเรือ่งแรก คอื เรือ่ง การระงบัข้อพิพาททางปกครองด้วยวิธีการ
ไกล่เกล่ีย : ประสบการณ์ของประเทศสมาชิกสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ 
การด าเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศฝรัง่เศส และพฒันาการในศาลปกครองไทย 
โดย ดร.ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะน าเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายปกครองที่ปรากฏในประเทศฝรัง่เศสและประเทศไทย รวมทัง้ได้กล่าวถึงภาพรวม 
ของการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาททางปกครองของประเทศอื่น ๆ โดยอาศยัขอ้มูลหลกัจากรายงานของ
ประเทศสมาชกิสมาคมศาลปกครองสงูสุดระหว่างประเทศ ซึง่น าเสนอในการประชุมทางวชิาการ
ครัง้ที่ ๑๒ ณ กรุงอิสตลับูล ประเทศตุรกี  ทัง้นี้ ผู้เขยีนได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๓ ส่วน  
คอื ส่วนที ่๑ ความทัว่ไปเกี่ยวกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในคดปีกครอง ส่วนที่ ๒ เนื้อหาสาระของ
กฎหมายวธิสีบญัญตัเิกี่ยวกบัการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท และส่วนที่ ๓ ความนิยมและความพงึพอใจ
เกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาทดว้ยวธิกีารไกล่เกลีย่และทศิทางในอนาคต บทความถดัมา คอื เรื่อง 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมในสาธารณรฐัออสเตรีย :  
ศึกษากรณีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของท่าอากาศยานแห่งชาติเวียนนา (Viemediation)  
โดย คณุวิชชา เนตรหสันัยน์ ซึง่ศกึษาการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของท่าอากาศยานแห่งชาตเิวยีนนา 
เพื่อท าความเขา้ใจกลไกการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม โดยไดอ้ธบิาย
ถึงหลกัการและสาระส าคญัของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
สาธารณรฐัออสเตรยี และแสดงให้เหน็ถงึกระบวนการ โครงสรา้ง ตลอดจนผลลพัธ์ของการไกล่เกลี่ย 
พรอ้มทัง้ไดว้เิคราะหถ์งึปัจจยัที่ส่งผลใหก้ารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในกรณีดงักล่าวประสบความส าเรจ็  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของกลไกทางกฎหมายต่าง ๆ จงึถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
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ในการออกแบบกระบวนการไกล่เกลีย่ รวมไปถงึการร่างกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท
ทางปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  ต่อมา ไดแ้ก่ บทความ เรื่อง การไกล่เกล่ียข้อพิพาทแบบบงัคบั
ก่อนการฟ้องคดีปกครองในประเทศฝรัง่เศส โดย ดร.วิศรตุ คิดดี ซึง่น าเสนอกระบวนการ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดีปกครองของประเทศฝรัง่เศส รวมทัง้ 
การประเมนิผลการน ารอ่งและขอ้สงัเกตบางประการ ซึง่อยู่ในระหว่างการทดลองใชก้ระบวนการ
ไกล่เกลี่ยแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดสี าหรบัคดปีกครองบางประเภท ได้แก่ ขอ้พพิาทเกี่ยวกบั
การบรหิารงานบุคคลภาครฐัและขอ้พพิาทเกี่ยวกบัสวสัดกิารสงัคม ส าหรบัวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
ของประเทศไทยนัน้ ยงัเป็นการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารยื่นฟ้องคดต่ีอศาลแลว้
เท่านัน้ ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนการฟ้องคดปีกครองของประเทศฝรัง่เศส
ดงักล่าว จงึนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางปกครองของ
ประเทศไทยในอนาคต อนัจะช่วยลดปรมิาณคดเีขา้สู่ศาลปกครองและลดค่าใชจ้่ายของประชาชน
ในการด าเนินคดดีว้ย และสุดทา้ย คอื บทความ เรื่อง ศาลปกครองกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
คดีส่ิงแวดล้อม : อ านาจและแนวทางการปรบัปรุงระบบการระงบัข้อพิพาททางเลือก 
ประสบการณ์ของประเทศฝรัง่เศสและประเทศไทย  โดย ดร.ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ 
บทความดงักล่าวประกอบดว้ย ๒ ส่วนหลกั คอื ส่วนแรก การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางสิง่แวดลอ้ม : 
ความทัว่ไปและตัวอย่างการระงบัข้อพิพาท และส่วนที่สอง เครื่องมอืทางกฎหมายที่ปรากฏ 
ในปัจจบุนั : กระบวนการทางศาลทีม่อียู ่และการพฒันากระบวนการไกล่เกลีย่ โดยในแต่ละส่วน
จะน าเสนอประสบการณ์ของประเทศฝรัง่เศสเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ของประเทศไทย
และน าไปสู่บทสรุปทีน่่าสนใจ ซึง่การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศฝรัง่เศสนัน้ 
จะมทีัง้ก่อนการฟ้องคดต่ีอศาลและภายหลงัจากทีย่ ื่นฟ้องคดต่ีอศาลแลว้ และมรีะบบการพจิารณา
โดยคณะกรรมการพหุภาค ีซึง่เปิดโอกาสใหตุ้ลาการศาลปกครองเขา้ไปมบีทบาทในการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการได้ อันแสดงให้เห็นถึงการตีความ “ความเป็นกลาง 
ของตุลาการ” ในอกีมติิที่นอกเหนือจากบทบาทในการพจิารณาพพิากษาคดี  นอกจากนี้ ยงัมี
การบรรยายทางวชิาการ เรือ่ง การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองในฝรัง่เศส โดย Prof. Virginie 
DONIER ถอดความและเรยีบเรยีงโดย ดร.วิศรตุ คิดดี การบรรยายดงักล่าวได้ก าหนดกรอบ
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในหวัขอ้ “การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทจะเป็นวธิรีะงบัขอ้พพิาททางปกครอง
ทีท่นัสมยัได้อย่างไร” ซึง่ไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น ๔ ส่วน กล่าวคอื ส่วนที่ ๑ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางปกครองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการปฏริูปคดีปกครอง ส่วนที่ ๒  
การไกล่เกลี่ยขอ้พพิาททางปกครองในฐานะที่เป็นนวตักรรมที่ท าให้การพจิารณาคดปีกครอง  
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มคีวามทนัสมยัยิง่ขึ้น ส่วนที่ ๓ สถานะและคุณสมบตัิของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย และส่วนที่ ๔  
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดปีกครอง อนัจะท าใหอ้งคค์วามรู้
เกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททางปกครองในประเทศฝรัง่เศสมคีวามรอบดา้นยิง่ขึน้ บทความ
ทางวชิาการที่กล่าวมาแล้วทัง้ ๔ เรื่อง รวมทัง้การบรรยายทางวชิาการดงักล่าวจงึนับว่าเป็น
ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางปกครองของไทยในกา้วต่อไป 

ส าหรบัค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ 
วางหลกัปฏิบตัิราชการที่ดีแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรฐั ปรากฏในคอลมัน์  
“ค าพิพากษาและค าสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” อาทิ กรณีหน่วยงานของรัฐ 
ยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัอ านาจ 
ในการก าหนดคุณสมบตัแิละใหค้วามเหน็ชอบผู้สอบบญัชใีนตลาดทุน กรณีการพจิารณาคดัเลอืก
นักเรยีนทีม่คีะแนนไม่ถงึเกณฑโ์ดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศของโรงเรยีน 
ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการที่สหกรณ์ออมทรพัยจ์ดัท าสญัญาซื้อขายสลากกินแบ่งรฐับาลโดยไม่ชอบ 
และไมไ่ดใ้หบ้รษิทัคู่สญัญาวางหลกัประกนั กรณเีจา้หน้าทีพ่สัดุต้องรบัผดิทางละเมดิเพราะไม่ทกัทว้ง
ความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และกรณีการใช้สิทธิโต้แย้งการเรียกเก็บ
ค่าบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าสงูเกนิความเป็นจรงิ ในส่วนคอลมัน์ “เกรด็ข่าว
ต่างประเทศ” ดร.นพรตั อุดมโชคมงคล ได้น าเสนอข่าวเรื่อง “ฝ่ายปกครองต้องเคารพ 
ต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนก าหนดขึ้น”  นอกจากนี้  ยังมีสาระความรู้จากคอลัมน์ “ความเห็น 
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง” กรณีการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
ในขณะทีค่ดอียูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึง่เนื้อหาสาระต่าง ๆ ในวารสาร
ฉบบัน้ีลว้นแลว้แต่น่าสนใจทัง้สิน้ 

วารสารวิชาการศาลปกครองจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู ้
ทางวิชาการเคียงคู่ ไปกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย ดังนโยบาย 
ของประธานศาลปกครองสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ “มุ่งพฒันาการอ านวยความยุติธรรม
ทางปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” อยา่งแทจ้รงิ 
 

กองบรรณาธกิาร 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

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 


