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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 รูปแบบและกระบวนการใหอนุญาตการใชแหลงนํ้าตามรัฐบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

ของเยอรมัน 
 ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคาํขอในคดีปกครองพิเศษเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

ตามกฎหมายฝรั่งเศส 
 หลักกฎหมายเร่ืองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของประเทศสเปน 
 คดีปกครองเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและหลักการตคีวามขอพิพาท 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๗/๒๕๖๑ 

 

 การบรรยายทางวิชาการ 
 ทรัพยสินของแผนดิน และการแบงเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกับทรัพยสิน 

ระหวางศาลปกครองและศาลยุติธรรม 
โดย Prof. Benoit Schmaltz 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 การจัดทําประชาคมหมูบานโดยหนวยงานซึ่งมิไดมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 เทศบัญญัติกําหนดระยะทีต่ั้งโกดังซ่ึงเก็บวตัถุหรือสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 คําสั่งใหผูประกอบกิจการรื้อถอนบานพักตากอากาศออกไปจากเขตอุทยานแหงชาต ิ
 การใชมาตรการที่หนักขึ้นตามลําดับกับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยฝาฝนกฎหมาย 

 

 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๓  ก 

 
 

 
อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• ทรัพยสินของแผนดิน และการแบงเขตอํานาจศาล 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม 
บรรยายโดย Prof. Benoit Schmaltz 
ถอดความและเรียบเรียงโดย อภิญญา แกวกาํเหนิด 
(การบรรยายทางวิชาการ) ..................................... (๑๕๒) 

 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคําขอ 

ในคดีปกครองพิเศษเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ตามกฎหมายฝรั่งเศส 
โดย อภิญญา แกวกําเหนิด 
(บทความ) ............................................................... (๑๗) 

 

มาตรการบังคับทางปกครอง 
• การมีหนังสือแจงเตือนกอนท่ีจะใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองรื้อถอนส่ิงปลูกสรางของเอกชน 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๗๐/๒๕๖๒) ................................................ (๒๐๘) 

 

หลักความไดสัดสวน 

• ความไดสัดสวนของกฎท่ีหามใชเครื่องมือ 
ทําการประมงบางชนิด 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๘) 

 
 

ส่ิงแวดลอม 
• ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคําขอ 

ในคดีปกครองพิเศษเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ตามกฎหมายฝรั่งเศส 
โดย อภิญญา แกวกําเหนิด 
(บทความ) ............................................................... (๑๗) 

• คณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงานออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลใหเอกชน โดยมิได
มีการจัดทําประชาคมหมูบานอยางถูกตอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๐) ................................................ (๑๗๗) 

• คดีปกครองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและหลักการตีความขอพิพาท 
โดย อนันต คงเครือพันธุ 
(บทความ) ............................................................... (๙๗) 

• ความไดสัดสวนของกฎท่ีหามใชเครื่องมือ 
ทําการประมงบางชนิด 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๘) 

• เจาพนักงานทองถ่ินมิไดใชมาตรการที่หนักขึ้น
ตามลําดับกับผูประกอบกิจการโรงงานที่ดําเนิน
กิจการโดยฝาฝนกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๑/๒๕๖๒) .................................................... (๑๙๕) 

• เทศบาลกอสรางอาคารตลาดสดโดยมิไดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  
เนื่องจากมิใชอาคารท่ีต้ังอยูริมแมน้ํา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๗๗/๒๕๖๑) ................................................ (๑๘๘) 

 

ดัชนีเร่ือง
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• ความชอบดวยกฎหมายของเทศบัญญัติกําหนด
ระยะที่ต้ังโกดังสินคาท่ีเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพใหหางจากชุมชน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๕/๒๕๖๒) ................................................... (๒๐๕) 

• รูปแบบและกระบวนการใหอนุญาตการใชแหลงน้ํา
ตามรัฐบัญญัติทรัพยากรน้ําของเยอรมัน 
โดย วิชญพาส พิมพอักษร 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• สภาแหงรัฐฝรั่งเศสกับการควบคุมความชอบ 
ดวยกฎหมายของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช 
ยาฆาแมลง 
(เกร็ดขาวตางประเทศ)........................................... (๒๓๓) 

• หลักกฎหมายเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดานส่ิงแวดลอมของประเทศสเปน 
โดย โรม ทีปะปาล 
(บทความ) ................................................................ (๖๑) 

• อํานาจของเจาหนาท่ีในการออกคําส่ังให 
ผูประกอบกิจการบานพักตากอากาศ 
รื้อถอนส่ิงปลูกสรางออกไปจากเขตอุทยาน 

 แหงชาติหรือทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม 
 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
 ที่ อส. ๔/๒๕๖๒) .................................................... (๒๐๑) 
• อุตสาหกรรมจังหวัดออกใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงานใหแกเอกชน โดยไดรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและกําหนดมาตรการปองกันมลพิษ
ไวเปนเง่ือนไขในการอนุญาต  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๗/๒๕๖๐) .................................................... (๑๘๔) 

 

ละเลยตอหนาที่ 
• เทศบาลกอสรางอาคารตลาดสดโดยไมจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  
ซึ่งเปนไปตามความเห็นของหนวยงานที่มีหนาท่ี
โดยตรงในเรื่องดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๗๗/๒๕๖๑) ................................................. (๑๘๘) 

• เจาหนาท่ีมิไดดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของ
กิจการท่ีถูกรองเรียนวาประกอบกิจการโดยไมได
รับอนุญาต 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๑/๒๕๖๒) .................................................... (๑๙๕) 

• Liability of the Royal Thai Police for a Wrongful 
Act committed by its Officials 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 57/2562) 

 (Administrative Court Decisions) ......................... (๒๑๘) 
 

ละเมิด 
• การฟองเรียกคาเสียหายจากกรณีเจาหนาท่ีรื้อถอน

ส่ิงปลูกสรางของผูบุกรุกออกจากเขตอุทยาน
แหงชาติ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๗๐/๒๕๖๒) ................................................ (๒๐๘) 

• Liability of the Royal Thai Police for a Wrongful 
Act committed by its Officials 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 57/2562) 

 (Administrative Court Decisions) ......................... (๒๑๘) 
 

ที่ดิน 
• การเขาครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน 

ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ โดยไมมีหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๔/๒๕๖๒) .................................................... (๒๐๑) 

 

การเวนคืนอสังหาริมทรพัย 
• พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมา 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๓) 
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 ขอมูลขาวสาร 
• หลักกฎหมายเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ดานส่ิงแวดลอมของประเทศสเปน 
โดย โรม ทีปะปาล 
(บทความ) ............................................................... (๖๑) 
 

การสาธารณสุข 
• การออกเทศบัญญัติกําหนดระยะหางของที่ต้ัง

สถานประกอบการซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัยและการออกขอกําหนด 
เพ่ือลงโทษผูฝาฝน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๕/๒๕๖๒) ................................................... (๒๐๕) 

 

งานทะเบียน 
• ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรม 

มีคําส่ังปรับเจาของธุรกิจโรงแรมที่ไมจัดใหมี
ผูจัดการซึ่งเปนเหตุใหกลุมวัยรุนเขาใชบริการ 
ในลักษณะมั่วสุม 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๔๙๖/๒๕๖๒) ................................................ (๒๑๔) 

 

การประกอบกิจการ 
• การประกอบกิจการโรงงานอบขาวเปลือกและ 

ขัดขาวโดยไมไดรับใบอนุญาต ทําใหประชาชน
ใกลเคียงไดรับความเดือดรอนเสียหายตอสุขภาพ
อนามัย 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๑/๒๕๖๒) .................................................... (๑๙๕) 

 
 
 
 
 
 

• การออกเทศบัญญัติกําหนดระยะที่ต้ังของโกดัง
สินคาใหหางจากชุมชน เพ่ือแกปญหาขอรองเรียน
เกี่ยวกับกล่ินสารเคมีจากการประกอบกิจการ
จําหนายปุยและยาปราบศัตรูพืช 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๕/๒๕๖๒) ................................................... (๒๐๕) 

• คําส่ังลงโทษปรับเจาของธุรกิจโรงแรมกรณี 
ไมจัดใหมีผูจัดการโรงแรมตามกฎหมาย 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๔๙๖/๒๕๖๒) ................................................ (๒๑๔) 

• คําส่ังใหผูประกอบกิจการทําลายและรื้อถอน
บานพักตากอากาศออกไปจากเขตอุทยาน
แหงชาติ 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๔/๒๕๖๒) ................................................... (๒๐๑) 

• หนวยงานของรัฐออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหลอมหลอโลหะโดยปดประกาศเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนไมครบ ๑๕ วัน โดย
ขาดไปเพียง ๑ วัน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๗/๒๕๖๐) ................................................... (๑๘๔) 

• หนวยงานของรัฐออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และหามใช
ประโยชนเพ่ือกิจการโรงงาน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๐) ................................................ (๑๗๗) 



 

                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๓  (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 

“อํานวยความยุติธรรมทางปกครองดวยความเปนธรรม รวดเร็ว ทันสมัย 
เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมและเปนศาลแหงความเปนเลิศ” คือ วิสัยทัศน 
ในการดําเนินงานของศาลปกครอง หรือเปนคติพจนวา “เปนธรรม รวดเร็ว ทันสมัย”  

ตลอดระยะเวลาการทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง 
นับตั้งแตเปดทําการเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงปจจุบันวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเปน 
วันครบรอบ ๑๙ ป ของการเปดทําการดังกลาว ศาลปกครองไมเคยหยุดน่ิงในการมุงม่ันพัฒนา 
การดําเนินงานเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณาคดี
ที่รวดเร็วและดวยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการคดีปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ซ่ึงเปนขอพิพาทที่สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ศาลปกครองจึงไดจัดตั้งและเปดทําการแผนกคดีส่ิงแวดลอมขึ้นเม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารจัดการคดีประเภทดังกลาวมีความรวดเร็ว และทันตอการแกไขเยียวยา
ความเดือดรอนเสียหายแกคูกรณี  นอกจากนี้ ศาลปกครองยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
บริหารศาลปกครองดานระบบยุติธรรมทางปกครองสิ่งแวดลอม เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดลอมของศาลปกครอง อันจะเปนประโยชนในการอํานวย
ความยุติธรรมแกคูกรณีในคดีพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีความเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะ
และปจจุบันประชาคมโลกรวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

วารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี จึงประกอบไปดวยสาระความรูทางวิชาการ  
ที่ มุ งเนนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม โดยเริ่มจากบทความทางวิชาการ  
เร่ือง “รูปแบบและกระบวนการใหอนุญาตการใชแหลงนํ้าตามรัฐบัญญัติทรัพยากรนํ้า 
ของเยอรมัน” โดย คุณวิชญพาส พิมพอักษร ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาเก่ียวกับการอนุญาต 
การใชแหลงนํ้าตามรัฐบัญญัติทรัพยากรนํ้าของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อันมีวัตถุประสงค 
ในการรักษาแหลงน้ําใหเปนสวนหน่ึงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยรัฐบัญญัติทรัพยากรน้ํา
ดังกลาวใชบังคับกับแหลงนํ้าทุกประเภทตามการจําแนกประเภทของแหลงนํ้าทางกายภาพ เชน 
แหลงนํ้าชายฝง และแหลงน้ําบาดาล ถัดมาเปนบทความเรื่อง “ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิพากษา
เกินคําขอในคดีปกครองพิเศษเก่ียวกับส่ิงแวดลอมตามกฎหมายฝร่ังเศส” โดย ดร. อภิญญา 
แกวกําเหนิด บทความดังกลาวไดนําเสนอลักษณะของคดีปกครองพิเศษเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 



 

    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๓ (๒) 

ขอบเขตของหลักการที่หามศาลพิพากษาเกินคําขอ ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเหตุผลของการที่ 
ศาลปกครองจะใชอํานาจพิพากษาเกินคําขอในคดีปกครองพิเศษเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดังกลาว 
บทความเร่ืองตอมา คือ “หลักกฎหมายเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศสเปน” โดย ดร. โรม ทีปะปาล ซ่ึงไดศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของประเทศสเปน ที่มีขอกําหนดใหหนวยงานทางปกครองมีหนาที่
ตองเผยแพรขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางหลักประกันใหแกประชาชนทุกคน โดยผูเขียน 
ไดนําเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการเปรียบเทียบหลักการของประเทศสเปนและประเทศไทย
ไวอยางนาสนใจ สวนบทความเรื่องสุดทาย ไดแก “คดีปกครองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและหลักการตีความขอพิพาท” โดย ดร. อนันต คงเครือพันธุ ซ่ึงผูเขียน
เห็นถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนปญหาที่กระทบตอการดํารงอยู
ของมนุษยชาติ และการแกไขปญหาตองอาศัย “สหศาสตร” มาใชประกอบกัน การเตรียมความพรอม
เก่ียวกับความเขาใจในเรื่องดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทิศทางการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหลักในการตีความขอพิพาท จึงมีความสําคัญ 
ที่จะทําใหเกิดการตอยอดความรูและขอมูลที่มีอยูเพ่ือแกไขปญหานี้ไดอยางถูกตองตอไป บทความ
ทั้ง ๔ เรื่องดังกลาวจึงนับวาเปนบทความที่นาสนใจและเปนการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
ในหลากหลายมิติ 
  นอกจากน้ี ยังมีบทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ เร่ือง “ความไดสัดสวน
ของกฎที่หามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิด” โดย คุณวิชญพาส พิมพอักษร  
ซ่ึงศึกษาจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๗/๒๕๖๑ กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเคร่ืองมือทําการประมงบางชนิด ทําการประมงในท่ีจับ
สัตวนํ้าประเภทที่สาธารณประโยชนในบริเวณแมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บนํ้า และลํานํ้าสาขา  
ทุกแหงทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ 
ดวยกฎหมายของประกาศดังกลาว โดยเฉพาะประเด็นการใชดุลพินิจของฝายปกครองในการ 
ออกประกาศพิพาทวาชอบดวยหลักความไดสัดสวนหรือไม ในสวนของการบรรยายทางวิชาการ 
ไดแก เร่ือง “ทรัพยสินของแผนดิน และการแบงเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสิน
ระหวางศาลปกครองและศาลยุติธรรม” โดย Prof. Benoit Schmaltz ซ่ึงถอดความและเรียบเรียง
โดย ดร. อภิญญา แกวกําเหนิด โดยผูบรรยายไดนําเสนอปญหาคดีพิพาทเก่ียวกับทรัพยสิน
ของแผนดินซึ่งจะมีการแบงเขตอํานาจระหวางศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยปญหาเร่ือง 



 

                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๓  (๓) 

เขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวเปนปญหาสําคัญระดับพ้ืนฐานทั้งในมุมมอง
ทางปฏิบัติและในมุมมองทางทฤษฎีวิชาการ จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาอยางยิ่ง  

ในสวนของคอลัมนประจํา เริ่มจากคอลัมน  “คําพิพากษาและคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” โดยวารสารฉบับน้ีมีคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ที่นาสนใจหลายคดีที่เปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีแกหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในคดีพิพาทเก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่เขาสูการพิจารณาของ
ศาลปกครองอันเนื่องมาจากผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายไดยื่นฟองหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยเห็นวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร อาทิ กรณีผูประกอบกิจการ
โรงไฟฟาชีวมวลไดดําเนินการจัดทําประชาคมหมูบานรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมิใช 
การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดทําประชาคม
หมูบานตามกฎหมาย กรณีการประกอบกิจการโรงงานอบขาวเปลือกและขัดขาวโดยไมไดรับ
ใบอนุญาต ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายตอสุขภาพจึงฟองคดีขอใหฝายปกครองปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด กรณีฝายปกครองมีคําส่ังใหผูเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
โดยมิชอบดวยกฎหมายดําเนินการทําลายและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนบานพักตากอากาศ
ออกไปจากเขตอุทยานแหงชาติ กรณีการกอสรางอาคารตลาดสดซึ่งมีระยะหางจากแมนํ้าไมนอยกวา 
๑๘ เมตร โดยมีประเด็นพิจารณาวาอาคารดังกลาวถือเปนอาคารที่ตั้งอยูริมแมนํ้าตามความหมาย
ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาด 
ของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ หรือไม รวมถึงกรณีเทศบาลออกเทศบัญญัติกําหนดระยะที่ตั้งโกดังสินคา
ที่เก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพใหหางจากชุมชนไมนอยกวา  
๕๐๐ เมตร ซ่ึงผูประกอบการเห็นวาเปนการสรางภาระเกินความจําเปนและเกินสมควร  นอกจากนี้ 
ยังมีคดีพิพาทอ่ืน ๆ ที่นาสนใจเชนกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคอลัมนดังกลาว 

สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น าสนใจยังปรากฏในคอลัมน 
“Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปลสรุปยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 57/2562 แปลโดย Patchanat Chainuwat 
เรื่อง “Liability of the Royal Thai Police for a Wrongful Act committed by its Officials” สวนคอลัมน 
“เกร็ดขาวตางประเทศ” คุณขนิษฐา เติมตฤษณา ไดนําเสนอขาวเรื่อง “สภาแหงรัฐฝรั่งเศส



 

    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๓ (๔) 

กับการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใชยาฆาแมลง”  
ในสวนอ่ืน ๆ ยังคงมีสาระความรูที่หลากหลาย เชน คอลัมน “ขาวกฎหมายไทย” ไดนําเสนอ
สาระสําคัญของกฎหมายใหม ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงจะเปนประโยชนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอีกดวย 

กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนผูที่สนใจ ไดศึกษาเน้ือหาในวารสารวิชาการ 
ศาลปกครองฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการอํานวยการจัดทําวารสารวิชาการศาลปกครอง 
ไดพิจารณาคัดสรรองคความรู ซ่ึงมีคุณคาทางวิชาการมาเผยแพรไว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
องคความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทีผู่สนใจสามารถศึกษาคนควาหรือนําไปใชประโยชนในการตอยอด
ทางวิชาการได  ทั้งนี้ เปนที่ทราบดีวาปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมน้ัน เปนเรื่องที่สงผลกระทบ 
ตอผูคนเปนจํานวนมากและมีความเก่ียวของกับหลายภาคสวน ในการแกไขปญหาดังกลาว 
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและบูรณาการองคความรูในมิติตาง ๆ ซ่ึงในดานกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองน้ัน ถือวามีความสําคัญในการอํานวยความเปนธรรมในขอพิพาททางปกครอง
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนวางหลักหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีใหแกฝายปกครอง 
เพ่ือใหสังคมไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป  

 

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 




