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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 ความเปนไปไดในการจัดใหมีการนําโปรแกรมตุลาการอัจฉริยะมาใช 
ในการจัดทํารางคําพิพากษาในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

 การกําหนดหลักเกณฑการลงโทษทางปกครอง : กรณีศึกษาประเทศสเปน 

 การบังคับทางปกครองโดยฉับพลัน (Administrative Immediate Enforcement) 
 การกําหนดคาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม : ศึกษาความรับผิดทางสิ่งแวดลอม 

ในประเทศอังกฤษ 
 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๕๓/๒๕๕๙ 

 

 การบรรยายทางวิชาการ 
 การยกเลิก (l’abrogation) และการเพิกถอน (le retrait) นิติกรรมทางปกครอง 

โดยฝายปกครอง กับทั้งการเพิกถอน (l’annulation) นิติกรรมทางปกครองโดยศาล 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ  
 ความรับผิดของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซ่ึงทําใหหนวยงานตองเสียงบประมาณ

ปรับปรุงทางสูงกวาที่ควรจะเปน 
 การพิจารณาอุทธรณเพ่ิมคาทดแทนที่ดินไมเปนธรรม กรณีที่ดินมีสภาพและที่ตั้ง 

ไมแตกตางกัน 
 การมีคําสั่งใหเปดหรือปดคลินิกนอกเวลาราชการ เปนเรื่องการบริหารงานภายใน 

ของโรงพยาบาลของรัฐ 
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อ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ 
ของศำลปกครอง 
ค ำสั่งทำงปกครอง 

• การก าหนดหลักเกณฑ์การลงโทษทางปกครอง : 
กรณีศึกษาประเทศสเปน 
โดย โรม ทีปะปาล 
(บทความ) ............................................................... (๔๘) 

 

วิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
• ข้อความตามค าอุทธรณ์ทีพ่อเปน็ที่เข้าใจได้ว่า 

ผู้ฟ้องคดไีม่เห็นด้วยกบัเหตผุลตามค าพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น ถือเป็นข้อคัดค้านค าพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ศาลอาจรับไว้พิจารณาได้ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๔) .................. (๒๐๔) 

• ความเป็นไปไดใ้นการจัดใหม้ีการน าโปรแกรม 
ตุลาการอัจฉริยะมาใช้ในการจัดท าร่างค าพิพากษา 
ในกระบวนการยตุิธรรมทางปกครอง 

โดย พัลภา นุ่มน้อย 
 (บทความ) ................................................................. (๑) 

 

มำตรกำรบังคับทำงปกครอง 
• การใชม้าตรการบงัคับทางปกครองส าหรับค าสั่ง

ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินของมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๖/๒๕๖๓) ................ (๒๒๐) 

• การบังคับทางปกครองโดยฉับพลัน 
(Administrative Immediate Enforcement) 
โดย นิติกร ชยัวิเศษ  
(บทความ) ............................................................... (๘๖) 

• ความแตกต่างระหว่างค่าปรับทางปกครอง 
และการลงโทษปรับทางปกครอง 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรสเปน 
ที่ ๒๑๗๙/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๘) 
(ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ) ............................... (๒๑๑) 

 

กฎหมำยปกครอง 
• การยกเลิก (l’abrogation) และการเพิกถอน  

(le retrait) นิติกรรมทางปกครองโดยฝ่ายปกครอง 
กับทั้งการเพิกถอน (l’annulation) นิติกรรม 
ทางปกครองโดยศาล 
บรรยายโดย Prof. Florence CROUZATIER-DURANT 
ถอดความและเรียบเรียงโดย ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 

 (การบรรยายทางวิชาการ) .................................... (๑๔๗) 
 

หลักนิติรัฐ 
• สะพรึง 

เขียนโดย Ferdinand von Schirach 
แปลโดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร ์
(แนะน าหนังสือ) .................................................... (๒๒๙) 

 

หลักกำรใช้ดุลพินิจ 
• อ านาจของศาลปกครองในการตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจ  
(แดนอิสระในการวินิจฉยั) ในการตรวจข้อสอบ
อัตนัยของเนตบิัณฑิตยสภา 
โดย วชิชา เนตรหัสนัยน ์
(บทวิเคราะห์ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๑๕๓/๒๕๕๙) ............................................ (๑๒๗) 

 

ดัชนีเรื่อง 
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สิทธิมนุษยชน 
• สะพรึง 

เขียนโดย Ferdinand von Schirach 
แปลโดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร ์
(แนะน าหนังสือ) ................................................... (๒๒๙) 

 

สิ่งแวดล้อม 

• กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ข่าวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๕) 

• การก าหนดค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อม : ศึกษา
ความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ 
โดย กฤตยา ธีรนันทน ์

 (บทความ) ............................................................ (๑๐๑) 

• ศาลฎีกาเพิกถอนค าส่ังของเทศบาลเมืองมาดริด 
ที่ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างเตาเผาศพ 
เน่ืองจากเป็นค าส่ังที่ไม่ได้สัดส่วนและ 
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(เกร็ดข่าวต่างประเทศ) ......................................... (๒๓๓) 

• ความแตกต่างระหว่างค่าปรับทางปกครอง 
และการลงโทษปรับทางปกครอง 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรสเปน 
ที่ ๒๑๗๙/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๘) 
(ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ) ............................... (๒๑๑) 

 

ละเมิด 

• การก าหนดค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อม : ศึกษา
ความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ 
โดย กฤตยา ธีรนันทน ์

 (บทความ) ............................................................. (๑๐๑) 
 
 
 

• การก าหนดสัดส่วนความรับผิดของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางซึ่งปฏิบัตหินา้ทีด่้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีไมใ่ชห้ลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๔/๒๕๖๔) .................................................. (๑๙๔) 

• ความรับผิดของเจา้หน้าที่กรณีใช้รถยนต ์
ของหน่วยงานไปราชการและรถยนต์สูญหาย 
ระหว่างจอดรับประทานอาหารเป็นเวลานาน 
ในเวลากลางคืนโดยไมม่ีผู้เฝ้ารถ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๗๓/๒๕๖๔) ............................................... (๑๘๘) 

• ความรับผิดของนายตรวจศุลกากร กรณีผู้ส่งออก
ทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๓๔/๒๕๖๓) ............................................... (๑๗๑) 

• เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเพิงพักของผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติ โดยไดม้ีการแจ้งค าสั่งและค าเตือน 
อันเป็นการใช้มาตรการบังคบัทางปกครอง 
ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๘๐/๒๕๖๓) ................................................ (๑๗๗) 

• ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมีค าส่ังปิดคลินิกทันตกรรม
นอกเวลาราชการ เพื่อยุติปญัหาความขัดแยง้
ภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ ไม่กระทบสิทธขิอง 
ทันตแพทย์ทีป่ฏิบัตงิานในคลินกิดังกล่าว 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๒/๒๕๖๔) .................................................. (๑๘๔) 

• หน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ให้รับผิด 
ตามสัญญารับสภาพหนี้ที่เจ้าหนา้ที่ได้ท าขึ้น 
เพื่อขอผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทนจาก 
การกระท าละเมิดในการปฏิบตัิหน้าที่ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๙๓/๒๕๖๓) ........... (๒๐๗) 
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กำรพัสดุ 
• คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ใชห้ลักเกณฑ์

การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบของ
กรมการปกครอง ซึง่ไม่เปน็ไปตามทีม่ติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดไว้ ท าใหห้น่วยงานของรัฐต้องเสียงบประมาณ
ในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าทีค่วรจะเป็น 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๔/๒๕๖๔) .................................................. (๑๙๔) 

 

กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ 
• คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก าหนดราคา 

ค่าทดแทนที่ดินสองแปลงแตกตา่งกัน โดยไม่ได้
พิจารณาถึงสภาพและที่ตัง้ของที่ดินดังกล่าว 
ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๔๖/๒๕๖๔) ................................................ (๑๙๙) 

 

กำรสำธำรณสุข 

• กฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรับคนต่างด้าว
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ข่าวกฎหมายไทย) .............................................. (๒๒๗) 
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บทบรรณาธิการ 
 
วารสารวิชาการศาลปกครองฉบับนี้ เป็นฉบับที่ ๔ หรือฉบับสุดท้ายของรอบปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเผชิญกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ทุกภาคส่วน 
ต้องปรับตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการขับเคลื่อน
ภารกิจหรือกิจการต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของ  
ภาคราชการซึ่งต้องจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่ไม่อาจหยุดชะงักได้ ศาลปกครอง
นับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรม
ทางปกครองด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ 
ของคู่กรณี โดยการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ประสงค์จะด าเนินคดีปกครองโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเอง  

ก้าวต่อไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองมีแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
พัฒนาการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องและก้าวทัน 
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประการส าคัญ เป็นการวางรากฐานในการก้าวไปสู่
เป้าหมายของการเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) ในอนาคต เพื่อให้การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปอย่าง “เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย” ตลอดจนเป็นการ 
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งความผันผวนที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  

ส าหรับเนื้อหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับนี้ ยังคงประกอบไปด้วยสาระ
ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยเฉพาะบทความเรื่องแรก คือ เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดให้มี
การน าโปรแกรมตุลาการอัจฉริยะมาใช้ในการจัดท าร่างค าพิพากษาในกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง โดย คุณพัลภา นุ่มน้อย ซึ่งผู้เขียนมีความมุ่งหมายให้ภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองอัจฉริยะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน า
ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาท าหน้าที่สนับสนุนการจัดท าร่างค าพิพากษา
ของศาล อันเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงในทางวิชาการค่อนข้างมากในต่างประเทศ ซึ่งมีข้อกังวล
หลายประการ และถือเป็นพัฒนาการขั้นสูงของการน าไปสู่การเป็นศาลอัจฉริยะ บทความดังกล่าว



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๔ (๒) 

จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเพื่อต่อยอดแนวคิดการน าโปรแกรมตุลาการอัจฉริยะมาช่วยสนับสนุน 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ถัดมา คือ บทความ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์การลงโทษทางปกครอง : กรณีศึกษาประเทศสเปน โดย ดร.โรม ทีปะปาล  
ซึ่งได้ศึกษาถึงลักษณะของการลงโทษทางปกครองและหลักกฎหมายที่ต้องค านึงถึงการก าหนด
โทษทางปกครองทั้งของประเทศสเปนและของประเทศไทย โดยผู้เขียนได้น าเสนอข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะในการก าหนดหลักเกณฑ์การลงโทษทางปกครองจากการเปรียบเทียบ  
หลักกฎหมายของทั้งสองประเทศดังกล่าวด้วย  ต่อมา ได้แก่ บทความ เรื่อง การบังคับทางปกครอง
โดยฉับพลัน (Administrative Immediate Enforcement) โดย คุณนิติกร ชัยวิเศษ ซึ่งได้
น าเสนอลักษณะพิเศษของการบังคับทางปกครองโดยฉับพลัน กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่สามารถ
ที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยไม่ต้องมีการออกค าสั่งทางปกครองก่อน ภายใต้
เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งความจ าเป็นเร่งด่วนมีเงื่อนไขในการพิจารณา
อย่างไร ประโยชนส์าธารณะในความหมายของการบังคับทางปกครองโดยฉับพลันหมายถึงสิ่งใดบ้าง 
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับทางปกครองโดยฉับพลันนั้น ศาลจะมีหลักเกณฑ์ 
ในการตรวจสอบอย่างไร สามารถศึกษาหาค าตอบได้ในบทความเรื่องดังกล่าว และสุดท้าย  
คือ บทความ เรื่อง การก าหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษาความรับผิดทางสิ่งแวดล้อม
ในประเทศอังกฤษ โดย คุณกฤตยา ธีรนันทน์ บทความดังกล่าวมุ่งหมายที่จะศึกษาความรับผิด
และการก าหนดค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ ซึ่งให้ความส าคัญกับการป้องกัน
และการเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักกฎหมายท่ีน่าสนใจอันอาจเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การก าหนดค่าเสียหายและมาตรการเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ในระบบกฎหมายของไทย 

ในส่วนคอลัมน์ “บทวิเคราะห์คดีและค าวินิจฉัยที่ส าคัญ” ฉบับนี้ คุณวิชชา 
เนตรหัสนัยน์ ได้วิเคราะห์ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๕๓/๒๕๕๙ ในประเด็น
เกี่ยวกับอ านาจของศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจ 
(แดนอิสระในการวินิจฉัย) ในการตรวจข้อสอบอัตนัยของเนติบัณทิตยสภา  ถัดมาเป็น 
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การยกเลิก (l’abrogation) และการเพิกถอน (le retrait)  
นิติกรรมทางปกครองโดยฝ่ายปกครอง กับทั้งการเพิกถอน ( l’annulation) นิติกรรม 
ทางปกครองโดยศาล” โดย Prof. Florence CROUZATIER-DURANT ถอดความและเรียบเรียง
โดย ดร.ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ และคอลัมน์ “ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ” ได้น าเสนอ 



                                          
 

                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๔  (๓)  

เรื่อง “ความแตกต่างระหว่างค่าปรับทางปกครองและการลงโทษปรับทางปกครอง” จาก
ค าพิพากษาศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรสเปนท่ี ๒๑๗๙/๒๐๑๘ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๘  
ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย ดร.โรม ทีปะปาล 

ส าหรับค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ 
วางหลักปฏิบัติราชการที่ดีแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการใช้อ านาจ 
ทางปกครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อันเป็นการป้องกันและช่วยลดการเกิดข้อพิพาท 
ทางปกครองอีกทางหนึ่งนั้น ปรากฏในคอลัมน์ “ค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ที่น่าสนใจ” อาทิ ข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าทีข่องรัฐรื้อถอนเพิงพักของผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 
ซึ่งมีประเด็นพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการแจ้งค าสั่งและค าเตือนอันเป็นการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้แล้วหรือไม่ กรณีความรับผิดของ
นายตรวจศุลกากรซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้า 
ขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกน าส าเนาใบขนสินค้าขาออกที่นายตรวจศุลกากร 
ลงลายมือชื่อรับรองไปใชข้อรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยทุจริต กรณีความรับผิดของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางซึ่งไม่ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้
หน่วยงานของรัฐต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าที่ควรจะเป็น กรณีความรับผิดของ
เจ้าหน้าทีซ่ึ่งใช้รถยนต์ของหน่วยงานไปราชการและรถยนต์สูญหายระหว่างจอดรับประทานอาหาร
เป็นเวลานานในเวลากลางคืนโดยไม่มีผู้เฝ้ารถ กรณีผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐมีค าสั่ง 
ปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างเจ้าหน้าที่  
เป็นการกระทบสิทธิของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกดังกล่าวหรือไม่ และกรณีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ก าหนดราคาค่าทดแทนที่ดินสองแปลงแตกต่างกัน โดยไม่ได้พิจารณาถึง
สภาพและท่ีตั้งของที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นต้น 

คอลัมน์  “เกร็ดข่าวต่างประเทศ” ในฉบับนี้  คุณพัชราภรณ์ ศิริวิมลกุล  
ได้น าเสนอข่าว เรื่อง “ศาลฎีกาเพิกถอนค าสั่งของเทศบาลเมืองมาดริดที่ปฏิเสธไม่ออก
ใบอนุญาตก่อสร้างเตาเผาศพ เนื่องจากเป็นค าสั่งที่ไม่ได้สัดส่วนและเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม” ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีปกครอง 
ของประเทศสเปน ซึ่งได้พิพากษาเพิกถอนค าสั่งของเทศบาลเมืองมาดริดที่ปฏิเสธไม่ออก
ใบอนุญาตให้แก่บริษัทเอกชนในการก่อสร้างเตาเผาศพ โดยมีประเด็นน่าสนใจที่ศาลพิจารณา 
ในเรื่องหลักความได้สัดส่วนและหลักความเสมอภาค  นอกจากนี้  ยังมีสาระความรู้จาก  
คอลัมน์ “ข่าวกฎหมายไทย” เกี่ยวกับกฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรับคนต่างด้าว 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๔ (๔) 

ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ และคอลัมน์  
“ค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่น่าสนใจ” ได้น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ในประเด็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่มหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงคอลัมน์ 
“แนะน าหนังสือ” ในฉบับนี้ได้น าเสนอหนังสือ เรื่อง สะพรึง เขียนโดย Ferdinand von Schirach 
แปลโดย คุณศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ซึ่งน าเสนอปัญหาข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย
และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านการสนทนาของตัวละครที่มีฉากหลังเป็นการพิจารณาคดี
ในศาล อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางนิติปรัชญาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สาระความรู้ในส่วนต่าง ๆ 
ดังที่กล่าวมานั้น จึงล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อต่อยอดในทางวิชาการท้ังสิ้น 

วารสารวิชาการศาลปกครองยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพในการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย
และนานาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระบบบริหารงานศาล มุ่งสร้าง
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เพื่อให้ประชาชนและ
สังคมไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ 
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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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