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เรืองเด่นในเล่ม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 การพฒันาระบบยตุธิรรมสงิแวดลอ้มของศาลปกครอง  
 การพฒันากฎหมายปกครองและกระบวนการยตุธิรรมทางปกครอง :  
คุณูปการของศาสตราจารยพ์เิศษ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ 

 ศาลปกครองกบัการดาํรงหลกันิตธิรรม 
 พฒันาการของกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครอง และความทา้ทายในอนาคต 
ของการอํานวยความยตุธิรรมของศาลปกครอง 

 

 คาํพิพากษาและคาํสงัของศาลปกครองสงูสดุทีน่าสนใจ  
 

 ผูร้บัมอบอํานาจถูกลงโทษฐานละเมดิอํานาจศาล กรณียนืคําขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 
โดยผูม้อบอํานาจไมป่ระสงค ์

 การยนืคําขอให้หน่วยงานของรฐัแปรสภาพถ้อยคําของเจา้หน้าททีไีด้รายงานด้วยวาจา 
ใหเ้ป็นเอกสาร 

 การใช้ดุลพินิจไม่สงัการให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ของโรงพยาบาล จากเหตุทมีกีารโจรกรรมลกัซองเสนอราคา 
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อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การขอใหบ้งัคบัตามคาํชขีาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการในสญัญาจา้งก่อสรา้ง
อาคารอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลหวัหนิ 
(คาํวนิิจฉยัชขีาดอํานาจหน้าทรีะหว่างศาล 
ท ี๑๑๒/๒๕๖๑) .................................................... (๒๑๙) 

• ขอ้พพิาทเกยีวกบัการดาํเนินการบงัคบัคด ี
ของเจา้พนกังานบงัคบัคดตีามคาํพพิากษา 
ของศาลยุตธิรรม 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคร. ๑๒๙/๒๕๖๓) ......... (๑๙๗) 

 

กฎ 
• ประกาศสาํนกัฝึกอบรมวชิาว่าความแห่งสภา

ทนายความ เรอืง ระเบยีบว่าดว้ยการฝึกอบรม
วชิาว่าความ 

(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคร. ๑๓๔/๒๕๖๓) .......... (๒๐๐) 
 

คาํสงัทางปกครอง 
• คาํสงัลงโทษปลดกาํนนัออกจากตําแหน่ง 

(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอร. ๒๒/๒๕๖๓) ................................................. (๑๖๐) 

• คาํสงัใหเ้อกชนรอืถอนอาคารชนดิบา้นไมช้นัเดยีว
ออกจากทดีนิหรอืแม่นําลาํคลอง 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ี๒๕๑/๒๕๖๓) ................ (๑๘๙) 

 

เงือนไขการฟ้องคดี 
ระยะเวลา 

• การฟ้องเพกิถอนคาํสงัไล่ออกจากราชการ 
พน้ระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนดโดยอา้ง 
เหตุจาํเป็นอนืจากอาการป่วยโรคซมึเศรา้ 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคบ. ๖๔/๒๕๖๓) ........... (๑๙๓) 

• ระยะเวลาการฟ้องขอใหเ้พกิถอนมตคิณะกรรมการ
ปฏริปูทดีนิจงัหวดัทอีนุญาตใหบ้คุคลใชท้ดีนิ 
ในเขตปฏริปูทดีนิเพอืประกอบกจิการลานตาก 
มนัสาํปะหลงั 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคส. ๑๕/๒๕๖๓) ............ (๑๙๑) 

• วนัทถีอืว่ารูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องเพกิถอนคาํสงั 
ใหพ้น้จากตําแหน่งนายกเทศมนตร ีกรณีแจง้คาํสงั
ทางไปรษณียต์อบรบัไปยงัทอียูต่ามภมูลิาํเนา 
ในบตัรประจาํตวัประชาชน 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคร. ๒๗๗/๒๕๖๒) ........ (๑๘๔) 

• วนัทถีอืว่ารูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องเพกิถอนคาํสงั 
ใหร้อืถอนสงิปลกูสรา้งทรีุกลําแม่นําลาํคลอง 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ี๒๕๑/๒๕๖๓) ................ (๑๘๗) 

• วนัทถีอืว่ารูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องเพกิถอนประกาศ
ของสภาทนายความเกยีวกบัการเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพ 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคร. ๑๓๔/๒๕๖๓) ......... (๒๐๐) 

 

ค่าธรรมเนียมศาล 
• ผูร้บัมอบอาํนาจยนืคาํขอดาํเนินคดโีดยยกเวน้

ค่าธรรมเนียมศาล ซงึไม่เป็นไปตามความประสงค์
ของผูม้อบอาํนาจ 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคล. ๒/๒๕๖๓) ............... (๑๘๑) 

 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• ผูร้บัมอบอาํนาจถูกลงโทษฐานละเมดิอาํนาจศาล

จากกรณีแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ต่อศาล 
(คาํสงัศาลปกครองสงูสุดท ีคล. ๒/๒๕๖๓) ............... (๑๘๑) 

• พฒันาการของกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
และความทา้ทายในอนาคตของการอาํนวย 
ความยตุธิรรมของศาลปกครอง 
โดย สเุมธ รอยกุลเจรญิ 
(บทความ) ............................................................ (๑๓๘) 

ดชันีเรือง 
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ประวติัศาสตรแ์ละความเป็นมา 
ของศาลปกครอง 

• การพฒันากฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุตธิรรมทางปกครอง : คุณูปการของ
ศาสตราจารยพ์เิศษ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์
โดย ชาญชยั แสวงศกัด ิ
(บทความ) .................................................................. (๘) 
 

กฎหมายปกครอง 

• การนําแนวคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดมาใช้
ในการเพกิถอนคาํสงัทางปกครองโดยเจา้หน้าที
และการขอใหพ้จิารณาใหม ่
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรอืงเสรจ็ท ี๒๗๑/๒๕๖๑) ................. (๒๒๓) 

• การพฒันากฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุตธิรรมทางปกครอง : คุณูปการของ
ศาสตราจารยพ์เิศษ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์
โดย ชาญชยั แสวงศกัด ิ
(บทความ) .................................................................. (๘) 

 

หลกันิติรฐั 
• ศาลปกครองกบัการดาํรงหลกันิตธิรรม 

โดย วรพจน์ วศิรตุพชิญ ์
(บทความ) ............................................................... (๙๕) 
 

สิงแวดล้อม 

• การพฒันาระบบยุตธิรรมสงิแวดลอ้ม 
ของศาลปกครอง 
โดย ปิยะ ปะตงัทา 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

 

 

 

• The Administrative Authority Failed to Take 

the Next Level of Measure When There is  

an Ongoing Violation of Law 
(Supreme Administrative Court Judgment 

No. A.E. 1/2562) 
 (Administrative Court Decisions) ........................ (๒๐๔) 
 

ละเลยต่อหน้าที/ปฏิบติัหน้าทีล่าช้า 
• หน่วยงานของรฐัจ่ายเงนิเดอืนล่าชา้กว่ากาํหนด 

เป็นเหตุใหเ้จา้หน้าทชีาํระตน้เงนิคนืใหธ้นาคาร
เจา้หนีล่าชา้และตอ้งชาํระดอกเบยีเงนิกูม้ากกว่า 
ทคีวรจะเป็น 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๔๐๖/๒๕๖๓) ................................................ (๑๗๓) 

• หน่วยงานของรฐัไม่แปรสภาพถอ้ยคาํของเจา้หน้าที
ซงึรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารดว้ยวาจา 
ใหเ้ป็นเอกสารตามคาํขอของผูถ้กูกล่าวหาว่า
ดดัแปลงอาคารโดยมไิดร้บัอนุญาต 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๗๓๑/๒๕๖๓) ............................................... (๑๗๖) 

• The Administrative Authority Failed to Take 

the Next Level of Measure When There is  

an Ongoing Violation of Law 
(Supreme Administrative Court Judgment 

No. A.E. 1/2562) 
 (Administrative Court Decisions) ........................ (๒๐๔) 
 

ละเมิด 

• ความรบัผดิของหน่วยงานของรฐั กรณีจ่ายเงนิเดอืน
ล่าชา้กว่าทกีาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๔๐๖/๒๕๖๓) ................................................ (๑๗๓) 
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สญัญาทางปกครอง 
• กรณีพพิาทตามคาํชขีาดของอนุญาโตตุลาการ 

อนัสบืเนอืงมาจากสญัญาจา้งก่อสรา้งอาคาร
อุบตัเิหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลหวัหนิ 
(คาํวนิิจฉยัชขีาดอํานาจหน้าทรีะหว่างศาล 
ท ี๑๑๒/๒๕๖๑) .................................................... (๒๑๙) 

• หน่วยงานผูว้่าจา้งไม่ขยายระยะเวลาก่อสรา้ง
อาคารเรยีนใหผู้ร้บัจา้งตามมตคิณะรฐัมนตร ี
ทกีาํหนดมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ทไีดร้บัผลกระทบจากการปรบัเพมิค่าจา้งขนัตํา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๔๗๑/๒๕๖๓) ................................................ (๑๖๘) 

 

การพสัด ุ
• เจา้หน้าทใีชดุ้ลพนิิจไม่ยกเลกิการประกวดราคา 

จา้งปรบัปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาล 
ดว้ยเหตุจาํเป็นเร่งด่วนในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีฟ. ๓๐/๒๕๖๓) ................................................... (๑๖๓) 
 

ข้อมลูข่าวสาร 
• การขอขอ้มลูการจดัซอืจดัจา้งของเทศบาลตําบล

ตามโครงการช่วยเหลอืประชาชนในการป้องกนั 
โรคโควดิ ๑๙ 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารท ีสค ๔๖๘/๒๕๖๓) ........................... (๒๑๕) 

• เจา้ของอาคารขอใหห้น่วยงานของรฐัแปรสภาพ
ถอ้ยคาํการรายงานดว้ยวาจาและความเหน็ของ
เจา้หน้าทเีกยีวกบัสภาพของอาคารใหเ้ป็นเอกสาร 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๗๓๑/๒๕๖๓) ................................................ (๑๗๖) 

• นกัโทษในเรอืนจาํขอขอ้มลูเกยีวกบัตน้ร่างการตรา
พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารท ีสค ๔๓๐/๒๕๖๓) .......................... (๒๑๔) 

• บทบาทของกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 
ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) .......................................... (๒๓๔) 

• บุตรขอขอ้มลูการขอรบัเงนิสงเคราะหค์่าจดัการศพ
ของมารดาจากกรมสวสัดกิารทหารบก 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารท ีสค ๓๙๐/๒๕๖๓) ........................... (๒๑๒) 

• ผูต้อ้งหาในคดอีาญาขอขอ้มลูเกยีวกบัความเหน็ 
ในการสงัไม่ฟ้องของอยัการจงัหวดัและอธบิดี
อยัการภาค 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารท ีสค ๓๕๐/๒๕๖๓) .......................... (๒๑๑) 

 

บริหารราชการแผ่นดิน 
• พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๓๑) 
 

บริหารงานบคุคล 
• การนําแนวคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดมาใช้

ในการเพกิถอนคาํสงัทางปกครองโดยเจา้หน้าที
และการขอใหพ้จิารณาใหม ่
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรอืงเสรจ็ท ี๒๗๑/๒๕๖๑) ................. (๒๒๓) 
 

วินัย 
• คาํสงัปลดกาํนนัออกจากตําแหน่งซงึดาํเนินการ 

ไม่ถูกตอ้งตามขนัตอน และต่อมาไดแ้ต่งตงั
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัและมคีาํสงั 
ปลดกาํนนัออกจากตําแหน่งใหม ่
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอร. ๒๒/๒๕๖๓) ................................................. (๑๕๙) 
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• เจา้หน้าทกีารเงนิแกไ้ขตวัเลขจาํนวนเงนิ 
ในใบสาํคญัรบัเงนิทไีดจ้่ายเป็นคา่ทาํความสะอาด
และค่าเช่าเครอืงเสยีง ซงึเป็นคา่ใชจ้่ายทไีม่ไดร้บั 
การจดัสรรงบประมาณไว ้
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีฟ. ๒๔/๒๕๖๓) .................................................. (๑๕๓) 

• เจา้หน้าทผีูม้อีาํนาจไมย่กเลกิการประกวดราคา 
ซงึมเีหตุโจรกรรมลกัซองเสนอราคานอกสถานที
เสนอราคา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีฟ. ๓๐/๒๕๖๓) .................................................. (๑๖๓) 

 

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
• องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจ่ายเงนิเดอืนล่าชา้ 

กว่าทกีาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาการจ่าย
เงนิเดอืน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ และเงนิอนื 
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
ท ีอ. ๔๐๖/๒๕๖๓) ................................................ (๑๗๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียน 

• การเรมินบัระยะเวลาหนึงรอ้ยแปดสบิวนัในการ
เพมิชอืและรายการของบุคคลทยีงัไมไ่ดต้วัมา 
ตามหมายจบัไวใ้นทะเบยีนบา้นกลาง 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรอืงเสรจ็ท ี๗๓๕/๒๕๖๒) ..................................... (๒๑๖) 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีท ี๒๑ ฉบบัท ี๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๔  (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 
๒๐ ปี ศาลปกครอง “ยืนหยดัความเป็นธรรม ก้าวลาํเทคโนโลยี” 
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ครบรอบ ๒๐ ปี ของการเปิดทําการศาลปกครอง รวมถึง

ครบรอบ ๒๐ ปี ของวารสารวิชาการศาลปกครองในการทาํหน้าทเีผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กยีวกบั
กระบวนการยุตธิรรมทางปกครองทงัของไทยและต่างประเทศ รวมทงัการสนับสนุนองค์ความรู้
ทางวชิาการในการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครองและการพฒันากระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองของไทยให้มมีาตรฐานและมคีวามทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก้าวต่อไป  
สู่ปีท ี๒๑ นี ประธานศาลปกครองสูงสุด (ท่านปิยะ ปะตงัทา) ไดม้อบนโยบายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็น “ปีแห่งการพฒันาการอาํนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอนัเป็นทียอมรบัของทุกภาคส่วนและในระดบัสากลและสอดคล้องกบั
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” เพือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของสังคม 
สู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และ
เจ้าหน้าทขีองรฐั ซงึเป็นผู้รบับริการ และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั อาท ิ 
การพฒันาใหก้ารอํานวยความยุตธิรรมทางปกครองมกีรอบระยะเวลาทชีดัเจน มคีวามรวดเรว็ 
การนํากระบวนการไกล่เกลยีขอ้พพิาทในคดปีกครองมาใช้ให้มากยงิขนึ เพอืให้สามารถแก้ไข
เยยีวยาความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายของคู่กรณีได้อย่างทนัการณ์ ตลอดจนส่งเสรมิใหป้ระชาชน
และทุกภาคส่วนในสงัคมสามารถเขา้ถงึการอํานวยความยตุธิรรมทางปกครองไดโ้ดยสะดวกและ 
ไม่สนิเปลอืงค่าใช้จ่าย ด้วยช่องทางสมยัใหม่ทสีอดคล้องกบับรบิทการเปลยีนแปลงทางสงัคม 
ผ่านระบบงานคดปีกครองอเิลก็ทรอนิกส์ และการพจิารณาคดโีดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอื
ระบบการประชุมทางจอภาพ ซงึเป็นระบบทมีคีวามสะดวกและมคี่าใช้จ่ายน้อย   นอกจากนี  
ยงัมุ่งเน้นให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกลไกในการจดัการข้อพพิาททเีป็นปัญหา 
ซึงจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการปกป้องคุ้มครอง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดผลสมัฤทธิทีชดัเจนยงิขนึในด้านความเป็นธรรม 
และความรวดเรว็ ในส่วนของวารสารวิชาการศาลปกครองนนั นับว่ามบีทบาทในการสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการทีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลือนนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิผล  
ดังเจตนารมณ์ของการจดัตังศาลปกครองและวิสัยทัศน์ของศาลปกครองในการทําหน้าท ี
“อาํนวยความยติุธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเรว็ ทนัสมยั เพือเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสงัคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ”  



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีท ี๒๑ ฉบบัท ี๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๔ (๒) 

สําหรบัเนือหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบบันี ถือเป็น “ฉบบัพิเศษ”  
เนืองในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการเปิดทําการศาลปกครอง ซงึกองบรรณาธกิารได้รบัเกยีรติ
เป็นอย่างสูงจากผู้บริหารศาลปกครองในการสนับสนุนบทความทางวิชาการอันทรงคุณค่ายิง 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการกฎหมายปกครองและการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง
ของไทยในมิติต่าง ๆ จํานวน ๔ เรือง ซึงกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน 
มา ณ โอกาสนี โดยเรมิจากบทความเรอืงแรก คอื เรอืง การพฒันาระบบยุติธรรมสิงแวดล้อม
ของศาลปกครอง โดย ท่านปิยะ ปะตงัทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ทไีด้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหาสิงแวดล้อมอันเป็นปัญหาทมีรีากฐานมาจากการปะทะกัน
ระหว่างเทคโนโลยกีบัธรรมชาติ และผลจากการเกิดขนึของปัญหาดงักล่าวได้ส่งผลกระทบ 
เป็นวงกว้างทังในระดบัชุมชน สงัคม ประเทศ หรือแม้กระทงัในระดบัโลก โดยทีข้อพิพาท
เกยีวกบัสงิแวดล้อมนัน จะมลีกัษณะสมัพนัธ์กบัสาขาคดต่ีาง ๆ ทงัทางอาญา ทางแพ่ง และ 
ทางปกครอง ในส่วนของศาลปกครองจงึได้มุ่งมนัทจีะสร้างความเป็นธรรมทางด้านคดปีกครอง
เกียวกับสิงแวดล้อมให้เกิดขนึอย่างแท้จรงิ โดยมกีารกําหนดแผนปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ และ 
การดาํเนินการต่าง ๆ ในการขบัเคลอืนและพฒันาระบบยุตธิรรมดา้นสงิแวดลอ้มใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏริปูประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยงิ ประเดน็การพฒันาระบบยุตธิรรมสงิแวดลอ้มทยีงัยนื
และเป็นธรรม สําหรบับทความเรอืงทสีอง คอื เรอืง การพฒันากฎหมายปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง : คุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวฒัน์ วงศ์วฒันศานต ์ 
โดย ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ชาญชยั แสวงศกัดิ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ซงึบทความ
ดงักล่าวประกอบไปด้วยสาระสําคญั ๓ ส่วนหลกั ทแีสดงให้เห็นถึงพฒันาการของกฎหมาย 
ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทาง  
การพัฒนาต่อไป โดยส่วนแรก ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนากฎหมายปกครอง 
และกระบวนการยุตธิรรมทางปกครองในประเทศไทย ส่วนทสีอง เป็นผลการดําเนินงานพฒันา
กฎหมายปกครองและกระบวนการยตุธิรรมทางปกครองของศาสตราจารยพ์เิศษ ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต ์
และส่วนทสีาม คือ งานพฒันากฎหมายปกครองและการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง 
ทยีงัรอการสานต่อ อันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ความเป็นมา และความยากลําบากในการ
พฒันากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยในแต่ละยุคสมยั จนกระทงั 
มกีารจดัตงัศาลปกครองขนึอย่างเป็นรปูธรรมตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และภารกจิทรีอการสานต่อจากคนรุ่นหลงัในทศันะของผู้เขยีน ซงึจะเป็น
ประโยชน์อย่างยงิต่อการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางปกครองไทยในก้าวต่อไป ถดัมาไดแ้ก่
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บทความ เรือง ศาลปกครองกับการดํารงหลักนิติธรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ทไีด้วเิคราะห์บทบาทของศาลปกครอง 
ในการผดุ งไว้ซึงหลักนิติธรรม  โดยนําเสนอให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่ าง อํ านาจ 
หน้าทีของศาลปกครอง หลักนิติธรรม และการผดุงหลักนิติธรรมโดยศาลปกครอง ซึงก็คือ  
การผดุงไว้ซึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  อันเป็นสาระสําคัญ 
ประการหนึงของหลกันิติธรรมทเีป็นหลกัการพืนฐานสําคญัของรฐัธรรมนูญเสรปีระชาธิปไตย   
ทงันี การทศีาลปกครองจะผดุงไว้ซงึหลกันิตธิรรมได้ ก็เฉพาะแต่ในการพจิารณาพพิากษาคดทีอียู ่
ในอํานาจหน้าทเีท่านัน บทบาทของศาลปกครองในการผดุงหลกัการดงักล่าวจงึปรากฏใหเ้หน็
อย่างเด่นชดัในการพจิารณาพพิากษาคดีทเีกยีวกบัการใช้อํานาจทางปกครองในการออกกฎ 
คาํสงั หรอืกระทาํการอนืใดโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ซงึหลกันิตธิรรมยงัมสีาระสําคญัประกอบดว้ย
หลกัการย่อยอืน ๆ อีกหลายประการทน่ีาศึกษาเป็นอย่างยงิ สําหรบับทความเรอืงสุดท้าย  
คอื เรอืง พฒันาการของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง และความท้าทายในอนาคต
ของการอํานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง  โดย ท่านสุเมธ รอยกุลเจริญ  
รองประธานศาลปกครองสูงสุด  บทความดังกล่าวมุ่งหมายทีจะนําเสนอถึงพัฒนาการ 
ของกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองนับตงัแต่ทศีาลปกครองเปิดทําการเป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั 
เพอืใหส้ามารถอํานวยความยุตธิรรมทางปกครองไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และมคีวามทนัสมยั 
อกีทงัทาํใหเ้กดิความชดัเจนในวธิพีจิารณาคดปีกครองทมีลีกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างจากการพจิารณา
พพิากษาคดพีพิาททวัไป  นอกจากนี ยงักล่าวถงึการทจีะรบัมอืกบัความทา้ทายใหม่ ๆ อนัเกดิจาก
พฒันาการของสงัคมและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทสี่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองศาลปกครอง
อย่างไม่อาจหลกีเลยีงได้ ซงึปัจจุบนักฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองได้พฒันาไปอกีขนัหนึง 
โดยมกีารเพมิเติมวธิพีจิารณาคดปีกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ อนัเป็นวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
ทีสะดวก ทันสมัย และประหยัดค่าใช้จ่าย  ทงันี ศาลปกครองจะยงัคงมุ่งมนัทีจะปรบัปรุง 
และพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพยิงขนึต่อไป อันถือเป็นความท้าทาย 
ในการอํานวยความยตุธิรรมทางปกครองภายใตบ้รบิทของสงัคมทเีปลยีนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ในส่วนของคอลัมน์ประจํา เริมจากคอลัมน์  “คําพิพากษาและคําสังของ 
ศาลปกครองสูงสุดทีน่าสนใจ” ตลอดระยะเวลาการทําหน้าทอีํานวยความยุตธิรรมทางปกครอง
มากว่า ๒๐ ปี ศาลปกครองไดว้นิิจฉัยคดพีพิาททเีป็นการวางหลกักฎหมายปกครองและบรรทดัฐาน
การปฏบิตัิราชการทดีี อันเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิและเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัิหน้าทรีาชการของเจา้หน้าทขีองรฐัทชีอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีท ี๒๑ ฉบบัท ี๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๔ (๔) 

ไวเ้ป็นจาํนวนมาก ซงึย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเอกชนทจีะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองสทิธิ
และไดร้บัการบรกิารสาธารณะทมีปีระสทิธภิาพ โดยวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบันีไดค้ดัเลอืก
คดพีพิาททมีปีระเดน็น่าสนใจและน่าศกึษามานําเสนอ อาท ิกรณีการใชดุ้ลพนิิจไม่สงัการใหย้กเลกิ
การประกวดราคาจา้งปรบัปรงุระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าแรงตาํของโรงพยาบาล จากเหตุทมีกีารโจรกรรม
ลกัซองประมูลของผู้มสีทิธเิสนอราคานอกสถานททีําการเสนอราคา ด้วยเหตุผลเพอืประโยชน์ 
ในการจดัทําบรกิารสาธารณะเกียวกับการรกัษาพยาบาลผู้ป่วย กรณีหน่วยงานของรฐัไม่จ่าย
เงนิเดือนให้แก่เจ้าหน้าทใีนสงักัดตามกําหนดเวลาทีกฎหมายกําหนดไว้ เป็นผลให้เจ้าหน้าท ี
ต้องชําระดอกเบยีเงนิกู้ธนาคารมากกว่าทคีวรจะเป็น กรณีผู้ว่าราชการจงัหวดัมคีําสงัเพกิถอน
คําสงัลงโทษปลดกํานันออกจากตําแหน่ง ด้วยเหตุทีรองผู้ว่าราชการจงัหวัดมีคําสงัแต่งตัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัโดยไมม่อีํานาจ รวมถงึกรณีทปีระชาชนรอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐั
ดําเนินการแปรสภาพถ้อยคําของเจ้าหน้าททีีได้รายงานด้วยวาจาเกยีวกบัการตรวจสอบสภาพ
อาคารพพิาทใหเ้ป็นเอกสาร จะมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอย่างไร  นอกจากนี ยงัมกีรณีทถีอืเป็น
บทเรยีนสําหรบัผูร้บัมอบหมายใหด้ําเนินคดแีทนซงึได้ยนืคําขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลโดยท ี
ผูฟ้้องคดใีนฐานะผูม้อบอํานาจไมไ่ดป้ระสงค ์อนัถอืเป็นการละเมดิอํานาจศาลทตีอ้งถูกลงโทษ  

ในส่ วนคํ าพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดทีน่ าสนใจยังปรากฏในคอลัมน์ 
“Administrative Court Decisions” ซึงเป็นการแปลสรุปย่อคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. A.E. 1/2562 แปลโดย Asharapa Yoshioka 
เ รือ ง  “The Administrative Authority Failed to Take the Next Level of Measure When 
There is an Ongoing Violation of Law” นอกจากทีกล่าวมานี ยงัมีสาระความรู้ทีน่าสนใจใน
คอลมัน์อนื ๆ อกี ไดแ้ก่ คอลมัน์ “เกรด็ข่าวต่างประเทศ” เรอืง “บทบาทของกฎหมายแข่งขนั
ทางการค้าในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ” คอลัมน์ “ข่าวกฎหมายไทย” และคอลัมน์  
“คาํวินิจฉัยขององคก์รอืนทีน่าสนใจ”  

ก้าวต่อไปในปีท ี๒๑ นี วารสารวิชาการศาลปกครองจะยงัคงมุ่งมนัพฒันา
คุณภาพด้านวชิาการเพอืประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย
เคยีงคู่ไปกบัการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง ทมีคีวามสอดคล้องกบั  
ชวีิตวถิีใหม่ของสงัคม โดย “ยืนหยดัความเป็นธรรม ก้าวลาํเทคโนโลยี” เพอืประโยชน์ 
ของประชาชนและสงัคมไทยอยา่งแทจ้รงิ 
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