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สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสรางบรรทัดฐานที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ
อยางไรก็ดี แมความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองจะมีมาเปนเวลานานแลว
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การจายสํานวนคดี การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2544
(5) ขอ 3 หมายถึง ขอในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยการดําเนิน
กระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2544

2
อยางยิ่งที่จะตองชวยกันสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาลปกครองใหแกบุคคลทั่ว ๆ ไป เจาหนาที่
ของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสถาบันที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหมนี้สามารถทําหนาที่ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม เปนไปตามความคาดหวังของสังคมที่ปรารถนาใหมีสถาบันนี้ขึ้น
บทความนี้จึงมุงหมายจะกลาวถึงศาลปกครองในภาพรวมเพื่อความเขาใจในเบื้องตน
ของบุคคลทั่วไปและผูที่เกี่ยวของ โดยลําดับแรกจะไดอธิบายถึงโครงสรางของศาลปกครองวา
ศาลปกครองมีลําดับชั้น องคประกอบและเขตอํานาจอยางไรบาง รวมทั้งประเภทของคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง ตอจากนั้นจะไดอธิบายถึงวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ
ตั้งแตการเสนอคําฟอง การตรวจคําฟอง การจายสํานวนคดี การแสวงหาขอเท็จจริง การสรุปสํานวน
การนั่งพิจารณาคดี การทําคําพิพากษา ไปจนถึงการบังคับคดี และในทายที่สุดจะเปนการสรุปวา
ศาลปกครองไดกอใหเกิดสิ่งใดขึ้นบางในสังคมไทย แตกอนที่จะศึกษาในรายละเอียดตามเคาโครง
ที่กลาวมาจะสรุปใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีศาลปกครองและวิวัฒนาการของศาลปกครองเสียกอน
1. ความจําเปนที่ตองมีศาลปกครอง ในการดําเนินงานของทางราชการซึ่งตองมีการติด
ตอสัมพันธกันระหวางประชาชนกับหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐนั้น จะมีทั้งกรณีที่ประชาชน
พึงพอใจในการดําเนินงานของทางราชการ กับกรณีที่ประชาชนรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือ
ไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตอง หรือไมไดรับความสะดวกรวดเร็วอยางที่ควรจะเปน ซึ่งกอใหเกิดหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายจนเปนขอพิพาทหรือขอโตแยงระหวางประชาชนกับ
ทางราชการขึ้น จึงจําเปนตองมีองคกรที่มีความเปนกลาง มีความรอบรูและความเชี่ยวชาญในหลัก
กฎหมายมหาชนมาทําหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทดังกลาว องคกรนี้ก็คือศาลปกครองนั่นเอง
เหตุผลสําคัญที่จําตองมีศาลปกครองอีกประการหนึ่งก็คือ นิติสัมพันธสวนใหญ
ที่เกิดขึ้นระหวางฝายปกครองกับเอกชนจะมาจากการออกกฎเกณฑ หรือการออกคําสั่ง ซึ่งเปน
การกระทําที่ฝายปกครองดําเนินการไดเองฝายเดียว มิใชตั้งอยูบนหลักความเทาเทียมกันดังเชน
การผูกนิติสัมพันธระหวางบุคคลตามกฎหมายเอกชน ทั้งยังทําเปนเอกสาร ซึ่งเกือบทั้งหมดจะอยู
ในความครอบครองของฝายราชการ จึงเปนการยากที่เอกชนจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจนยืนยัน
ขอกลาวอางของตน ดังนั้น การดําเนินคดีปกครองและหลักกฎหมายที่ใชในการตัดสินคดีปกครอง
จึงตองมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีทั่ว ๆ ไป กลาวคือ ในการดําเนินคดีทั่ว ๆ ไป (คดีแพงและ
คดีอาญา) ศาลมีหนาที่กํากับควบคุมใหการดําเนินกระบวนพิจารณาและการเสนอพยานหลักฐาน
ของคูความเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและรับฟงพยานหลักฐานที่แตละฝายเสนอ
แลววินิจฉัยไปตามขอเท็จจริงนั้น ๆ ซึ่งเรียกวา “ระบบกลาวหา” แตในคดีปกครองนิติสัมพันธ
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สวนใหญที่เกิดขึ้นระหวางฝายปกครองกับเอกชนมิไดตั้งอยูบนหลักความเทาเทียมกันดังที่กลาวมา
ขางตน หากถือหลักอยางเครงครัดวาการคนหาความจริงเปนหนาที่ของคูกรณีที่จะตองพิสูจน
ขอกลาวอางของตนอยางเชนในคดีทั่ว ๆ ไป ยอมเกิดความไมเปนธรรมแกเอกชนในการตอสูคดีได
ดวยเหตุนี้ ในคดีปกครองศาลจึงตองมีหนาที่มากไปกวาการรับฟงขอเท็จจริงตามที่คูกรณีแตละฝาย
กลาวอางและนําเสนอ โดยจะมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดี และดําเนิน
กระบวนพิจารณา เชน การใชมาตรการตาง ๆ ในการแสวงหาขอเท็จจริง การกําหนดระยะเวลาให
คูกรณีตองชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน การซักถามคูกรณีหรือพยาน เปนตน ซึ่งเรียกวา
“ระบบไตสวน”
เนื่องจากคดีปกครองเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการของหนวยงานและ
เจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น ผูที่จะเปนตุลาการในศาลปกครองจึงตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารราชการเปนอยางดี อีกทั้งตองมีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง นอกเหนือจากความรูพื้นฐาน
ทางกฎหมายทั่วไปของไทย เชน กฎหมายแพงและกฎหมายอาญา
ดวยเหตุผลจากความจําเปนในดานตาง ๆ ไมวาจะในเรื่องของความไมเทาเทียม
กันในนิติสัมพันธระหวางฝายปกครองกับเอกชน ซึ่งทําใหตองมีวิธีพิจารณาคดีปกครองที่มีลักษณะ
เฉพาะ หรือการที่ตองมีตุลาการที่มีความรูทางกฎหมายมหาชนและประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดินเปนพิเศษ เพื่อตัดสินชี้ขาดคดีปกครอง จึงทําใหมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นอีกระบบศาลหนึ่ง
ตางหาก เพื่ออํานวยความยุติธรรมทางปกครองใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและสราง
บรรทัดฐานที่ถูกตองและเหมาะสมในการปฏิบัติราชการดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
2. วิวัฒนาการของศาลปกครอง ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองใน
ประเทศไทยมิไดเพิ่งมีขึ้นในชวงไมกี่ปนี้ หากแตไดมีวิวัฒนาการและการดําเนินการอยางตอเนื่อง
มาเปนเวลานาน สามารถนับยอนหลังไปถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯใหตราพระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตทคือที่ปรึกษาราชการแผนดิน
เมื่อ พ.ศ. 2417 เพื่อจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผนดินขึ้น คณะที่ปรึกษาดังกลาวมีหนาที่หลักอยู
2 ดาน คือ เปนที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผนดินและในการรางกฎหมาย กับเปนผูพิจารณา
เรื่องที่ราษฎรไดรับความเดือดรอน สถาบัน “ที่ปรึกษาราชการแผนดิน” นี้เปนรูปแบบที่คลายกับ
องคกรศาลปกครองที่ใชกันอยูในบางประเทศ และถือเปนตนแบบในการพัฒนาองคกรศาลปกครอง
ของไทยในเวลาตอมา ในขณะนั้นคณะที่ปรึกษาดังกลาวทําหนาที่ใหคําปรึกษาและรางกฎหมาย

4
เปนหลัก สวนหนาที่ทางดานการพิจารณาและใหความเห็นในเรื่องขอรองเรียนของราษฎรเกี่ยวกับ
งานราชการแผนดินนั้นมีจํานวนไมมากนัก ผลงานที่สําคัญของคณะที่ปรึกษาราชการแผนดิน
มีหลายเรื่อง เชน เรื่องการเลิกทาส เปนตน และเมื่อระยะเวลาผานไปก็ไดมีการยกเลิกกฎหมาย
ฉบับดังกลาว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไดมีการตรากฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้น ใน พ.ศ. 2476 โดยใหมีหนาที่หลัก 2 ดานทํานองเดียวกับคณะที่
ปรึกษาราชการแผนดิน คือ การใหคําปรึกษาและรางกฎหมาย กับการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
แตหนาที่ในประการหลังนี้ไมไดมีการดําเนินงาน เนื่องจากตองมีกฏหมายกําหนดรายละเอียด
อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็ไมไดมีการตรากฎหมายดังกลาว
ตอมาใน พ.ศ. 2522 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เพื่อใหหนาที่ทั้ง 2 ดานของ
คณะกรรมการกฤษฎีกามีการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพิจารณาวินิจฉัย
ขอพิพาททางปกครองเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนจากการปฏิบัติหนาที่ของทางราชการ
โดยไดใชระบบ “รองทุกข” ที่ใหประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องความเดือดรอนของตนให “คณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข” เปนผูพิจารณาวินิจฉัย จากนั้นจึงเสนอคําวินิจฉัยนั้นใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา
สั่งการตอไป อันเปนการเตรียมการเพื่อนําไปสูการเปนศาลปกครองที่สมบูรณในอนาคต
จากวิวัฒนาการตั้งแตอดีตมาจนถึงการใชระบบ “รองทุกข” นั้น ไดแสดงใหเห็น
เจตนารมณที่ชัดเจนในการจัดตั้งหรือพัฒนาระบบการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางปกครองวาตองการ
ใหเปนอีกระบบหนึ่งแยกตางหากจากระบบศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลหลักในคดีทั่ว ๆ ไป รัฐบาลใน
สมัยตาง ๆ รวมทั้งนักวิชาการและผูเกี่ยวของ ก็ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศาลปกครองตาม
แนวทางนี้ เพราะเขาใจถึงสภาพของคดีปกครองและการดําเนินคดีปกครองซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ดังที่กลาวมา ทั้งนี้ โดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ใน
พ.ศ. 2538 ของรัฐสภา ดวยการใหมีศาลปกครองเปนศาลอีกระบบหนึ่งแยกตางหากจากระบบ
ศาลยุติธรรม และโดยการจัดทํารางกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในสวนงานวินิจฉัยรองทุกข
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหเปนศาลปกครองเต็มรูปแบบ
อยางไรก็ดี การจัดตั้งศาลปกครองตามแนวทางดังกลาวไมไดรับการยอมรับอยางเปน
เอกฉันทจากทุกฝายที่เกี่ยวของ แตเพื่อใหการจัดตั้งศาลปกครองเปนผลสําเร็จ รัฐบาลในขณะนั้น
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(พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองฯ และรางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอสภาผูแทนราษฎร ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540
โดยมีหลักการใหยกเลิกงานวินิจฉัยรองทุกขของคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหโอนเรื่องรองทุกขไป
เปนคดีปกครอง ทั้งใหมีการจัดตั้งหนวยธุรการของศาลปกครองขึ้นใหม แทนที่จะใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ดังกลาว ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงผลักดันในการปฏิรูปการเมืองของประชาชน ก็ไดยืนยันหลักการใหมีการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นเปนศาลอีกระบบหนึ่งตางหากจากระบบศาลยุติธรรม เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จัดตั้งศาลปกครองขึ้น โดยมีหลักการในทํานองเดียวกับราง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่เสนอตอสภาผูแทนราษฎรใน พ.ศ. 2540 ที่กลาวมา ดังมี
รายละเอียดเกี่ยวกับศาลและวิธีพิจารณาซึ่งจะกลาวตอไปในบทความนี้

1. โครงสรางของศาลปกครอง
1.1 ระดับชั้นของศาลปกครอง
ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นตน
ศาลปกครองชั้นตนแบงออกเปนศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค
(มาตรา 7)1 การจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคนั้นตองกระทําโดยพระราชบัญญัติ (มาตรา 82)
1

มาตรา 7 ศาลปกครองแบงออกเปนสองชั้น คือ
(1) ศาลปกครองสูงสุด
(2) ศาลปกครองชั้นตน ไดแก
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค

2

มาตรา 8 ใหจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง

ใหจัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง โดยมีเขตตลอดทองที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร
(มีตอหนาถัดไป)

6
อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวาในวาระเริ่มแรกใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคทั้งหมด
16 แหง (มาตรา 94)3 ซึ่งเปนจังหวัดที่สําคัญ โดยแยกออกเปนภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม
(ตอ)
ในระหวางที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิไดมีเขตอํานาจในทองที่ใดใหศาลปกครองกลางมีเขตอํานาจในทองที่
นั้นดวย
บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม จะยื่นฟองตอศาลปกครอง
กลางก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไมรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟองเชนนั้นได เวนแตคดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ
ของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึง
ปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครองโดยจะกําหนดใหเขตอํานาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครอง
หลายจังหวัดก็ได
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทําการเมื่อใดใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการของศาลปกครอง
3

มาตรา 94 ในวาระเริ่มแรก ใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังตอไปนี้

(1) ศาลปกครองขอนแกน ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
ขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม
(2) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(3) ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน
(4) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดนครราชสีมา
(5) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกระบี่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรธานี
(6) ศาลปกครองบุรีรัมย ตั้งอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
(7) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด
ตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย
(8) ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
และจังหวัดอุตรดิตถ
(มีตอหนาถัดไป)
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พิษณุโลก แพร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด (ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย สกลนคร
อุดรธานี อุบลราชธานี) ภาคกลาง 2 จังหวัด (ลพบุรี สุพรรณบุรี) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (ระยอง)
ภาคใต 4 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา) ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการฟองและดําเนินคดีในศาลปกครอง ศาลในแตละจังหวัดทั้ง 16 แหง จะมีเขตหรือ
“เขตอํานาจ” ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เชน ศาลปกครองขอนแกน จะมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดกาฬสินธ ขอนแกน และมหาสารคาม เปนตน
1.2 เขตอํานาจศาลปกครอง
เขตอํานาจศาลปกครองในที่นี้หมายถึงเขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง อันตางจากคําวา “อํานาจศาลปกครอง” ซึ่งหมายถึงอํานาจของศาลปกครองที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองประเภทตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ศาลปกครองแตละศาลมีเขตอํานาจดังตอไปนี้

(ตอ)
(9) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยูในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และ
จังหวัดยะลา
(10) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว
(11) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครนายก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง
(12) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(13) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(14) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
(15) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี
(16) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดยโสธร จังหวัด
รอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ
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1.2.1 ศาลปกครองชั้นตน แบงออกเปน
(1) ศาลปกครองกลาง มีเขตอํานาจตลอดทองที่ 8 จังหวัด ครอบคลุม
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และอีก 7 จังหวัดใกลเคียง (มาตรา 8 วรรค 2) และมีเขตอํานาจในเขต
จังหวัดอื่นที่ยังมิไดอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาคอื่น (มาตรา 8 วรรค 3) ทั้งยังอาจ
รับพิจารณาพิพากษาคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาคตาง ๆ ที่มายื่นฟองตอ
ศาลปกครองกลางไดดวย (มาตรา 8 วรรค 4)
นอกจากนั้น ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดไดลงนามเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2543 และประกาศใชบังคับในวันเดียวกัน ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับเขตอํานาจ
ศาลปกครองเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 ประการ คือ
1๐ คําฟองซึ่งอาจยื่นตอศาลปกครองไดสองศาลหรือหลายศาล
ไมวาจะเปนเพราะภูมิลําเนาของผูฟองคดี เพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีขอหาหลายขอ
ถามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองตอศาลหนึ่งศาลใดก็ได (ขอ 1 29 วรรค 24 )
ซึ่งหมายความวา ในกรณีดังกลาว ผูฟองคดีมีสิทธิเลือกที่จะฟองคดีตอศาลหนึ่งศาลใดก็ได และศาล
ไมมีอํานาจปฏิเสธไมรับคดีนั้นไวพิจารณา
2๐ ในกรณีที่มูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แตผูฟองคดี
มีสัญชาติไทยและไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ก็ใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองกลางได
(ขอ 1 29 วรรค 3) เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสัญชาติไทย แตไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร หากไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของไทยในตางประเทศ ก็สามารถ
ฟองหนวยงานหรือเจาหนาที่ดังกลาวตอศาลปกครองได
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ขอ 1 29 การฟองคดีปกครองตองยื่นฟองตอศาลปกครองที่มีเขตอํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา 47

คําฟองซึ่งอาจยื่นตอศาลไดสองศาลหรือหลายศาล ไมวาจะเปนเพราะภูมิลําเนาของผูฟองคดี เพราะสถานที่
ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีขอหาหลายขอ ถามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองตอศาลหนึ่งศาลใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่มูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถาผูฟองคดีเปนผูมีสัญชาติไทยและไมมี
ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง
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(2) ศาลปกครองในภูมิภาค มีเขตอํานาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตามที่
กําหนดในมาตรา 94 แตในระหวางยังไมอาจเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคครบตามที่กําหนด
ในมาตรา 94 ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหศาลปกครองในภูมิภาคที่เปดทําการแลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดที่อยูใกลเคียงกับ
ศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมไดตามที่สมควร (มาตรา 103 วรรค 25)
1.2.2 ศาลปกครองสูงสุด มีศาลเดียวจึงไมมีขอจํากัดดานเขตอํานาจ ดังนั้นคดี
ที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ไมวามูลคดีจะเกิดที่ใด หรือผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่ใดก็
สามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได เพียงแตตองยื่นฟองใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด กลาวคือ คดีนั้นตองยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรง (มาตรา 47 วรรค 26) ถาเปนคดี
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มาตรา 103 เมื่อไดมีการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 98 และมาตรา 99 แลวใหประธาน

ศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และ
ศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตองเปดทําการไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 94 ใหดําเนินการเปดทําการตาม
ความจําเปนโดยคํานึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มีความรูความสามารถเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมนอยกวา
ปละเจ็ดศาล
ในระหวางที่เปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 94 ยังไมครบทุกแหงใหที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด ใหศาลปกครองในภูมิภาคที่เปดทําการ
แลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดที่อยูใกลเคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมไดตามที่สมควร
เมื่อไดมีประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเรื่องที่รองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาหรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลวแตนายกรัฐมนตรียังมิไดสั่งการ ใหโอน
ไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง และถาศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีตามมาตรา 9 ก็ใหพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป
เพื่อความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข ถาไดมีการเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาค
แลว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีน้นั ไปยังศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจก็ได
การดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบที่
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 47 การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนที่ผูฟองคดีมี

ภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น
(มีตอหนาถัดไป)
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ตามมาตรา 11 (1) (2) และ (3) 7 หรือยื่นอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตน (มาตรา 73 วรรค 18) ถาเปน
คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตาม มาตรา 11 (4)
1.3 ตุลาการศาลปกครอง
ตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองชั้นตนและในศาลปกครองสูงสุด
มีคุณสมบัติในการแตงตั้ง และวิธีการคัดเลือกตางกัน โดยแบงออกเปน 2 กลุมตําแหนง
แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด ซึ่งตางจากระบบตุลาการในศาลยุติธรรม ที่มีการกําหนดเปนชั้นไว
ตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้น 5 และมีการเลื่อนไหลจากผูพิพากษาศาลชั้นตนไปเปนผูพิพากษาศาลอุทธรณและ
ผูพิพากษาศาลฎีกาได

(ตอ)
การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาวาคดีที่ฟองตอศาลปกครองนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองอื่น
ใหสงคําฟองนั้นไปใหศาลปกครองที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเขต
อํานาจศาล ใหศาลปกครองที่รับคําฟองไวหลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําสั่งในเรื่องเขตอํานาจศาล
การพิจารณาคดีที่ยื่นไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทําในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาทําการ เวนแต
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพื่อความสะดวกของคูกรณี ศาลปกครองจะสั่งใหดําเนินการพิจารณาในสถานที่อื่นหรือ
ในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได
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มาตรา 11 ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(3) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
(4) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
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มาตรา 73 การคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น ใหยื่นอุทธรณตอศาลปกครอง

ชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถามิไดยื่นอุทธรณตามกําหนด
เวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงที่สุด
คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง คําสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอํานาจศาลหรือคําสั่ง
อื่นใดที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดใหเปนที่สุด
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1.3.1 ตําแหนงและจํานวนตุลาการศาลปกครอง สามารถแยกออกเปน
ศาลปกครองชั้นตน และศาลปกครองสูงสุด ดังนี้
(1) ศาลปกครองชั้นตน แตละศาลปกครองชั้นตนจะมีตําแหนงตุลาการศาล
ปกครอง ดังนี้ (มาตรา 179)
1๐ อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
2๐ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
3๐ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
4๐ ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเพียงใดจะเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
(มาตรา 17 วรรค 2) แตในระยะเริ่มแรก บทเฉพาะกาลมาตรา 99 บัญญัติใหที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและ
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการศาลปกครองชั้นตนอีกไมเกิน 130 คน (รวมเปน 164 คน
เมื่อคิดจากศาลปกครองชั้นตนทั้งหมดจํานวน 17 ศาลที่กฎหมายกําหนดใหมีในขณะนี้) ซึ่งอาจ
ถือไดวาเปนจํานวนขั้นต่ําที่รัฐสภากําหนดใหมีในระยะเริ่มแรก เพื่อใหศาลปกครองชั้นตนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ดังนั้น ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (หากยังไมมี ก.ศป.) หรือ ก.ศป.
จึงนาจะมีอํานาจที่จะดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นตนใหครบจํานวน
ไมเกิน 164 คน ไดตอไป โดยไมตองขอความเห็นชอบในเรื่องจํานวนจากสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเสียกอน
อนึ่ง กฎหมายไมไดกําหนดจํานวนองคคณะที่จะพึงมีสําหรับ
ศาลปกครองชั้นตนแตละศาลไว ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ที่จะพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมของจํานวนองคคณะที่จะ
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มาตรา 17 ในศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(1) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(2) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(3) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(4) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่ ก.ศป.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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พึงมีในแตละศาลปกครองชั้นตน ซึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบของ ก.ศป.
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 2810) อยางไรก็ตาม
ในชวงที่ยังไมมีระเบียบของ ก.ศป. นาจะตองแกปญหาโดยถือวาอยูในความรับผิดชอบของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นตน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด มิเชนนั้นงานของศาลปกครองก็ไมอาจดําเนินไปได อยางไรก็ดี เมื่อมี ก.ศป.
แลวระเบียบของ ก.ศป. ที่ออกมาในเรื่องนี้ก็ควรใหสัตยาบันการดําเนินการดังกลาวเสียดวย สวนการ
พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตนใหดํารงตําแหนงอธิบดี รองอธิบดี และตุลาการ
หัวหนาคณะนั้นเปนอํานาจของ ก.ศป. (มาตรา 1911) แตสําหรับการแตงตั้งตุลาการหัวหนาคณะ
ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล เนื่องจากกฎหมาย (มาตรา 9912) บัญญัติใหที่ประชุมใหญตุลาการ
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มาตรา 28 ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครองเปนไปโดยเรียบรอย

ตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบที่ ก.ศป.
กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนชวยปฏิบัติ
หนาที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนมอบหมาย
ในกรณีที่ตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนวางลง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน หรือตุลาการศาลปกครองอื่น
แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูปฏิบัติหนาที่แทนยอมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
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มาตรา 19 ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 18 และมีความเหมาะสมที่จะ

แตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตน เพื่อดํารงตําแหนงอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี และให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ใหนําความในมาตรา 15 วรรคสี่ มาใชบังคับแกการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นตนโดยอนุโลม
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มาตรา 99 ในระยะเริ่มแรกใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 98

คัดเลือกรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนอธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตนศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นตนอีกไมเกินหนึ่งรอยสามสิบคน และใหดําเนินการตามมาตรา 98
วรรคสอง โดยอนุโลมกอนเสนอรายชื่อใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
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ในศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบเฉพาะตําแหนงอธิบดีและรองอธิบดีเทานั้นไมรวมถึงตุลาการ
หัวหนาคณะ ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากยังไมมี ก.ศป. คงจะตองใชวิธีการแตงตั้งใหบุคคลที่เหมาะสม
ทําหนาที่ตุลาการหัวหนาคณะไปกอน ซึ่งก็คงตองถือหลักเดียวกับกรณีปญหาเรื่องจํานวนองคคณะ
ที่กลาวมา
ตําแหนงตุลาการในศาลปกครองชั้นตนทั้ง 4 ตําแหนงผูกพันกับ
อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงที่กําหนดไวตายตัวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
อยางไรก็ตาม ในวิธีพิจารณาคดีปกครองยังมีตําแหนงตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นตนในกระบวนพิจารณาอีก 2 ตําแหนงที่มีความสําคัญ แตมิไดมีการกําหนดใหผูกพัน
กับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง คือ ตําแหนงตุลาการเจาของสํานวน ที่แตงตั้งโดย
ตุลาการหัวหนาคณะจากตุลาการในองคคณะนั้น ซึ่งอาจเปนตุลาการหัวหนาคณะเองก็ได และ
ในกรณีที่มีการกําหนดใหองคคณะประกอบดวยตุลาการตําแหนงใด ไมวาจะเปนอธิบดี รองอธิบดี
หัวหนาคณะ หรือตุลาการในศาลปกครองคนใดเปนองคคณะ ตุลาการคนนั้นก็อาจไดรับการกําหนด
ใหเปนตุลาการเจาของสํานวนได
ตุลาการอีกตําแหนงในกระบวนพิจารณา คือ ตุลาการผูแถลงคดี
ซึ่งอธิบดีศาลปกครองชั้นตนจะแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นตนในศาลปกครองนั้น แตตองมิใช
ตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา 58 วรรค 313) ซึ่งในทางปฏิบัติอธิบดีศาลปกครอง
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มาตรา 58 กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวนคดีใหผูแถลงคดีปกครองพิจารณา

และใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณา
พิพากษาและใหมาชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและใน
การประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได แตไมมี
สิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น
ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถาผูแถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป
ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา
เพื่อพิจารณาตอไป
ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งผูแถลงคดีปกครองจากตุลาการ
ศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใชตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นตนก็ได
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับคดีที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ชั้นตนตองประกาศกําหนดใหตุลาการในศาลปกครองชั้นตนจํานวนหนึ่งเปนตุลาการผูแถลงคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาที่แนนอน (ขอ 2 1214) และในการจายสํานวนคดีของอธิบดีใหแกองคคณะนั้น อธิบดี
ตองกําหนดดวยวาตุลาการคนใดเปนตุลาการผูแถลงคดีในคดีนั้น (ขอ 2 815)
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ขอ 2 12 การแตงตั้งตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด

หรือในศาลปกครองชั้นตนศาลใด ใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวแตกรณี ประกาศแตงตั้ง
เปนระยะเวลาแนนอน
ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด โดยปกติใหแตงตั้งจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอาจเปน
ผูดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด หรือจะแตงตั้งจากตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นตนผูดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดก็ได
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนคนหนึ่งอาจไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดและ
ในศาลปกครองชั้นตนในขณะเดียวกันได
การแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน ใด ประธานศาล
ปกครองสูงสุดจะแตงตั้งไดหลังจากไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้นแลว
ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองชั้นตน โดยปกติใหแตงตั้งจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน ซึ่งอาจเปน
ผูดํารงตําแหนงอธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนก็ได
ในระหวางที่ไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองผูนั้นจะทํา
หนาที่ใด ๆ ในองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีไมได เวนแตเปนการทําหนาที่ของรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นตน หรือเปนกรณีตามขอ ๗
ในระหวางที่ไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองชั้นตน ตุลาการศาลปกครองผูนั้นจะทํา
หนาที่ใด ๆ ในองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีไมได เวนแตเปนการทําหนาที่ของอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือรองอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตน หรือเปนกรณีตามขอ ๗
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงไดตามที่กลาวในขอ ๗ วรรคสอง ทําใหตุลาการ
ผูแถลงคดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหตุลาการผูแถลงคดีซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนกําหนด เปน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน และใหตุลาการผูแถลงคดีซึ่งเขามาแทนที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับตุลาการผูแถลงคดีเดิม
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ขอ 2 8 ใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเปนผูจายสํานวนใหแกองคคณะ

โดยกําหนดใหตุลาการผูแถลงคดีคนหนึ่งเปนตุลาการผูแถลงคดีสําหรับคดีนั้น
การกําหนดใหตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนใดเปนตุลาการผูแถลงคดีในคดีใดจะตองไมปรากฏ
วาตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนนั้นเปนหรือเคยเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือเปนหรือเคยเปนตุลาการผูแถลง
คดีสําหรับคดีนั้นในศาลปกครองชั้นตน
เมื่อองคคณะไดรับสํานวนแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะแตงตั้งตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในองคคณะนั้น
เปนตุลาการเจาของสํานวน ทั้งนี้ ตุลาการหัวหนาคณะจะแตงตั้งตนเองเปนตุลาการเจาของสํานวนก็ได
ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะจายสํานวนคดีใหองคคณะพิเศษซึ่งประกอบดวยองคคณะ
ในศาลปกครองสูงสุดสองหรือหลายองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดก็ได ในกรณีดังกลาวใหประธานศาลปกครองสูงสุด
(มีตอหนาถัดไป)
กําหนดใหตุลาการหัวหนาคณะคนหนึ่งเปนตุลาการหัวหนาคณะขององคคณะดังกลาว
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สําหรับบทบาทและอํานาจหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและ
ตุลาการผูแถลงคดีจะไดกลาวตอไปในสวนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(2) ศาลปกครองสูงสุด มีตําแหนงตุลาการศาลปกครองดังนี้ (มาตรา 1216)
1๐ ประธานศาลปกครองสูงสุด
2๐ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
3๐ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
4๐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเทาใดตองเปนไปตามที่ ก.ศป. กําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา 12 วรรค 2) แตในระยะเริ่มแรก
บทเฉพาะกาลมาตรา 9817 บัญญัติใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
(ตอ)
ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนเห็นสมควรจะจายสํานวนคดีใหองคคณะพิเศษซึ่งประกอบดวยองคคณะ
ในศาลปกครองชั้นตนสองหรือหลายองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดก็ได ในกรณีดังกลาวใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนกําหนด
ใหตุลาการหัวหนาคณะคนหนึ่งเปนตุลาการหัวหนาคณะขององคคณะดังกลาว
16
มาตรา 12 ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(1) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(3) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
(4) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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มาตรา 98 ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้และมีความรูความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไมเกิน
ยี่สิบสามคน และใหนําความในมาตรา 15วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกจากผูที่
สนใจสมัครและผูที่สถาบันหรือองคกรที่เกี่ยวของกับผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 13 (4) เสนอขึ้น และใหบุคคลดังกลาวแสดง
หลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณที่บงชี้ถึงความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุดตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่งในการนี้ใหเปดเผย
บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหทราบทั่วไป และเชิญชวนใหบุคคลในวงการกฎหมาย
(มีตอหนาถัดไป)
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บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไมเกิน 23 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ไดคัดเลือกไวจํานวน 23 คน แตวุฒิสภาใหความเห็นชอบเพียง 17 คน และตองไปเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเสีย 2 คนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 25518) จึงเหลือตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเพียง 15 คน ในขณะที่บทเฉพาะกาลมาตรา 98 กําหนดใหมีประธานศาลปกครองสูงสุด 1 คน
รองประธานศาลปกครองสูงสุด 2 คน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 4 คน นอกจากนี้
กฎหมาย (มาตรา 54 วรรค 119) ยังกําหนดใหองคคณะพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตอง
มีจํานวนอยางนอย 5 คน ดังนั้นจํานวน 4 องคคณะที่บทเฉพาะกาลกําหนดใหมี จึงจําตองมีตุลาการ
ถึง 20 คน แตตามขอเท็จจริงในปจจุบันมีเพียง 12 คน ทําใหตองแกปญหาเฉพาะหนา ดวยการให

(ตอ)
และการบริหารราชการแผนดินใหขอคิดเห็นและนํามาพิจารณากอนนํารายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอตอนายก
รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะ
กรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนอันพนจากหนาที่ และใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดดวยกันเองเปนประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการ
หัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และใหนําความในมาตรา 15 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
18

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 255 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา
โดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวนสองคน
(3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนหาคน
(4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนสามคน
ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผล
ใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐ
ธรรมนูญ
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มาตรา 54 ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหาคนจึงจะเปนองคคณะ

พิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคนจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา
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ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดบางทานรวมอยูในองคคณะมากกวา 1 องคคณะ ดังนั้น ก.ศป.
จึงนาจะมีอํานาจที่จะดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหครบ 23 คน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเจตนารมณและตามโครงสรางที่กําหนดไวในกฎหมายตอไป
อนึ่ง หากในอนาคตศาลปกครองสูงสุดจําเปนตองมีจํานวนองคคณะ
มากกวา 4 องคคณะ ก็จะเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของประธานศาลปกครองสูงสุด (มาตรา
28) แตการจะกําหนดเพิ่มจํานวนตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหเหมาะสมกับจํานวน
องคคณะที่เพิ่มขึ้นไดนั้นเปนอํานาจของ ก.ศป. โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา (มาตรา 12)
ในทํานองเดียวกับศาลปกครองชั้นตน ในศาลปกครองสูงสุดมีตําแหนง
ตุลาการในกระบวนพิจารณาอีก 2 ตําแหนงเชนกัน คือ ตุลาการเจาของสํานวน และตุลาการผูแถลงคดี
อํานาจหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดนั้นเปนทํานองเดียวกับ
ในศาลปกครองชั้นตน แตการแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเปนอํานาจของ
ประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น โดยปกติแลวตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด จะแตงตั้งจาก
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งอาจเปนผูดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการ
หัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดก็ได แตประธานศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตําแหนงใดก็ได (มาตรา 58 วรรค 4 และขอ 2 12)
ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดตองการแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหนึ่งจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน ประธานศาลปกครองสูงสุด
จะตองหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนกอน ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการผูแถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้อาจทําหนาที่ตุลาการผูแถลงคดีหรือเปนองคคณะในศาลปกครองชั้นตน
ในขณะเดียวกันกับการเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดได ซึ่งแตกตางจากตุลาการ
ผูแถลงคดีที่มาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไมอาจทําหนาที่ใด ๆ ในองคคณะพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดได เวนแตเปนผูดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
เปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งจากประธานศาลปกครองสูงสุดใหปฏิบัติหนาที่แทนตุลาการที่ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อยางไรก็ตาม ก็ตองพึงระมัดระวังไมใหเกิดกรณีที่เคยตัดสินคดี
หรือทําคําแถลงการณในศาลปกครองชั้นตน แลวมาเปนตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด
ในคดีเดิมที่อุทธรณขึ้นไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะเปนการไมเหมาะสม และตุลาการผูนั้นอาจถูก
คัดคานได
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1.3.2 จํานวนตุลาการในองคคณะ
รัฐธรรมนูญไดวางหลักในการคุมครองสิทธิของประชาชนใหไดรับการ
พิจารณาพิพากษาคดีจากศาลอยางยุติธรรม โดยบัญญัติไวในมาตรา 23620 วาการนั่งพิจารณาคดี
ของศาลตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูพิพากษาหรือตุลาการที่มิไดนั่งพิจารณา
จะทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยคดีนั้นไมได เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจ
กาวลวงได
(1) ในศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการอยางนอย 5 คน จึงจะเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษา (มาตรา 54 วรรค 1)
(2) ในศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการอยางนอย 3 คน จึงจะเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษา (มาตรา 54 วรรค 2)
อยางไรก็ดี “การนั่งพิจารณาคดี” ของศาลยุติธรรมและศาลปกครองมี
ความหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ “การนั่งพิจารณา” ของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะในคดีแพงนั้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดบัญญัติใหคํานิยามความหมายไวในมาตรา 1 (9)21 วาเปน
การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี เชน ชี้สองสถาน สืบพยาน ทําการไตสวน ฟงคําขอตาง ๆ
และฟงคําแถลงการณดวยวาจา ทั้งนี้ ไดบัญญัติถึงหลักในการนั่งพิจารณาไวในหมวด 4 ของลักษณะ
2 ภาค 1 แหงประมวลกฎหมายดังกลาว โดยมีสาระสําคัญกําหนดใหการนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทํา
ในศาลตอหนาคูความที่มาศาลและโดยเปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวนใหพิจารณาลับหลังคูความ
หรือพิจารณาเปนการลับได และศาลจะตองดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 236 การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูพิพากษาหรือ
ตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยคดีนั้นมิได เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจ
กาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
21

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
(9) “การนั่งพิจารณา” หมายความวา การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี เชน ชี้สองสถาน สืบพยาน ทํา
การไตสวน ฟงคําขอตาง ๆ และฟงคําแถลงการณดวยวาจา
ฯลฯ
ฯลฯ
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หากสามารถกระทําได จนกวาจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษาคดี การนั่งพิจารณาคดีในความหมาย
ของศาลยุติธรรมจึงหมายถึงกระบวนพิจารณาที่ศาลออกนั่งบัลลังก เพื่อพิจารณาคดีตั้งแตขั้นการ
กําหนดประเด็นขอพิพาทและภาระนําสืบของคูความ ตลอดจนการสืบพยานเพื่อแสวงหาและรับฟง
ขอเท็จจริงในคดีกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา ในขณะที่ “การนั่งพิจารณาคดี” ของศาลปกครอง นั้น
เปนขั้นตอนภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว
และกอนการทําคําพิพากษา ดวยเหตุนี้ ในการพิจารณาคดีปกครอง องคคณะพิจารณาพิพากษาจะตอง
จัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอย 1 ครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะ
(มาตรา 59 วรรค 122) และมาตรา 6023 ไดกําหนดใหการนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย
เวนแตจะเขาขอยกเวนใหพิจารณาเปนการลับ นอกจากนี้ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดรายละเอียดในเรื่องของการ
นั่งพิจารณาคดีไวในสวนที่ 1 ของหมวด 7 ซึ่งสอดคลองกันกับพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น
“การนั่งพิจารณาคดี” ของศาลปกครองจึงเปนกระบวนพิจารณาชั้นสุดทายกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา
องคคณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองจึงหมายถึงองคคณะใน “การนั่งพิจารณาคดี” เทานั้น
มิไดหมายความถึงการดําเนินกระบวนพิจารณาอยางอื่นของศาลปกครอง เชน การแสวงหาหรือไตสวน
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มาตรา 59 ในการพิจารณาคดี ใหองคคณะพิจารณาพิพากษาจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอย

หนึ่งครั้งเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณาพิพากษา
กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลงรวมทั้งนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงดังกลาวเพื่อยืนยันหรือ
หักลางขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายเพิ่มเติมตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีแตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได
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มาตรา 60 การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย

ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ
ถาศาลปกครองเห็นสมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยขอเท็จจริง หรือพฤติการณตาง ๆ ทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคดี
ซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงของคูกรณีหรือคําพยานหลักฐานที่ไดสืบมาแลว ศาลปกครองจะมีคําสั่งดังตอไปนี้ก็ได
(1) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวนแลวดําเนินการพิจารณาไปโดยไมเปดเผย
หรือ
(2) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ เชนวานั้น
ไมวาศาลปกครองจะไดมีคําสั่งตามวรรคสองหรือไม มิใหถือวาการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแตบางสวน
แหงคําพิพากษา หรือยอเรื่องแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองเปนการผิดกฎหมาย เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นสมควร
เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ จะหามมิใหมีการเปดเผย
ขอความทั้งหมดหรือบางสวนแหงคําพิพากษานั้นก็ได
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ขอเท็จจริงกอนการนั่งพิจารณาคดี
1.3.3 ที่มาและหลักประกันความเปนอิสระของตุลาการศาลปกครอง
(1) ที่มาของตุลาการศาลปกครอง มีลักษณะพิเศษและแตกตางจาก
ตุลาการในศาลยุติธรรมกลาวคือ
1o การคัดเลือกบุคคลเปนตุลาการศาลปกครองใชระบบเปด
บุคคลหลายสาขาอาชีพสามารถเขาเปนตุลาการศาลปกครองได โดยตุลาการในศาลปกครองชั้นตน
ตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
มาตรา 1824 ซึ่งอาจมาจากอาชีพขาราชการ ผูพิพากษา อัยการ อาจารย หรือทนายความก็ได
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มาตรา 18 ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(3) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร
หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด และ
(4) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน หรือเลขานุการกรรมการ
รางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงพนักงานคดีปกครองในระดับที่ ก.ศป.กําหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลแพงหรือ
ศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับ 8 หรือ
ตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป.ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวาสามป
(ช) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแต
สําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการ
ในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาหกป
(มีตอหนาถัดไป)
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สวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เชนเดียวกับศาลปกครองชั้นตนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
มาตรา 1325 อยางไรก็ตาม สําหรับศาลปกครองสูงสุดรัฐธรรมนูญ มาตรา 277 วรรค 226 ไดกําหนด
(ตอ)
(ซ) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป และมีประสบการณใน
คดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 16 มาใชบังคับแกตุลาการในศาลปกครองชั้นตนโดยอนุโลม
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มาตรา 13 ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(3) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร
หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป.กําหนด และ
(4) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือกรรมการกฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเทาหรือตุลาการ
พระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือตําแหนงอื่นใน
หนวยงานของรัฐที่เทียบเทาตามที่ ก.ศป.ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ
(ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป และมีประสบการณใน
คดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป.ประกาศกําหนด
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 277 การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน อาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
(มีตอหนาถัดไป)
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ใหมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เปนผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและในการบริหารราชการ
แผนดิน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดอีกดวย
จะเห็นวาระบบตุลาการศาลปกครองนี้มุงที่จะใหตุลาการมาจากผูที่มี
ประสบการณและความรูสูง และเปนผูมีความสามารถอยางแทจริง สอดคลองกับหลักการจัดตั้ง
ศาลปกครองที่ตองการใหเปนศาลที่มีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายปกครอง
2o ตุลาการศาลปกครองไดรับการกําหนดใหเปนองคกรที่มีความ
ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีฐานที่มาจากประชาชน โดยเริ่มจากการกําหนดจํานวน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน (มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 17 วรรค 2)
การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครอง
สูงสุดก็ตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค 227)
นอกจากนั้นองคประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
(ก.ศป.) ยังมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา และอีก 1 คนจากคณะรัฐมนตรี
อันเปนบุคคลภายนอกและเปนตัวแทนของประชาชนที่สามารถเขามาอยูในองคกรบริหารงานบุคคล

(ตอ)
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 15 ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และมีความเหมาะสมที่จะ

แตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนํารายชื่อดังกลาวเสนอ
ขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธานศาลปกครองสูงสุด แลวให
เสนอชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการ
เสนอชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุดและ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ของตุลาการศาลปกครอง
3o มีการเปดโอกาสใหวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองโดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการโดยไมเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลหรือดูหมิ่น
ศาลหรือตุลาการ (มาตรา 6528) ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาตรวจสอบการทํางานของ
ศาลปกครองไดอีกทางหนึ่ง อันจะสงผลใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองตองมีความ
โปรงใส มีเหตุมีผลและความนาเชื่อถือ
นอกจากนั้นในกรณีที่อาจมีการลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล กฎหมาย
ยังบัญญัติใหศาลใชอํานาจอยางระมัดระวังเทาที่จําเปนตามพฤติการณ และหากจะตองลงโทษจําคุก
หรือปรับ ก็กําหนดใหองคคณะอื่นที่มิใชองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและ
สั่งลงโทษ (มาตรา 64 วรรค 229)
(2) หลักประกันความเปนอิสระของศาลปกครอง กฎหมายไดกําหนดใหมี
ก.ศป. คือ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลของตุลาการ
ศาลปกครอง โดยมีอํานาจในการกําหนดจํานวนตําแหนง การคัดเลือก การเลื่อนตําแหนง การยาย
การกําหนดวินัย การใหออกหรือไลตุลาการออกจากราชการ การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของตุลาการที่จะมีอายุครบ 65 ป การออกระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เครื่องแบบและระเบียบการแตงกายของตุลาการ ฯลฯ ก.ศป. จึงถือไดวาเปนองคกรบริหาร
งานบุคคลที่ทําหนาที่ประกันความเปนอิสระของตุลาการศาลปกครอง ประกอบดวย ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน โดยในจํานวน
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มาตรา 65 ผูใดวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ

ผูนั้นไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
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มาตรา 64 นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ใหนําบทบัญญัติที่ถือวาเปนการกระทําละเมิดอํานาจ

ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอํานาจศาลใหศาลปกครองมีอํานาจสั่ง
ลงโทษไดดังนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได
(2) ไลออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใชอยางระมัดระวังและเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี และ
หากเปนการสั่งลงโทษตาม (3) ใหองคคณะอื่นที่มิใชองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและสั่งลงโทษ
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12 คนนี้จะเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 6 คน ซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
และเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 3 คน ซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน และ
อีก 2 คน ไดรับเลือกจากวุฒิสภา และอีก 1 คน ไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 3530) ทั้งนี้
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป โดยอาจไดรับเลือกใหมอีก แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกิน 2 วาระไมได (มาตรา 3931)
นอกจากตุลาการศาลปกครองจะมีความเปนอิสระในโครงสรางแลว
กฎหมายยังไดกําหนดมาตรการอีก 3 ประการเพื่อเพิ่มหลักประกันความเปนอิสระใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ไดแก
1o การจายสํานวนคดีใหแกองคคณะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในมาตรา 5632 กลาวคือ ตองจายสํานวนคดีใหตรงกับความเชี่ยวชาญขององคคณะที่จัดไว
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มาตรา 35 กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป.ตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคน ซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเปนตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นตนจํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน
(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 13 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป.
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มาตรา 39 กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหอยูในตําแหนงคราวละ

สองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
วางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได
กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
32

มาตรา 56 เมื่อมีการฟองคดีตอศาลปกครองใด การจายสํานวนคดีในศาลปกครองนั้นใหประธาน

ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการจัดองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ ตองจาย
สํานวนคดีใหตรงกับความเชี่ยวชาญขององคคณะที่จัดไว
(2) ในกรณีที่มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํานวนคดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่
ใหแกองคคณะที่จัดไว
(มีตอหนาถัดไป)

25
หรือจายใหแกองคคณะที่มูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบที่แบงไว หรือถามิไดมีการจัดองคคณะ
ไวตามความเชี่ยวชาญหรือตามพื้นที่รับผิดชอบ ก็ตองจายสํานวนคดีใหแกองคคณะที่ไมอาจ
คาดหมายลวงหนาได และเมื่อจายสํานวนคดีใหแกองคคณะหรือมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของ
สํานวนคนใดแลว การเรียกคืนหรือการโอนสํานวนคดีจะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบ
กระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี (รัฐธรรมนูญ มาตรา 249 วรรค 433
และพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ และมาตรา 56 วรรค 3)

(ตอ)
(3) ในกรณีที่ไมมีการจัดองคคณะตาม (1) หรือ (2) หรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกันหลายองคคณะ
หรือองคคณะที่รับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งหากจายสํานวนคดีใหแกองคคณะนั้น
จะทําใหคดีลาชา หรือกระทบกระเทือนตอความยุติธรรม ใหจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนา
วาจะจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใด
เมื่อองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํานวนคดีแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดหรือ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่ง
เปนตุลาการเจาของสํานวน เพื่อเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณี และรวบรวมพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดําเนินการตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย
เมื่อไดมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว หรือไดจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใด
แลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด
(2) เมื่อมีการคัดคานตุลาการเจาของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวนหรือตุลาการศาลปกครองใน
องคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสําหรับกรณีโอนสํานวน
(3) เมื่อตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก
ซึ่งจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษาขอสละสํานวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู
33

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 249 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ
การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอ
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได
เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทาง
วินัยหรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา

26
2o หามมิใหมีการยายตุลาการศาลปกครองไปดํารงตําแหนงอื่น
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น นอกจากเปนกรณีการเลื่อนตําแหนง
ใหสูงขึ้น หรือเปนการยายประจําป หรือเปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปน
จําเลยในคดีอาญาที่ศาลสั่งประทับฟองแลว (รัฐธรรมนูญ มาตรา 249 วรรค 5) และวิธีการยายก็เปน
อํานาจของประธานศาลปกครองสูงสุด โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 2734) อยางไรก็ตามเพื่อ
ประโยชนแกราชการศาลปกครองประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งใหตุลาการศาลปกครองไป
ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหนงที่ไมต่ํากวาที่ผูนั้นดํารงอยูได โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
(มาตรา 2835 ประกอบกับขอ 1 (1) (ค)36 ของประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง อํานาจหนาที่
34

มาตรา 27 การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํารงตําแหนงอื่นในศาลปกครอง จะตองไดรับความ

ยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจแตงตั้งได โดยความเห็นชอบของ ก.ศป.
ตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือเปนการยายประจําป หรือเปนกรณีที่
อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคําสั่งประทับฟองแลว
35

มาตรา 28 ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครองเปนไปโดยเรียบรอย

ตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบที่ ก.ศป.
กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนชวยปฏิบัติ
หนาที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนมอบหมาย
ในกรณีที่ตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนวางลง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน หรือตุลาการศาลปกครองอื่น
แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูปฏิบัติหนาที่แทนยอมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
36

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง อํานาจหนาที่ของประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

และการแตงตั้งใหตุลาการศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติหนาที่ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ขอ 1 ในระยะเริ่มแรกที่ยังไมมีระเบียบ ก.ศป. ตามมาตรา 28
(1) ใหประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาหรือมีคําสั่งคดีใด ๆ แทนตุลาการศาลปกครองคนใดใน
องคคณะ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทําใหตุลาการศาลปกครองในองคคณะนั้นไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได
(มีตอหนาถัดไป)

27
ของประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและการแตงตั้งใหตุลาการศาลปกครอง
ชั้นตนปฏิบัติหนาที่ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2544)37

(ตอ)
(ข) เขารวมกับองคคณะในการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาหรือมีคําสั่งคดีที่มีความสําคัญเปน
พิเศษ แตถาจะรวมกับองคคณะทําคําพิพากษาหรือมีคําสั่งจะตองปรากฏวาประธานศาลปกครองสูงสุดไดรวมในการนั่งพิจารณาคดี
นั้น หรือเปนกรณีตาม (ก)
(ค) สั่งใหตุลาการศาลปกครองไปชวยทํางานชั่วคราวในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการศาล
ปกครองในตําแหนงตุลาการศาลปกครองที่ไมต่ํากวาตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูได โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหกเดือน
(ง) ออกคําสั่งในเรื่องตาง ๆ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของใหอํานาจไว หรือสั่งคําขอหรือคํารอง
ตาง ๆ ที่ยื่นตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
(จ) วางระเบียบราชการของศาลเพื่อใหกิจการของศาลดําเนินไปโดยเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน
รวมทั้งสอดสองดูแลและระมัดระวังการปฏิบัติงานของศาลในการใชระเบียบวิธีการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดย
ประการอื่น ใหเปนไปโดยถูกตอง
(ฉ) ใหคําแนะนําแกตุลาการศาลปกครองในการปฏิบัติหนาที่
(ช) สั่งใหตุลาการศาลปกครองหรือพนักงานคดีปกครองที่ทําหนาที่ชวยตุลาการศาลปกครองรายงาน
เกี่ยวกับคดีหรือรายงานกิจการอื่นของศาล
(2) ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาหรือมีคําสั่งคดีใด ๆ แทนตุลาการศาลปกครองคนใดใน
องคคณะในศาลของตน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทําใหตุลาการศาลปกครองในองคคณะนั้น
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(ข) เขารวมกับองคคณะในศาลของตนในการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาหรือมีคําสั่งคดีที่มี
ความสําคัญพิเศษ แตถาจะรวมกับองคคณะทําคําพิพากษาหรือมีคําสั่งจะตองปรากฏวาอธิบดีศาลปกครองชั้นตนไดรวมในการนั่ง
พิจารณาคดีนั้น หรือเปนกรณีตาม (ก)
(ค) ออกคําสั่งในเรื่องตาง ๆ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของใหอํานาจไวหรือสั่งคําขอหรือคํารอง
ตาง ๆ ที่ยื่นตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
(ง) สอดสองดูแลและระมัดระวังการปฏิบัติงานของศาลของตนในการใชระเบียบวิธีการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น
โดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น ใหเปนไปโดยถูกตอง
(จ) ใหคําแนะนําแกตุลาการศาลปกครองในศาลของตนในการปฏิบัติหนาที่
(ฉ) สั่งใหตุลาการศาลปกครองหรือพนักงานคดีปกครองที่ทําหนาที่ชวยตุลาการศาลปกครองรายงาน
เกี่ยวกับคดีหรือรายงานกิจการอื่นของศาลของตน
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อํานาจในการสั่งใหตุลาการศาลปกครองไปชวยราชการชั่วคราวนี้ โดยปกติตองกําหนดในระเบียบ ก.ศป. โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 28) แตเนื่องจากในระยะเริ่มแรกยังไมมี ก.ศป. จึงตองออกเปน
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง อํานาจประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นตนฯ ใชไปพลางกอน
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3o กําหนดใหตุลาการศาลปกครองตําแหนงตาง ๆ ไดรับเงินเดือน
ตายตัวตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ (มาตรา 3038) เพื่อมิใหมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปอันอาจ
เปนปจจัยใหมีการใชอิทธิพลตอตุลาการศาลปกครองได สําหรับมาตรา 30 วรรค 2 ที่กําหนดวา เมื่อ
เริ่มตนปงบประมาณประจําป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไดรับอยูเปนจํานวนเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของ
ปที่ลวงมาที่กระทรวงพาณิชยคํานวณเพื่อใชในราชการ นั้น ปจจุบันรัฐบาลไดเสนอรางพระราช
บัญญัติฯเพื่อยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 30 วรรค 2 ดังกลาว และรางพระราชบัญญัติที่วานั้นกําลัง
อยูระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งก็จะเปนปญหาและสงผลกระทบตอไปในอนาคต เนื่องจาก
จะไมสามารถปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
คาครองชีพไดเลยนอกจากจะตองตราเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ซึ่งตองใชเวลาและอาจไมสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง นอกจากนี้ การขึ้นเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงดังกลาว ก็มิใชวาจะกระทําไดทันทีตามมาตรา 30 วรรค 2 หากตองรอใหพน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 ไปกอน จึงจะกระทําได (มาตรา 10139) ซึ่งนับเปนความรอบคอบของ
ผูบัญญัติกฎหมายอยูแลว
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มาตรา 30 ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้

เมื่อเริ่มตนปงบประมาณประจําป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไดรับอยูเปนจํานวนเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของปที่ลวงมาที่กระทรวงพาณิชยคํานวณ
เพื่อใชในราชการ
ตุลาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาที่พัก และคาใชจายอื่นในกรณีเดินทางไปราชการ
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เพื่อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ใหสํานักงานศาลปกครองเปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการ
ศาลปกครอง
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มาตรา 101 ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 มิใหนํามาตรา 30 วรรคสอง มาใชบังคับ

และใหตุลาการศาลปกครองชั้นตน ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนไดรับเงินเดือนใน
ขั้นต่ําของตําแหนง แตถาผูที่โอนมาเคยไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนอัตราใดใหเปนไปตามที่
ก.ศป.กําหนด
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1.4 สํานักงานศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 28040) บัญญัติใหศาลปกครองมีหนวยธุรการที่เปนอิสระ
คือ สํานักงานศาลปกครองโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญาชาขึ้นตรงตอ
ประธานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 7641 ไดบัญญัติรองรับโดยใหสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการ
ที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
ทําหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานศาลปกครอง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ในสํานักงานศาลปกครอง การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองนั้น ประธานศาลปกครองสูงสุด
จะเปนผูคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง (มาตรา 7842)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 280 ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 76 ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปน

นิติบุคคล
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มาตรา 78 ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนขาราชการฝายศาลปกครองขึ้นตรงตอประธานศาล

ปกครองสูงสุดมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานศาลปกครอง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน
ศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะ
ดํารงตําแหนงโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.เสนอตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูแทนของสํานักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติราชการ
เฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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1.4.1 อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่อยูหลายประการ (มาตรา 7743) แต
อาจสรุปไดเปน 3 ดานใหญ ๆ คือ
(1) งานธุรการของศาลปกครอง
สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ
ศาลปกครอง เชน งานรับฟอง งานสารบบคดี งานออกหมาย และงานการเงิน เปนตน
(2) งานชวยเหลือตุลาการในการดําเนินคดีปกครอง
1๐ สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
คดีปกครองตามคําสั่งของศาลปกครอง เชน การชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวนในการดําเนินการ
รวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ โดย
มาตรา 56 วรรค 2 บัญญัติใหพนักงานคดีปกครองซึ่งเปนขาราชการฝายศาลปกครองเปนผูชวย
ดําเนินการตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย
2๐ นอกจากนั้นเมื่อศาลปกครองไดมีคําพิพากษาและกําหนดคําบังคับ
ในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามมาตรา 7244 แลว สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ดําเนินการบังคับ
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มาตรา 77 สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคําสั่งของศาลปกครอง
(3) ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง
(4) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(5) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการตอ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(6) จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
(7) จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง ขาราชการฝายศาลปกครอง และ
เจาหนาที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหาร
ราชการแผนดินและบุคลากรดานกฎหมายมหาชน
(8) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงานศาลปกครอง
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มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(มีตอหนาถัดไป)
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คดีใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง
(3) งานสนับสนุนทางดานวิชาการแกตุลาการศาลปกครอง ซึ่งเปนภารกิจ
สําคัญของสํานักงานศาลปกครองและอาจดําเนินการในหลายรูปแบบ ไดแก
1๐ ศึกษา วิจัย และรวบรวมขอมูลทางวิชาการตาง ๆ เพื่อประโยชน
แกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
2๐ วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
3๐ จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
4๐ จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง
ขาราชการฝายศาลปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่น
(ตอ)
(1) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีที่มีการฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
(2) สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่
ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควร
(3) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(4) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการฟองใหศาลมีคําพิพากษา
แสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
(5) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลัง
หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ได ทั้งนี้ตามความเปนธรรมแหงกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผลแหงคําพิพากษาดังกลาว
ในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนกฎนั้น
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูนั้นไมชําระ
เงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (5) หรือตามวรรคสี่ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับ
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแตบางสวนตามสวนของการ
ชนะคดี
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ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เปนตน เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน ระเบียบแบบแผนที่ดีในการบริหารราชการแผนดิน
และบุคลากรดานกฎหมายมหาชน
5๐ จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของสํานักงาน
ศาลปกครองเสนอตอรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ปละหนึ่งครั้ง (มาตรา 9345)
1.4.2 ขาราชการฝายศาลปกครอง
ขาราชการในสํานักงานศาลปกครอง เรียกวา “ขาราชการฝายศาลปกครอง”
แยกตางหากจาก “ตุลาการศาลปกครอง” โดยมี “คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง” เปน
องคกรดานการบริหารงานบุคคลในสํานักงานศาลปกครอง คลายกับ “ก.พ.”
ขาราชการฝายศาลปกครองไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรือน ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 8646 ที่กําหนดใหนําบทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการ
พลเรือนในกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม นอกจากนี้
มาตรา 86 ยังบัญญัติใหขาราชการฝายศาลปกครองมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
ขาราชการฝายศาลปกครอง แยกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
(1) พนักงานคดีปกครอง
มาตรา 8047 บัญญัติใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.ศป.
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มาตรา 93 ใหสํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของสํานักงาน

ศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาปละหนึ่งครั้ง
46

มาตรา 86 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจําตําแหนง และการจาย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนําบทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในกฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม
47

มาตรา 80 คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานคดีปกครองในระดับตาง ๆ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป.กําหนด
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานศาลปกครองซึ่ง
มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง
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กําหนด เปนพนักงานคดีปกครอง พนักงานคดีปกครองมีหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวน
ในการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
กฎหมายใหถือวาพนักงานคดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 7948)
อนึ่ง นอกจากหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวนแลวพนักงานคดีปก
ครองอาจไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองใหปฏิบัติหนาที่อื่นในสํานักงานศาลปก
ครองดวยก็ได
(2) ขาราชการอื่น
หมายถึงขาราชการฝายศาลปกครองในตําแหนงอื่น ๆ ซึ่งไมใช
พนักงานคดีปกครอง เชน เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
และเจาหนาที่ศาลปกครองดานตาง ๆ เปนตน
อนึ่ง ในเรื่องการบริหารงานภายในของขาราชการฝายศาลปกครอง
นั้น มาตรา 8149 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) ขึ้น เพื่อเปน
หลักประกันในการปฏิบัติงานของขาราชการฝายศาลปกครองในสํานักงานศาลปกครองซึ่งเปน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย กรรมการที่เปนโดยตําแหนง ไดแก ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาลปกครองกลาง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และกรรมการที่มาจากการคัดเลือก คือ ตัวแทนจากขาราชการฝายศาลปกครอง
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มาตรา 79 ใหมีพนักงานคดีปกครองทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวนในการดําเนินคดีปกครอง

ตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นในสํานักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
มอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย ใหพนักงาน
คดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
49

มาตรา 81 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง" ประกอบ

ดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครอง ขาราชการฝายศาลปกครองในระดับไมต่ํากวาตําแหนงที่ ก.ศป.กําหนดจํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจาก
ขาราชการฝายศาลปกครองดวยกันตามวิธีการที่ ก.ศป.ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
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จํานวน 3 คน ที่ไดรับการคัดเลือกตามวิธีการที่ ก.ศป. กําหนด โดยอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และ
อาจไดรับเลือกใหม แตจะอยูในตําแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได (มาตรา 82 วรรค 150) ก.ขป.
ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานภายในของขาราชการฝายศาลปกครองคลาย ๆ กับ ก.ศป. โดยมี
อํานาจออกระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลปกครอง เชน การแบงสวนราชการ
ภายในของสํานักงานศาลปกครอง การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุด การจัดสวัสดิการหรือแก
สงเคราะหอื่นแกขาราชการฝายศาลปกครอง เปนตน
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มาตรา 82 กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครอง ใหอยูในตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมได แตจะอยูในตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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2. ประเภทคดีที่จะมาสูศาลปกครองและอํานาจศาลปกครอง
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 27651 ประกอบกับมาตรา 27152 มาตรา 6253 มาตรา 19754 และมาตรา 19855 และตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 276 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือ
ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือใน
กํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทํา หรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือ
การละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได
52

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 271 ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 62 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 197 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม
ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
(มีตอหนาถัดไป)
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาตรา 956 มาตรา 11 และ
มาตรา 4257 โดยจะแยกพิจารณาเปน 2 สวน คือ คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองและการ

(ตอ)
มาตรา 198 ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการ
กระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี
ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอ
ตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา
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มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตาม
กฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับให
บุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครองเรื่องดังตอไปนี้ไมอยูใน
อํานาจศาลปกครอง
(1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(2) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(3) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น
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มาตรา 42 ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได

อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความ
(มีตอหนาถัดไป)

37
ดําเนินการในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจศาล
2.1 คดีปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง
การจะพิจารณาวาคดีใดเปนคดีปกครองอันจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองนั้น ตองพิจารณาจากหลักเกณฑ 2 หลักเกณฑควบคูกันไป นั่นคือ กรณีแรกตอง
พิจารณาวาใครเปนคูกรณี และกรณีที่สองตองพิจารณาวาคดีนั้นมีลักษณะอยางไร
2.1.1 คูกรณี อาจแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
(1) คดีระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่งกับ
เอกชนอีกฝายหนึ่ง เชน คดีที่เอกชนฟองขอเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองของหนวยงานของรัฐ
หรือคดีที่เอกชนฟองขอใหหนวยงานของรัฐจายคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดหรือบังคับให
ชําระราคาในสัญญาทางปกครอง เปนตน
(2) คดีระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่งกับ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอีกฝายหนึ่ง โดยไมมีเอกชนเขามาเกี่ยวของ เชน คดีที่เจาหนาที่
ของรัฐฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยที่มีตอ
เจาหนาที่ผูนั้น หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองหนวยงานของรัฐที่ปฏิเสธไมอนุมัติใหเบิกเงินสวัสดิการ
คารักษาพยาบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นฟองเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการใชอํานาจควบคุม
กํากับของเจาหนาที่ผูนั้น เปนตน
มีขอสังเกตที่สําคัญมากเกี่ยวกับความหมายของคําวาหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 358 และมาตรา 42 ซึ่งในทางกฎหมายปกครองเรามักเรียก
(ตอ)
เสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการ
สั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
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มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"หนวยงานทางปกครอง" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง
ฯลฯ
ฯลฯ

38
รวม ๆ วา “ฝายปกครอง” ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 ไมไดใชถอยคําดังกลาว แตใชถอยคํา
วา “หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล” จนเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยที่ 24/2543
วันที่ 15 มิถุนายน 2543 เขาใจไปวา “ฝายปกครอง” ที่จะอยูภายใตอํานาจของศาลปกครองนั้น
ตองเปนฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับดูแลของรัฐบาลเทานั้น หากเปนฝาย
ปกครองอื่น ซึ่งถือเปนฝายปกครองของรัฐเชนเดียวกับฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาฯของรัฐบาล
เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ความเขาใจเชนนี้ นาจะไมถูกตองและจะกอใหเกิดปญหาตอไปเปน
อันมาก เพราะกรณีจะกลายเปนวาคดีปกครองที่มีคูกรณีเปนฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาของ
รัฐบาลฯตองขึ้นศาลปกครอง สวนคดีปกครองที่มีคูกรณีเปนฝายปกครองอื่นจะไปขึ้นศาลไหน ถา
ตีความวาตองไปขึ้นศาลยุติธรรมโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 วรรค 2 จะเปนการขัดกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 271 มาตรา 197 และมาตรา 198 หรือไม ซึ่งจะไดกลาวตอไป นอกจากนี้
ความหมายของคําวา “ผูเสียหาย” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 วรรค 2 ยังแคบกวาคําวา “ผูเสียหาย”
ตามมาตรา 42 เพราะตามรัฐธรรมนูญ “ผูเสียหาย” ตองเปนบุคคลผูถูกโตแยงสิทธิเทานั้น ในขณะที่
ตามมาตรา 42 คือ ผูใดที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งในกรณีฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง (กฎ คําสั่ง) คําวา “ผูเสียหาย”
จะกวางกวา คือ แคประโยชนที่เกี่ยวของไดรับผลกระทบจากนิติกรรมทางปกครองก็เพียงพอแลว
(ดู 3.1.5) นอกจากนี้ ถาคดีปกครองประเภทเดียวกันตองอยูภายใตระบบศาลที่ตางกัน มีนิติวิธี
ตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบวิธีพิจารณา ก็คงจะเกิดผลประหลาดและสรางบรรทัดฐานที่ไมอาจ
พบเห็นที่ไหนได ยิ่งถาคําพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลแตละระบบตางกันอีกก็จะยิ่งสงผลประหลาด
และไมมีทางแกไข เพราะไมเขาเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา 1459 ที่
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มาตรา 14 ถามีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกันในคดีที่มีขอเท็จจริงเปนเรื่องเดียวกัน จนเปน
เหตุใหคูความไมไดรับการเยียวยาความเสียหายหรือไมรับความเปนธรรมหรือมีความขัดแยงในเรื่องฐานะหรือความสามารถของบุคคล
คูความ หรือบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว อาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการเพื่อขอใหวินิจฉัยเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาวไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด
ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองตามวรรคหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรมและความเปนไปไดใน
การปฏิบัติตามคําพิพากษหรือคําสั่งของศาล แลวใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาว คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ตองเปนคดีที่มีขอเท็จจริงเปนเรื่องเดียวกันเทานั้น ไมใชคดีประเภทเดียวกัน
ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวา การตีความวาฝายปกครองมี 2 ประเภทดังที่
กลาวมา เปนการตีความที่ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการสรางระบบศาลตาง ๆ ขึ้นมา และ
ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 271 มาตรา 276 มาตรา 197 และมาตรา 198 และพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 9 และมาตรา 42 โดยชัดแจง เพราะเหตุวา แมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 276 จะบัญญัติวาฝายปกครองหมายถึงฝายปกครองในบังคับบัญชาฯของรัฐบาล แตตอง
พึงเขาใจใหสอดคลองตองกันทั้งระบบ กลาวคือ
ประการแรก เปนการกําหนดขั้นต่ํา คือ พระราชบัญญัติที่กําหนด
รายละเอียดตอมา (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ) สามารถขยายถอยคําดังกลาวใหกวางขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและระบบที่ควรจะเปนได ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิด
ผลประหลาดขึ้นในสังคม
ประการที่สอง เมื่อพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา 271 ที่
บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น” จะเห็นวาศาลยุติธรรมไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 บัญญัติไวโดยตรงใหฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาฯของรัฐบาลอยู
ใตอํานาจของศาลปกครอง ขณะเดียวกันมาตรา 42 ก็บัญญัติใหฝายปกครองทั้งหมดไมวาจะอยูใน
บังคับบัญชาฯของรัฐบาลหรือไมอยูภายใตอํานาจของศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่ “กฎหมายบัญญัติให
อยูในอํานาจของศาลปกครอง” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 271 ทั้งยังเปนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 62
ที่บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการฟององคกรของรัฐทั้งปวงที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกรนั้น ซึ่งถอยคําใน
มาตรา 42 ดังกลาวจะคลายคลึงและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา 62 และยังถือไดวามาตรา 42
มาตรา 9 ตลอดจนมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 62 ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองดวย หาก
เขาใจไปตามที่กลาวมาทั้งหมดก็จะสอดคลองกับการตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 ขางตน
ประการที่สาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 197 ซึ่งบัญญัติถึงอํานาจหนาที่
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และมาตรา 198 ซึ่งบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินฯเสนอบท
บัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) ที่ตนเห็นวามี
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ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยนั้น
จะเห็นวา บุคคลใดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 197 (1) ก็คือ ฝายปกครองทั้งหมดไมจํากัดวาตองเปน
ฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาฯของรัฐบาลเทานั้น เพราะรัฐธรรมนูญใชถอยคําวา “ขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” ซึ่ง
สอดคลองกับสิ่งที่กลาวมาขางตน และกรณีนี้จะไปตีความแยกฝายปกครองออกเปน 2 ประเภท
ก็ไมได เพราะถอยคําเขียนไวชัดเจนวาหมายถึงฝายปกครองทั้งหมด อนึ่ง มาตรา 4360 ยังบัญญัติ
รองรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 ไวดวยวา ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินฯเห็นวา กฎ หรือการกระทํา
ใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดินฯมีสิทธิและ
หนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42 ดังนั้น ถาไปตีความวาศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาไดเฉพาะฝายปกครองที่อยูในบังคับบัญชาฯของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 276
ก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 นี้อีก และยิ่งจะเกิดผลประหลาดกันไปใหญ
ประการที่สี่ มาตรา 9 วรรค 2 (2) บัญญัติวา เรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง นั่นก็คือ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองฯ ยกเวนไมใหคดีปกครอง
ที่เกิดจากการดําเนินการทั้งดานบริหารงานบุคคลและดานอื่น ๆ ของศาลยุติธรรมโดยคณะกรรมการ
ตุลาการ (ก.ต.) ตองขึ้นศาลปกครอง ซึ่งเปนขอยกเวนเพียงกรณีเดียวเทานั้น และ ก.ต. เองก็มิใช
หนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลแตอยางใด
ดวยเหตุนี้ การดําเนินการขององคกรบริหารงานบุคคลของหนวยงานอิสระทั้งหลาย ซึ่งมิไดอยูใน
บังคับบัญชาฯของรัฐบาล จึงอยูในอํานาจศาลปกครอง และหากไปตีความวาไมอยูในอํานาจ
ศาลปกครองเพราะพิจารณาแตเพียงรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 276 มาตราเดียว ก็ไมมีความจําเปน
ตองมีมาตรา 9 วรรค 2 (2) แตก็จะกอใหเกิดผลประหลาดดังที่กลาวมาแลว
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา 198 ประกอบกับ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 และมาตรา 43 แลว
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มาตรา 43 ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอความเห็นดังกลาว
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิและหนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42
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ศาลรัฐธรรมนูญนาจะมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะบทบัญญัติแหง
กฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติเทานั้นไมใชกรณีของกฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งทางปกครอง ซึ่งก็จะ
สอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2542 วันที่ 1 เมษายน 2542 ที่วินิจฉัยวา คําวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 26461 นั้น หมายถึง บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออก
โดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ นั่นก็คือไมหมายถึง “กฎ” ทั้งหลายที่ออกโดยฝายบริหาร ดังนั้น
การที่ศาลจะสงความเห็นที่วา บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งจะใชบังคับแกคดีที่อยูในศาลและมีปญหาวา
อาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงตองเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
เทานั้น ถาเปนระดับกฎศาลรัฐธรรมนูญชี้ไวชัดวา “ไมอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
พิจารณาวินิจฉัย” ดวยเหตุนี้ ถาไมตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 264 และมาตรา 198 ใหสอดคลอง
ตองกัน ผลจะกลายเปนวา ถามีคดีไปสูศาล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 และมีปญหาวา กฎขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับวินิจฉัยเพราะเห็นวาตนไมมีอํานาจ แตถามีการไปรองยัง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และผูตรวจการแผนดินฯสงเรื่องที่วากฎขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมไปให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยตามนัยคําวินิจฉัยที่ 24/2543 อนึ่ง ศาลตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 264 นี้ หมายถึงทุกศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร
ยิ่งถาเปนกรณีของศาลปกครองแลวจะยิ่งประหลาดไปกันใหญ เพราะถาถือตามคําวินิจฉัยที่ 24/2543
ผูตรวจการแผนดินฯจะสามารถสงเรื่องกฎหรือการกระทําใดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่
เห็นวาขัดหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได หรือจะสงใหศาลปกครอง
ก็ไดเชนกัน ในขณะที่ถาเปนคดีไปสูศาล ศาลจะสงไดเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเทานั้น
ซึ่งเปนไปตามคําวินิจฉัยที่ 4/2542
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 264 ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
นั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแลว
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ดังนั้น จึงควรจะเขาใจไปในแนวทางที่สอดคลองกันและชอบดวย
เจตนารมณ ตลอดจนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง นั่นคือเรื่องที่จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ไมวาจะมาจากศาลหรือผูตรวจการแผนดินฯ ตองเปนเรื่องในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2542 ซึ่งวางหลักไวแตตนจึงถูกตองแลว
2.1.2 ลักษณะคดี แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ
(1) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว ซึ่งอาจ
แยกออกเปนการกระทําทางกฎหมาย หรือที่เรียกวา “นิติกรรมทางปกครอง” และการกระทํา
ทางกายภาพ หรือที่เรียกวา “ปฏิบัติการ” การกระทําทางปกครองที่กลาวมาเปนการใชอํานาจที่
หนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําตองใหเอกชนยินยอม
กอน ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน คําสั่งลงโทษทางวินัย คําสั่งอนุญาต
อนุมัติ คําสั่งแตงตั้ง ประกาศผลการสอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาศึกษาตอซึ่งเปนกรณีของ
นิติกรรมทางปกครอง สวนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการใด ๆ ของเจาหนาที่ก็ เชน
การกอสรางสะพาน ถนน การขุดลอกคลองสาธารณะหรือทอระบายน้ําสาธารณะ การกอสราง
หองสุขาสาธารณะ หรือการกอสรางที่พักคนโดยสาร เปนตน
ลักษณะคดีตาม (1) นี้ไดแก คดีที่บัญญัติไวในมาตรา 9 (1) นั่นเอง
และคดีดังกลาว มาตรา 72 (1) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน จึงมักเรียกคดีประเภทนี้วาเปนคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎ
หรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา แตการที่ศาลปกครองจะเพิกถอนหรือสั่งหามการกระทําทาง
ปกครองได ก็เพราะเห็นวาการกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเหตุที่ทําใหการกระทําทาง
ปกครองไมชอบดวยกฎหมายนั้นหากจําแนกตามมาตรา 9 (1) แลวมีอยูดวยกัน 10 ประการ คือ
1๐ เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ การกระทําโดยไมมีอํานาจนั้น
ไดแก กรณีที่ผูที่กระทําการไมมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยถูกตอง
ตามกฎหมาย หรือกรณีที่ผูกระทําการมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
กฎหมาย แตไมใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจกระทําการในเรื่องนั้น ๆ
เชน ในเรื่องใบอนุญาตสถานบริการ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 กําหนดใหอํานาจใน
การออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนของผูบัญชาการตํารวจนครบาล สําหรับกรุงเทพมหานคร และ
ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น ๆ ในกรณีเชนนี้ เจาหนาที่ในตําแหนงอื่น ๆ ไมวาจะอยูในระดับ
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ตําแหนงที่สูงกวาหรือต่ํากวาเจาหนาที่ดังกลาว เชน สารวัตรในสถานีตํารวจนครบาลแหงใดแหงหนึ่ง
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไมมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการได หากปรากฏ
กรณีทํานองนี้ก็ถือวาเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ
2๐ เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ เหตุในกรณีนี้ ความจริง
แลวอาจรวมเปนเหตุเดียวกับเหตุประการแรกไดเพราะตางก็เปนเรื่องของความบกพรองเกี่ยวกับ
อํานาจของหนวยงานหรือเจาหนาที่นั้นเอง อยางไรก็ดี เพื่อความชัดเจนมิใหตองตีความความหมาย
ของความบกพรองในเรื่องอํานาจของหนวยงานหรือเจาหนาที่วาจํากัดหรือขยายครอบคลุมถึง
กรณีใดบาง กฎหมายจึงกําหนดใหมีกรณีการกระทํา “นอกเหนืออํานาจหนาที่” อีกกรณีหนึ่ง ซึ่ง
หมายถึงวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยถูกตอง
ตามกฎหมายอยูแลว และมีอํานาจหนาที่ที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย เพียงแตไดกระทํา
การไปนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ตนมีอยู เชน กรณีการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหลายไมวาจะเปน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ ซึ่งโดยหลัก
จะมีอํานาจจํากัดอยูเฉพาะในเขตพื้นที่การปกครองของตนเทานั้น ดังนั้น หากเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลแหงหนึ่งใชอํานาจไมวาจะเปนการออกคําสั่งหรือออกขอบัญญัติของทองถิ่นใหมี
ผลใชบังคับในพื้นที่การปกครองของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหงอื่น ตองถือวาเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตําบลแหงนั้นกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่
3๐ เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย การกระทําที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย นับวาเปนเหตุที่มีความหมายกวางที่สุด และสอดคลองกับอํานาจหนาที่พื้นฐานของ
ศาลปกครองที่เปนองคกรควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ดังนั้น การกระทําทางปกครองใดก็ตามที่เปนเหตุใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบไดยอมถือวาเปน
เรื่องที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามกฎหมายทั้งสิ้น
อยางไรก็ดี เมื่อเปนเหตุหนึ่งที่ศาลสามารถใชเปนเกณฑในการ
เพิกถอนการกระทําทางปกครอง จึงตองมีความหมายหรือขอบเขตที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง และเมื่อเหตุ
แหงความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีอื่น ๆ ไดมีการบัญญัติเอาไวแลว ความหมายของเหตุในเรื่อง
การกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย จึงควรจะหมายถึง กรณีตาง ๆ ที่นอกเหนือจากที่มีการกําหนด
ไวแลว ซึ่งไดแก กรณีที่ฝายปกครองกระทําการโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริง สําคัญผิดในขอกฎหมาย
หรือการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายผิดพลาด
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ตัวอยางในเหตุประการที่สามนี้ ไดแก กรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่ง
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการรายหนึ่ง โดยเห็นวาขาราชการรายนั้นปฏิบัติงานไมเกิดผลดีเทา
ที่ควรมาทํางานสายและกลับกอนเวลาที่ทางราชการกําหนด แตขอเท็จจริงไมไดเปนเชนนั้นเลย กรณี
เชนนี้ตองถือวาคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนคําสั่งที่กระทําไปโดยมีขอผิดพลาดในขอเท็จจริงอันทําให
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งเปนกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดเคย
วินิจฉัยไปไวแลว (คําวินิจฉัยที่ 3/2529)
4๐ เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน เหตุแหงความ
ไมชอบดวยกฎหมายกรณีนี้ก็เชน กฎหมายกําหนดวาการกระทําทางปกครองในเรื่องนั้นตองกระทํา
เปนหนังสือ ดังนั้น หากไมไดกระทําเปนหนังสือก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุนี้ หรือ
กฎหมายกําหนดวาการกระทําทางปกครองนั้นจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาที่หรือองคกรใด
กอนเพื่อขอคําปรึกษาหารือ หรือขอความเห็น ดังนั้น หากไดมีการกระทําไปโดยไมผานการพิจารณา
ของเจาหนาที่หรือองคกรเชนวานั้น ก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุนี้เชนกัน
5๐ เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนด
ไวสําหรับการกระทํานั้น การจะมีการกระทําทางปกครองอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปหนวยงานฯ
หรือเจาหนาที่ฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการตาง ๆ ซึ่งอาจมีรายละเอียดและลักษณะที่หลากหลาย
แตกตางกันตามสภาพของงาน อยางไรก็ดี เพื่อใหการดําเนินงานของฝายปกครองมีประสิทธิภาพ
และเกิดความรวดเร็วบางครั้งฝายปกครองจะตองปรับวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณดวย
โดยบางกรณีอาจใชวิธีการหนึ่ง แตในบางกรณีอาจใชวิธีการอีกอยางหนึ่ง หรืองดเวนไมใชวิธีการ
ดังกลาว
ดวยเหตุนี้ เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้จึง
มุงหมายเฉพาะการกระทําที่ไมถูกตองตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น
เทานั้น โดยคํานึงถึงวา วิธีการที่ฝายปกครองอาจนํามาใชมีอยูมากมายหลากหลาย แตเฉพาะกรณี
วิธีการอันเปนสาระสําคัญเทานั้นที่หากมีการไมปฏิบัติตามจะกระทบตอความถูกตองสมบูรณของ
การกรทําทางปกครอง
ตัวอยางในกรณีเชนนี้ เชน มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึง
สิทธิของคูกรณีเจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสได
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน” ดังนั้น หากฝายปกครองออกคําสั่งที่มีลักษณะดังกลาวโดย
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ไมไดใหคูกรณีมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยง ก็ถือไดวาเปนการกระทําที่
ไมถูกตองตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น
6๐ เปนการกระทําโดยไมสุจริต อยางไรจึงเรียกวาเปนการกระทํา
“โดยไมสุจริต” นั้น โดยหลักจะพิจารณาจากมูลเหตุ (motif) ของเจาหนาที่ฯในการกระทําทางปกครอง
นั้น ๆ เปนตนวา เจาหนาที่ฯไดดําเนินการไปโดยใชเหตุผลสวนตัวหรือโดยกลั่นแกลงผูรับคําสั่งทาง
ปกครองหรือไม เชน การที่ขาราชการรายหนึ่งกับผูบังคับบัญชามีเรื่องขัดใจ โดยขาราชการรายนั้น
ไดเคยรองเรียนตามกฎหมายกลาวหาผูบังคับบัญชาของตน ซึ่งในที่สุดปรากฏวาขอรองเรียนไมมี
มูลความจริงแตอยางใด ฝายผูบังคับบัญชาไมพอใจจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรงขาราชการรายนั้น โดยอางวาการกระทําดังกลาวของขาราชการรายนั้นกอใหเกิดความเสียหาย
ตอภาพพจนและชื่อเสียงของหนวยงานอันเปนมูลความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีนี้เห็นไดวา เปนการ
แตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมสุจริตนั่นคือเปนการใชอํานาจโดยมีวัตถุประสงคนอกเหนือ
จากวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนความไมพอใจสวนตัวที่ถูกผูใตบังคับบัญชารองเรียน ทั้ง ๆ ที่
การใชสิทธิรองเรียนตามกฎหมายเปนสิทธิพื้นฐานประการหนึ่งของหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และกฎหมายก็บัญญัติรับรองสิทธิของขาราชการที่จะรองเรียนผูบังคับบัญชาได
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ 75/2534)
7๐ เปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้เปนเหตุที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือหลัก
ความเทาเทียมกัน อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด
ดวยเหตุนี้ หากมีการเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเพราะมีขอแตกตาง
ทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะ การศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ โดยไมมีบทกฎหมายกําหนดเปนขอยกเวน
อยางแจงชัดใหกระทําไดแลว ก็ตองถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน การที่ขาราชการ
บางรายซึ่งมีสิทธิไดรับการผอนผันใหเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ในโควตากลุมเดิม เชนเดียวกับ
ขาราชการบางรายที่มีการผอนผันใหมาแลว และทางราชการกําหนดเปนหลักเกณฑใหมีการผอนผัน
ใหสําหรับ “กรณีทํานองเดียวกันนี้” แตปรากฏวา หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมผอนผันให กรณีเชนนี้
ถือไดวาขาราชการบางรายเหลานั้นไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมหรือเสมอภาคกับขาราชการรายอื่น ๆ
ที่เคยมีการผอนผันใหมาแลว ดังนั้น จึงเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขที่ 47/2534)
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8๐ เปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน
เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้ มีความหมายวา การจะมีการกระทําทางปกครองอยางใด
อยางหนึ่งนั้น หากจะมีขั้นตอนใดที่ตองปฏิบัติตามก็ตองเปนขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้นถา
ปรากฏวา ฝายปกครองไดใหเอกชนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายไมไดกําหนดไว แตเปนขั้นตอนที่
ฝายปกครองกําหนดหรือสรางขึ้นเองโดยไมจําเปนแกการมีการกระทําทางปกครองเชนนั้นแตประการ
ใด ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
9๐ เปนการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร
ความหมายของการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับการ
สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน เพียงแตเหตุในกรณีนี้จะพิจารณาในแงที่วาเปนภาระที่เกิดกับประชาชน
และเปนภาระที่เกินสมควรหรือไม ภาระในที่นี้อาจเปนภาระอยางใดก็ได เชน ภาระทางดานคาใชจาย
หรือภาระที่ตองกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
10๐ เปนการกระทําที่เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ในการใชอํานาจ
ของหนวยงานฯหรือเจาหนาที่ฯ หากกฎหมายกําหนดใหเลือกพิจารณาตัดสินใจไดวาจะใชอํานาจนั้น
หรือไม หรือเลือกพิจารณาตัดสินใจไดวาจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายใหทางเลือกไว
กรณีเชนนี้ ถือวาเปนกรณีที่ฝายปกครองมีอํานาจพิจารณาเลือกกระทําการ หรือมักเรียกกันวา “อํานาจ
ดุลพินิจ” และโดยปกติยอมเปนเรื่องที่ศาลไมควรกาวลวงเขาไปควบคุมตรวจสอบการใชดุลพินิจโดย
แทดังกลาว เพราะเปนเรื่องที่กฎหมายไววางใจใหหนวยงานฯหรือเจาหนาที่ฯที่กฎหมายใหอํานาจ
เปนผูเลือกตัดสินใจ การเขาไปตรวจสอบจะเทากับวาศาลทําตนเปนเจาหนาที่ฯหรือผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่ฯเสียเอง
อยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่ง เมื่อมีหลักวาการใชดุลพินิจของ
หนวยงานฯและเจาหนาที่ฯตองกระทําไปโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุนี้ การใชดุลพินิจโดยมิชอบ
จึงเปนเหตุอีกประการหนึ่งที่ศาลปกครองสามารถควบคุมตรวจสอบได เชน กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษขาราชการที่กระทําความผิดวินัยไมรายแรงโดย
อาจลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ ถาปรากฏวา ขาราชการรายหนึ่งถูกลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งเปนโทษที่สูงสุดในกรณีนี้ ทั้งที่ความผิดของขาราชการดังกลาวเปนที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนวาไมถึงขนาดหรือไมไดสัดสวนกับการตองรับโทษลดขั้นเงินเดือนเมื่อเทียบกับกรณีอื่น ๆ ที่
เคยมีการกระทําผิดและมีการลงโทษกัน เชนนี้ ถือวาการสั่งลงโทษดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดย
มิชอบ
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(2) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควร เชน กรมทะเบียนการคามีหนาที่รับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท หรือกรมที่ดิน
มีหนาที่ในการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย หากกรมทะเบียนการคาหรือกรมที่ดิน
ปฏิเสธไมรับคําขอหรือรับคําขอแลวไมพิจารณาคําขอวาสมควรจดทะเบียนใหตามคําขอหรือไม ถือเปน
การละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย แตถารับคําขอมาแลวแตดําเนินการลาชา เชน กรณีการจดทะเบียน
เรื่องใดกฎหมายหรือระเบียบภายในระบุวาใหพิจารณารับจดทะเบียนหรือไมภายใน 30 วัน หากพน
กําหนดก็ถือวาปฏิบัติหนาที่ลาชา หากไมมีการกําหนดระยะเวลาไว ก็ตองพิจารณาจากระยะเวลา
ตามปกติวิสัยวาเรื่องนั้นจะตองใชเวลาเทาใด หากพนระยะเวลาไปแลวก็ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร
คดีลักษณะดังกลาวนี้ไดแกคดีที่กลาวในมาตรา 9 (2) ซึ่งตาม
มาตรา 72 (2) บัญญัติใหอํานาจศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด
(3) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือความเสียหายเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือเปนกรณีที่
หนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีตามลักษณะนี้
ตองคํานึงวาการละเมิดนั้นตองเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การใชอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลในการกําหนดแนวเขตเพื่อขุดคลองและทําถนน หากทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือเสียหาย
ก็เปนคดีละเมิดที่ฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๑/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ))
แตถาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติ เชน พนักงานขับรถของทางราชการขับรถชนคนบาดเจ็บ หรือ
นายแพทยโรงพยาบาลรัฐบาลผาตัดผิดพลาดทําใหคนไขพิการ อยางนี้ไมใชเปนละเมิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตองฟองตอศาลยุติธรรม สําหรับกรณีความรับผิดอยางอื่นอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย เชน กรณีการฟองคดีเพื่อเรียกเงินคาทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คดีประเภทที่ (3)
นี้มีขอสังเกตวานาจะเปนกรณีที่ประชาชนฟองทางราชการไดฝายเดียว
ลักษณะคดีตาม (3) นี้ไดแกกรณีตามมาตรา 9 (3) นั่นเอง ซึ่ง
มาตรา 72 (3) บัญญัติใหอํานาจศาลปกครองพิพากษาใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการเพื่อเยียวยาการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นนั้น
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(4) คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน
สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค เชน คูคลอง ถนน สายสงไฟฟา โครงการประปาของเทศบาล เปนตน
ลักษณะคดีตาม (4) นี้ไดแกกรณีตามมาตรา 9 (4) นั่นเอง และ
มาตรา 72 (3) ไดบัญญัติใหอํานาจศาลปกครองในการพิพากษาใหใชเงิน หรือใหสงมอบทรัพยสิน
หรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติ
ตามสัญญา
(5) คดีพิพาททางปกครองอื่น ๆ เชน คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวน
การกระทําอยางหนึ่งอยางใด เชน มาตรา 118 ทวิ วรรค 262 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
ที่บัญญัติใหกรมเจาทาฟองศาลเพื่อบังคับใหผูที่ปลูกสรางสิ่งกอสรางลวงล้ําลําน้ํารื้อถอนสิ่งกอสราง
ดังกลาว หรือคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครอง เชน มาตรา 4263 แหง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือมาตรา 7064 แหงพระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 118 ทวิ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 117 หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา 117 ปลูกสรางอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาว
รื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นใหเสร็จสิ้นโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณี
ที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาปดคําสั่งไว ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะหามมิใหเจาของหรือผูครองครองนั้น
ใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดรื้อถอนหรือแกไขเสร็จดวยก็ได
ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง
และเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหมีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา
117 จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ใหศาลมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูรื้อถอน
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมรื้อถอนตามกําหนดเวลาในคําสั่งศาล หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง
ใหศาลมีคําสั่งใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอน
ฯลฯ
ฯลฯ
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พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

มาตรา 42 ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการ
อุทธรณ ใหคณะกรรมการอุทธรณวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณใหยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน ในกรณีที่
ยังมิไดตั้งศาลปกครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มิใหนําขอความดังกลาวนี้มาใชบังคับ

49
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติใหผูที่ไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน
ลักษณะตาม (5) นี้ไดแกคดีตามมาตรา 9 (5) และ (6) นั่นเอง และ
ศาลมีอํานาจตามมาตรา 72 (3) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือตามมาตรา 72 (4) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของในกรณี
ที่มีการฟองใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
มีคดี 3 ประเภทที่กฎหมายบัญญัติมิใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และคดีที่อยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษสังกัดศาลยุติธรรม
ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น (มาตรา 9 วรรค 2)
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พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
มาตรา 70 ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจงความ ในกรณี

ตอไปนี้
(1) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา 27 วรรคสอง
(2) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับการโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะกอสรางอาคารตามมาตรา 35
(3) การสั่งใหรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55
(4) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสอง หรือมาตรา 58
(5) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา 59
(6) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา 61
(7) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา 62
(8) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายคลึงกันตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง
และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดินตามมาตรา 68 วรรคสอง
อุทธรณกรณี (4) และ (6) ใหยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในกรณี (1) (2) (3) (5) (7)
และ (8) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณแลวแตกรณี ไดมีคําวินิจฉัยแลว
หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันทีได
ทราบคําวินิจฉัยนั้น ในกรณีที่ยังมิไดมีการตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ

50
อนึ่ง การฟองคดีตามมาตรา 9 (1) หรือมาตรา 9 (2) พรอมกับ
เรียกคาเสียหายฐานละเมิดตามมาตรา 9 (3) ไปดวย ยอมทําได ในกรณีเชนนี้ศาลจะมีอํานาจ
พิพากษาทั้งตามมาตรา 72 (1) หรือมาตรา 72 (2) และมาตรา 72 (3)
ลักษณะคดีที่กลาวมาทั้ง 5 ประเภทขางตนนั้นเปนคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครองชั้นตนแตยังมีคดีปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดอีก 4 ประเภท
ตามมาตรา 11 คือ
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
ตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด ขณะนี้ที่ประชุมใหญฯยังไมได
กําหนดใหคดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทฟองตอศาลปกครองสูงสุด
ได จึงตองฟองคดีดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตน เพราะเปนคดีตามมาตรา 9 (1) อยูแลว และเมื่อใด
ที่มีประกาศกําหนดของที่ประชุมใหญฯใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทใดฟองตอ
ศาลปกครองสูงสุดได ก็ตองใชหลักเกณฑตามมาตรา 9 (1) อํานาจของศาลในการพิพากษาคดี
จะเปนไปตามมาตรา 72 (1)
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา
หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยปกติคดีประเภทนี้
ก็เปนคดีลักษณะเดียวกับคดีตามมาตรา 9 (1) นั่นเอง แตดวยความสําคัญของกฎดังกลาวจึงใหฟอง
ตอศาลปกครองสูงสุดไดโดยตรง อํานาจของศาลในการพิพากษาคดีจะเปนไปตามมาตรา 72 (1)
(3) ลักษณะคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลปกครองสูงสุด ปจจุบันไมปรากฏวามีกฎหมายเฉพาะดังกลาว
(4) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
คดีประเภทนี้มีการกําหนดขั้นตอนการตรวจอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการพิพากษาหรือ
มีคําสั่งในคดีอุทธรณไวโดยเฉพาะ (ขอ 1 10065 ถึงขอ 1 11566)
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ขอ 1 100 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายหรือระเบียบนี้มิไดกําหนดใหถึงที่สุด

ใหอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
คําสั่งระหวางพิจารณาที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได ใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวพรอม
กับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล
66
ขอ 1 115 ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน
(มีตอหนาถัดไป)

51
อนึ่ง คดีตาม (1) และ (2) ขางตน ผูฟองคดีอาจเรียกคาเสียหาย
ตามมาตรา 9 (3) ไปพรอมกันก็ได ซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็จะมีอํานาจพิพากษาเชนเดียวกับศาลชั้นตน
ดังที่กลาวมาแลว
2.2 การดําเนินการในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจศาล
2.2.1 ปญหาเรื่องอํานาจศาลระหวางศาลปกครองกับศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง
(1) ในชั้นตรวจคําฟอง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาคดีที่ยื่นฟองตอ
ศาลปกครองนั้นเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง เชน เปนคดีละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
อันมิใชเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎหรือคําสั่งหรือจากการละเลยตอหนาที่หรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร (มาตรา 9 (3)) เพียงแตเปนการกระทําละเมิดในทางกายภาพเทานั้น
(เชน พนักงานขับรถของหนวยงานของรัฐ ขับรถไปชนรถคันอื่นในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ)
หรือเปนคดีสัญญาที่ไมใชสัญญาทางปกครองหรือเปนคดีรองเรียนขอความเปนธรรม โดยไมใช
คดีปกครองตามมาตรา 9 อนุมาตราใดเลย
ในกรณีที่กลาวมาขางตน ระเบียบฯวาดวยวิธีพิจารณาฯใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1o ในชั้นตรวจคําฟองของพนักงานเจาหนาที่ของศาล พนักงาน
เจาหนาที่ตองบันทึกเหตุเชนวานั้นไวแลวเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไป
(ขอ 1 3567) แตในทางปฏิบัติพนักงานเจาหนาที่ควรตระหนักวาดคีดังกลาวศาลปกครองรับไวพิจารณา
(ตอ)
ตามขอ 73 และผูอุทธรณมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของ
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไวเปนการชั่วคราว ถาศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น
ทําใหหรือจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของผูอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่ง
ระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมี
คําสั่งอุทธรณนั้น
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ขอ 1 35 คําฟองที่ยื่นตอศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับให

ผูฟองคดี แลวตรวจคําฟองในเบื้องตน ถาเห็นวาเปนคําฟองที่สมบูรณครบถวน ใหเสนอคําฟองดังกลาวตออธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไป ถาเห็นวาคําฟองนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล
ไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลแนะนําใหผูฟองคดีแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง
หรือผูฟองคดีไมแกไขคําฟองหรือไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอคําฟอง
ดังกลาวตออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไป

52
ไมได จึงสมควรแจงใหผูฟองคดีทราบและรับคําฟองคืนไป เพื่อไปฟองยังศาลที่มีอํานาจเพื่อมิใหขาด
อายุความ แตถาผูฟองคดีไมอยูหรือสงมาทางไปรษณียและไมสามารถจะติดตอผูฟองคดีไดเพื่อ
แจงใหทราบและรับคําฟองคืนไป หรือในกรณีที่แจงแลวแตผูฟองคดียืนยันจะฟองก็ตองบันทึก
เหตุดังกลาว และเสนออธิบดีฯดําเนินการตอไป ซึ่งก็คือการจายสํานวนคดีเรื่องที่ฟองนั้นใหแก
องคคณะ
2o ในชั้นตรวจคําฟองของตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการเจาของ
สํานวนตองเสนอองคคณะเพื่อมีคําสั่งไมรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และสั่งจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ (ขอ 1 37 วรรค 268) การมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาขององคคณะในกรณีนี้ไมตอง
ใชกระบวนพิจารณาตามรูปแบบปกติ ดังนั้น จึงไมตองมีคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
มีขอสังเกตวาเหตุที่ ขอ 1 37 วรรค 2 ที่กลาวมาไมเขียนเพื่อใหรับ
กับมาตรา 10 วรรค 169 ประกอบกับวรรคสามของพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
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ขอ 1 37 เมื่อไดรับคําฟองจากพนักงานเจาหนาที่ของศาล ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนจายสํานวนคดีใหแก

องคคณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 56
ใหตุลาการหัวหนาคณะแตงตั้งตุลาการในองคคณะคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน แลวใหตุลาการเจาของ
สํานวนตรวจคําฟอง ถาเห็นวาเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขได หรือผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล
ไมครบถวน ใหตุลาการเจาของสํานวนมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาไมมีการแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่
ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ใหตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
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พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542

มาตรา 10 ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของอีก
ศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารหรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับ
ศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ใหศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่คูความรองวาคดีนั้น
อยูในเขตอํานาจโดยเร็วในกรณีเชนวานี้ใหศาลที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพอง
กับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป
(2) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งที่คูความอางและศาลที่รับความเห็น
มีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลนั้น หรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคู
ความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม
(มีตอหนาถัดไป)

53
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542 ที่วา “ถา…เห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง…ให
ศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และจัดทําความเห็นสงไปยังศาลที่…คดีอยูในเขตอํานาจ
โดยเร็ว” คําตอบประการแรกคือตาม ขอ 1 37 ศาลยังไมไดสั่งรับคําฟองไวพิจารณา (ขอ 1 4270) และ
การสั่งไมรับคําฟองตาม ขอ 1 37 นั้น เปนการพิจารณาแตเพียงวาคดีนั้นอยูในอํานาจศาลปกครอง
หรือไม ไมไดพิจารณาวาจะอยูในอํานาจของศาลอื่นใดอีก ดวยเหตุนี้จึงไมใชกรณีตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 10 ดังกลาว
(2) ในกรณีที่มีคําสั่งรับคําฟองไวแลว เมื่อรับคําฟองตาม ขอ 1 42
ไวแลว ตอมาปรากฏภายหลังวาคดีไมอยูในอํานาจศาลปกครอง จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
1o ถาคูกรณียกปญหาอํานาจศาลเชนวานั้นขึ้นโตแยงก็ตองดําเนินการ
ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ คือ ศาลปกครองตองรอการพิจารณาไว
ชั่วคราวแลวทําความเห็นเสนอไปใหศาลที่คูกรณีรองวาคดีอยูในอํานาจเพื่อพิจารณาโดยเร็ว โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 10 ดังกลาว
2o ถาศาลปกครองเห็นปญหานั้นเองก็ตองดําเนินการเชนเดียวกับกรณี
ที่คูกรณีมีคํารอง (พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 10 วรรค 3) แตอยางไรก็ตามในเรื่องนี้
ศาลอาจเลือกดําเนินการได 2 ทาง ตามความเหมาะสม คือ ถาศาลเห็นเองวาคดีที่รับไวพิจารณานั้น
อยูในอํานาจของศาลอื่นอยางชัดแจงก็ตองสงความเห็นไปยังศาลอื่นตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติ

(ตอ)
(3) ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีนั้น ใหศาลที่
สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง แตถามีเหตุ
จําเปนใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวันโดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลตามวรรค
หนึ่ง (3) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม
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ขอ 1 42 เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคําฟองใดเปนคําฟองที่สมบูรณครบถวน ใหมีคําสั่งรับคําฟองและ

มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ โดยสงสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานไปดวย ในกรณีที่เห็นสมควร จะกําหนดประเด็น
ที่ผูถูกฟองคดีตองใหการ หรือใหจัดสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของหรือที่จะเปนประโยชนแกการพิจารณาของศาลดวยก็ได เวนแต
เปนกรณีที่กําหนดไวในขอ 61
ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบคําฟองมีปริมาณหรือสภาพที่ทําใหการสงสําเนาใหแกผูถูกฟองคดีเปนภาระ
แกศาลเปนอยางมาก ใหสงสําเนาคําฟองไปพรอมกับรายการพยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีอาจขอดูหรือขอรับไดที่ศาล

54
วาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 10 แตถาศาลเห็นวาคดีนั้นไมใชคดีปกครองแตไมแนใจวาควรเปนคดีอยูใน
อํานาจของศาลใด หรือเห็นวาไมเปนคดีปกครองและเปนคดีที่ไมอาจฟองตอศาลในระบบอื่นไดเชนกัน
ก็อาจใชอํานาจทั่วไปของศาลประกอบกับ ขอ 1 37 วรรค 2 สั่งไมรับคดีไวพิจารณาและจําหนายคดีก็ได
ซึ่งไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 10 แตอาจมีปญหาทางความเหมาะสมและ
อาจกระทบสิทธิของผูฟองคดีได เพราะคดีนั้นศาลปกครองรับไวพิจารณาและมีการดําเนินกระบวน
พิจารณาไปแลวระดับหนึ่ง หากสั่งไมรับในภายหลังและจําหนายคดี ก็อาจทําใหผูฟองคดีที่ตองการ
นําคดีไปฟองศาลอื่นทําไมไดเพราะคดีขาดอายุความแลวได และเขาใจวาในศาลอื่นคงไมมีบท
บัญญัติเหมือน ขอ 1 3171 ที่วากรณีที่ศาลอื่นสั่งไมรับคําฟองก็สามารถมาฟองตอศาลปกครองไดไม
ขาดอายุความเพราะ ขอ 1 31 กําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยูเทาระยะเวลาที่เสียไป มีขอสังเกตวา
การขยายอายุความตามพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ มาตรา 13 วรรค 272 นาจะเปนกรณีที่ศาล
สั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองใหมตอศาลที่มีเขตอํานาจ ซึ่งเปนไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว
ในมาตรา 10 และมาตรา 1173 สวนการใหอายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพงและ
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ขอ 1 31 ในกรณีที่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง ถาปรากฏวาศาลนั้นไมรับคําฟองไว

พิจารณาเพราะไมมีอํานาจพิจารณาคดีนั้น หรือผูฟองคดีถอนคําฟองจากศาลนั้นเพื่อฟองคดีใหมตอศาลปกครอง ใหถือวากําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีสะดุดหยุดอยูเทาระยะเวลาตั้งแตวันยื่นคําฟองจนถึงวันที่คดีของศาลอื่นนั้นถึงที่สุด
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พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542
มาตรา 13 ในการโอนคดีตามคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาบรรดากระบวนพิจารณาที่ได
ดําเนินการไปแลวในศาลที่มีคําสั่งโอนคดีเปนกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีดวย เวนแตศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
เมื่อมีเหตุตองฟองคดีใดใหมตอศาลที่มีเขตอํานาจ อันเนื่องจากมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถา
อายุความหรือกําหนดเวลาในการฟองคดีครบกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี
หรือจะครบกําหนดกอนหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหขยายอายุความหรือกําหนด
เวลาการฟองคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการแลวแตกรณี
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พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542
มาตรา 11 ในกรณีที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยชี้ขาดวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลที่รับฟองใหศาลนั้นดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไป แตถาวินิจฉัยชี้ขาดวาคดีอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งใหศาลที่รับฟองสั่งโอนคดีหรือสั่งจําหนายคดีเพื่อ
ใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม

55
พาณิชย มาตรา 193/1774 ก็นาจะเปนกรณีฟองคดีใหมในระหวางศาลในระบบศาลยุติธรรมดวยกัน
(3) ในกรณีที่คําฟองมีบางขอหาที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง กรณี
คดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองมีหลายขอหา และบางขอหาอยูในอํานาจของศาลอื่น ขอ 1 41 วรรค 175
กําหนดใหศาลปกครองนั้นสั่งไมรับขอหาที่ไมอยูในอํานาจและเขตอํานาจนั้นไวพิจารณา แตวิธีปฏิบัติ
ก็อาจตางกันแลวแตวาอยูในชวงไหน กลาวคือ
1o ถาเปนกรณีที่อยูในชั้นตรวจคําฟอง ก็สมควรสั่งไมรับขอหานั้นไว
พิจารณาเพื่อตัดปญหาเสียแตตน และสอดคลองกับขอ 1 41 วรรค 1 ดวย
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 193/17 ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลง เพราะเหตุตามมาตรา 193/14 (2) หากคดีนั้นไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําฟอง หรือคดีเสร็จไปโดยการจําหนายคดีเพราะเหตุถอนฟองหรือทิ้งฟอง ใหถือวาอายุความไมเคย
สะดุดหยุดลง
ในกรณีที่คดีนั้นศาลไมรับ หรือคืน หรือใหยกคําฟองเพราะเหตุคดีไมอยูในอํานาจศาล หรือศาลใหยกคําฟอง
โดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองใหมและปรากฏวาอายุความครบกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณา หรือจะครบกําหนดภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงที่สุด ใหเจาหนี้มีสิทธิฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรอง หรือเพื่อใหชําระหนี้
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงที่สุด
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ขอ 1 41 ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา ถาขอหาหนึ่งขอหาใด

เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนนั้น ไมวาจะโดยเหตุที่ขอหาดังกลาวอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของ
ศาลปกครองชั้นตนอื่น ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง ใหสั่งไมรับขอหาที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจไว
พิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนของขอหาที่อยูในอํานาจและเขตอํานาจตอไป แตในกรณีที่องคคณะเห็นวาขอหาที่
สั่งไมรับไวพิจารณาจะมีผลตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตนนั้น องคคณะอาจมีคําสั่งใหรอการพิจารณาพิพากษา
คดีไวจนกวาขอหาที่สั่งไมรับไวพิจารณาจะไดมีการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่มีอํานาจหรือเขตอํานาจ และคดีถึงที่สุด
แลว
ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏวามีประเด็นที่
จําเปนตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนอื่นหรือศาลอื่นซึ่ง
มิใชศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนซึ่งรับคดีไว มีอํานาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ตองวินิจฉัยกอนนั้นเพื่อใหศาลสามารถ
วินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีได
ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกันและปรากฏวามีประเด็นที่
จําเปนตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด และประเด็นที่ตองวินิจฉัยกอนนั้น
เปนประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวากฎหรือคําสั่งทางปกครองใดนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับ
ประเด็นนั้นไวพิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนของประเด็นที่อยูในอํานาจตอไป แตในกรณีที่องคคณะเห็นวาประเด็นที่
สั่งไมรับไวพิจารณาจะมีผลตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตน องคคณะอาจมีคําสั่งใหรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวจนกวาประเด็นที่สั่งไมรับไวพิจารณาจะไดมีการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลปกครองสูงสุดแลว
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2o ถาเปนกรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองทุกขอหาไวพิจารณาแลว
ศาลก็ตองปฏิบัติตาม ขอ1 41 วรรค 1 เชนกัน คือ สั่งไมรับขอหาที่ไมอยูในอํานาจนั้นไวพิจารณา
โดยสมควรที่จะมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา คือ คําสั่งรับฟองที่ผิดระเบียบตามขอ 1 776
เสียกอนดวย อยางไรก็ตามศาลอาจพิจารณาวาขอหานั้นอยูในอํานาจของศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง
หรือไม หากกรณีเปนเชนนั้นศาลอาจเลือกใชวิธีการออกคําสั่งตามขอ 1 8077 แยกขอหาที่ไมอยูใน
อํานาจศาลปกครองนั้นออกเปนคดีตางหาก แลวจึงเสนอความเห็นขอโอนคดีนั้นไปยังศาลอื่นซึ่งมิใช
ศาลปกครองตามวิธีการในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดฯ
(4) ในกรณีที่คําฟองมีบางประเด็นที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง เปนกรณี
ที่ในคดีนั้นมีขอหาเดียวหรือหลายขอหา แตมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยหลายประเด็น และปรากฏวา
ประเด็นหลักอยูในอํานาจศาลปกครอง แตประเด็นอื่น ๆ ที่ตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลัก
ไดนั้นอยูในอํานาจของศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง ในเรื่องนี้ ขอ 1 41 วรรค 2 ไดกําหนดไววา
“ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏวา
มีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจของศาลอื่นซึ่งมิใช
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ขอ 1 7 ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครองหรือระเบียบนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง การแสวงหาขอเท็จจริง
การสรุปสํานวน การรับฟงพยานหลักฐาน หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีฝายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิไดปฏิบัติเชนวานั้นมีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่
ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร
ขอคานเรื่องผิดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คูกรณีฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไมวาในเวลาใด ๆ กอนมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว ทั้งนี้ คูกรณีที่ยื่นคําขอจะตองไม
ดําเนินการอื่นใดขึ้นใหมหลังจากที่ไดทราบเรื่องผิดระเบียบแลว หรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการผิดระเบียบนั้น
การที่ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดอันมิใชเรื่องที่คูกรณีละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณา
เรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบนี้ หรือที่ศาลกําหนดไว ไมตัดสิทธิคูกรณีนั้นในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้น
ใหมใหถูกตองได
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ขอ 1 80 ในคดีที่มีหลายขอหาและขอหาหนึ่งขอหาใดไมเกี่ยวของกับขอหาอื่น ๆ ถาตุลาการเจาของสํานวน

เห็นวาจะเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองคคณะเพื่อเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาสั่งใหแยกคดี
ดังกลาวออกเปนหลายคดี แลวพิจารณาพิพากษาแตละคดีแยกกันไปก็ได
ในคดีที่มีผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีหลายคน ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจะเปนประโยชนแกการ
พิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองคคณะเพื่อเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาสั่งใหแยกคดีดังกลาวออกเปนหลายคดี
แลวพิจารณาพิพากษาแตละคดีแยกกันไปก็ได
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ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนซึ่งรับคดีไวมีอํานาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ตองวินิจฉัย
กอนนั้น เพื่อใหศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีได”
หลักเกณฑขางตนมีไวเพื่อแกปญหามิใหตองมีการสงประเด็น
ไปวินิจฉัยโดยศาลตางระบบกัน เพราะจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชามาก โดยถือหลักวาศาล
ที่รับฟองประเด็นหลักไวพิจารณายอมมีอํานาจพิจารณาประเด็นยอยที่เกี่ยวพันกันไดแมประเด็นยอย
นั้นจะอยูในอํานาจของศาลอื่นก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีได (le juge
de l’action est le juge de l’exception) ตัวอยางเชน ผูฟองคดีเปนบริษัทจํากัดยื่นฟอง
สวนราชการตอศาลปกครอง ขอใหใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดทางปกครอง
ในทางพิจารณา สวนราชการตอสูวาบริษัทไมมีอํานาจฟองคดีเพราะผูแทนบริษัทไมมีอํานาจทําการ
แทนบริษัทในการฟองคดีดังกลาว เนื่องจากการตั้งตัวแทนและการมอบอํานาจมิไดเปนไปตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและขอบังคับของบริษัท ซึ่งเปนเรื่องทางแพงอยูใน
อํานาจศาลแพง แตถือเปนประเด็นยอยที่ตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักเรื่องคาเสียหายได
กรณีเชนนี้ศาลปกครองยอมวินิจฉัยประเด็นดังกลาวได โดยอาศัยอํานาจตาม ขอ 1 41 วรรค 2 หรือ
กรณีมีการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินที่สั่งแกไขจํานวนที่ดินในโฉนดของผูฟองคดี
และปรากฏวาตามขอเท็จจริงตองมีการวินิจฉัยประเด็นวาที่ดินบริเวณที่มีการแกไขในโฉนดนั้นเปนของ
ใคร กรณีเชนนี้ศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์กอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักวา
การแกไขจํานวนที่ดินในโฉนดของเจาพนักงานที่ดินชอบดวยกฎหมายหรือไม
แตการใชอํานาจตามขอ 1 41 วรรค 2 นี้มีขอพึงระมัดระวังวา ประเด็น
ที่จะตองวินิจฉัยกอนนั้นเปนประเด็นยอยจริงหรือไม หรือเปนขอหาที่อาจแยกตางหากจากขอหาอื่นได
ถาเปนเชนนั้นศาลก็ตองสั่งไมรับไวพิจารณาโดยอาศัยอํานาจตาม ขอ 1 41 วรรค 1 หรือหาทางแก
ปญหาตามที่กลาวใน (3)
ศาลปกครองตองระมัดระวังไมใชอํานาจเกินขอบเขตในการวินิจฉัย
ประเด็นที่อยูในอํานาจของศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง ตองพิจารณาหาเหตุผลและชั่งน้ําหนักใหดี
ระหวางการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่จะไมตองดําเนินคดีแยกกันในหลายศาล กับการ
ใชอํานาจของศาลปกครองไปวินิจฉัยประเด็นยอยอันอยูในอํานาจของศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง
อยางไรก็ตาม หากมีคําพิพากษาถึงที่สุดระหวางศาลปกครองกับศาล
ในระบบอื่นขัดแยงกันในคดีที่มีขอเท็จจริงเรื่องเดียวกัน ก็อาจมีการยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
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วินิจฉัยชี้ขาดฯ เพื่อขอใหวินิจฉัยตามมาตรา 1478 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ได
2.2.2 ปญหาเรื่องอํานาจศาลระหวางศาลปกครองดวยกัน
(1) กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
สูงสุด กรณีดังกลาวนี้ศาลปกครองชั้นตนตองสงคําฟองไปยังศาลปกครองสูงสุดตาม ขอ 1 3979
(2) กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ชั้นตน ขอ 1 9980 ไดกําหนดใหสงคําฟองนั้นไปยังศาลปกครองชั้นตนที่คดีนั้นอยูในเขตอํานาจ
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พระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542
มาตรา 14 ถามีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกันในคดีที่มีขอเท็จจริงเปนเรื่องเดียวกัน
จนเปนเหตุใหคูความไมไดรับการเยียวยาความเสียหายหรือไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความขัดแยงในเรื่องฐานะหรือความสามารถ
ของบุคคล คูความ หรือบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวอาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการเพื่อขอให
วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาวไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ออกภาย
หลังถึงที่สุด
ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองตามวรรคหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรมและความเปนไปไดใน
การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล แลวใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) มาใชบังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม
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ขอ 1 39 ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด

ใหเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อพิจารณาสั่งใหสงคําฟองนั้นไปยังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมเห็นดวยกับคําสั่งของอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ใหสงคําฟองนั้นคืนไปยัง
ศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนนั้นพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตอไป
ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวและศาลปกครองสูงสุดไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว
ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหถือวามีการฟองคดีนั้นตอศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่มี
การยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตน
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ขอ 1 99 ในกรณีที่องคคณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครอง

สูงสุดอยู ในอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหเสนอประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งใหสงคําฟองนั้นไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนที่ คดีนั้นอยูในเขตอํานาจ แลวใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยใหถือวามีการฟอง
คดีนั้น ตอศาลปกครองชั้นตนตั้งแตวันที่มีการยื่นคําฟองตอศาลปกครองสูงสุด

59
(3) กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในเขตอํานาจของ
ศาลปกครองชั้นตนอื่น ขอ 1 4081 กําหนดใหสงคําฟองไปยังศาลปกครองชั้นตนอื่นที่มีเขตอํานาจ
(4) กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาและบางขอหา
อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด หรืออยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนอื่น ขอ 1 41 วรรค 1
กําหนดใหศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับขอหาที่อยูในอํานาจหรือเขตอํานาจศาลปกครองสูงสุดหรือศาล
ปกครองชั้นตนอื่นไวพิจารณา เหตุที่กําหนดไวเชนนั้น เพื่อใหผูฟองคดีรีบไปฟองคดีตอศาลที่ถูกตอง
ได ซึ่งอาจมีผูสงสัยวาเหตุใดจึงไมใชวิธีการโอนขอหาไปยังศาลปกครองอื่น ซึ่งจะเปนประโยชนแก
ผูฟองคดีมากกวา เหตุผลก็คือไดมีการรับฟองในขอหาหนึ่งขอหาใดไวแลว ขอหาที่ไมเกี่ยวของก็ควร
ที่ผูฟองคดีจะไปดําเนินการฟองใหถูกศาล ไมเชนนั้นจะมีการฟองรวม ๆ กันมาเพื่อใหศาลสงขอหา
อื่น ๆ ไปยังศาลที่มีเขตอํานาจให ซึ่งจะเปนปญหามาก อยางไรก็ตาม หากตองการชวยเหลือผูฟอง
คดี เพราะศาลเห็นวาไดมีการสั่งรับคําฟองไวพิจารณาแลว ก็อาจใชวิธีสั่งแยกคดีออกเปน 2 คดี
คดีละ 1 ขอหา ตามขอ 1 80 และใชวิธีสงคําฟองตามขอ 1 39 หรือขอ 1 40 ตอไปก็ได เพราะแม
ขอ 1 39 และขอ 1 40 จะมุงใชกับกรณีการตรวจคําฟองแตก็นํามาใชในขั้นตอนหลังศาลสั่งรับ
คําฟองไวแลวได
(5) กรณีที่คําฟองมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และประเด็นที่จะตอง
วินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด หรืออยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครองชั้นตนอื่น
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ขอ 1 40 ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง

ชั้นตนอื่น ใหเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อมีคําสั่งใหสงคําฟองนั้นไปยังศาลปกครองชั้นตนอื่นที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ และเมื่อศาลปกครองชั้นตนอื่นไดรับคําฟองนั้นไวพิจารณาแลว ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่สงคําฟองไปสั่งจําหนาย
คดีออกจากสารบบความ และใหถือวามีการฟองคดีนั้นตอศาลปกครองชั้นตนอื่นตั้งแตวันที่มีการยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนแหง
แรก
ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนซึ่งไดรับคําฟองที่สงมาเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนที่สง
คําฟองมาหรือศาลปกครองชั้นตนอื่น ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้นเสนอความเห็นตอประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําสั่งใน
เรื่องเขตอํานาจศาล
ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีนั้นไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนแหงแรก
ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้นสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองชั้นตนที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
คดีอยูในเขตอํานาจดําเนินการลงทะเบียนคดีในสารบบความ และใหถือวามีการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนนั้นตั้งแตวันที่มีการ
ยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนแหงแรก
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1o ในกรณีของศาลปกครองสูงสุด ขอ 1 41 วรรค 3 กําหนดให
ศาลชั้นตนตรวจดูและถาเห็นวากฎหรือคําสั่งทางปกครองใดนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ก็ตองใหสั่ง
ไมรับประเด็นนั้นไวพิจารณา เพื่อใหผูฟองคดีนําประเด็นนั้นไปฟองตอศาลปกครองสูงสุดตอไป
เหตุที่ไมมีการกําหนดใหสงประเด็นเปนการภายในก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องอํานาจศาล
2o ในกรณีของศาลปกครองชั้นตน ขอ 1 41 วรรค 2 กําหนดใหศาลปก
ครองชั้นตนที่รับคําฟองไวพิจารณา วินิจฉัยประเด็นที่ตองวินิจฉัยกอนนั้นไดเลย

3. กระบวนพิจารณาในศาลปกครอง
เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาดังไดกลาว
มาแลว ดังนั้น จึงตองมีวิธีพิจารณาที่เหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง ซึ่งไดแกวิธีพิจารณา
แบบไตสวน อันเปนวิธีการที่มีหลักสําคัญในการใหอํานาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงไดอยาง
กวางขวาง และเปนผูดําเนินกระบวนพิจารณาเอง
อยางไรก็ดี การพิจารณาคดีปกครองยังคงตองเคารพหลักทั่วไปของระบบวิธีพิจารณา
คดี อันเปนหลักการที่มุงเนนใหมีการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เชน การฟงความ
สองฝาย การพิจารณาไปตามกรอบของคําฟองและคําขอทายฟอง การคัดคานตุลาการ เปนตน
จากหลักการของกระบวนพิจารณาคดีปกครองดังกลาวขางตน ไดนํามาสูการวาง
ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองที่สวนหนึ่งอันเปนกรอบสาระสําคัญไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอีกสวนหนึ่งกําหนดไวในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
ขั้นตอนที่สําคัญ ๆ ดังนี้
3.1 การเสนอคําฟอง หรือที่เรียกโดยทั่ว ๆ ไปวา การยื่นฟองตอศาล จะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
3.1.1 เรื่องที่นํามาฟองตองเปนคดีปกครอง และตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คือ เปนกรณีตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งไดกลาวรายละเอียดไวแลวใน 2.1
3.1.2 ตองยื่นฟองตอศาลที่มีอํานาจ อํานาจศาลในที่นี้หมายถึงทั้งอํานาจและ
เขตอํานาจกลาวคือ คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ก็จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน
จะฟองไปยังศาลปกครองสูงสุดไมได ในทางกลับกันคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ก็จะ
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ตองยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดเทานั้น อีกทั้งการยื่นฟองคดีจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองที่มีเขต
อํานาจเหนือคดีนั้น ซึ่งในศาลปกครองชั้นตนไดแก ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยู
เขตศาลนั้น สวนศาลปกครองสูงสุดมีเขตอํานาจครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
3.1.3 คําฟองตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามที่กําหนดไวและยื่นโดยถูกวิธี
การฟองคดีปกครองไมมีแบบของคําฟองกําหนดไวเฉพาะ แตตองทําเปนหนังสือ (ฟองดวยวาจาไมได)
ใชถอยคําสุภาพ มีรายการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4582 กลาวคือตองระบุ ชื่อ ที่อยูของผูฟองคดี
และผูถูกฟองคดี ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี คําขอ
และลายมือชื่อผูฟองคดี โดยตองแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไปพรอมคําฟอง และขอ 1 3383
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มาตรา 45 คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี

(1) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(2) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(3) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(4) คําขอของผูฟองคดี
(5) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบฉันทะใหฟองคดีมาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงานศาลปกครอง
ใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือวันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการ
นับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟองรวมกัน
เปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้
ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหทนายความ
หรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการ
แทนได
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ขอ 1 33 ใหผูฟองคดีจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีรับรองสําเนาถูกตองตามจํานวน

ของผูถูกฟองคดียื่นมาพรอมกับคําฟองดวย
ในกรณีที่ผูฟองคดีไมจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานใหครบถวน หรือในกรณีที่จํานวนผูถูกฟอง
คดีเพิ่มขึ้น ศาลมีอํานาจแจงใหผูฟองคดีจัดทําสําเนาเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูฟองคดีไมดาํ เนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด ศาลจะสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได
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กําหนดใหผูฟองคดีตองจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนผูถูกฟองคดีดวย
สําหรับวิธีการยื่นคําฟองนั้นจะยื่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นยื่น
แทน หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
อนึ่ง ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคล
ดังกลาวจะยื่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟองคดี
ทุกคนก็ได ในกรณีนี้ถือวาการกระทําของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน
ดวย (มาตรา 45 วรรค 3)
3.1.4 ผูฟองคดีตองเปนผูที่มีความสามารถตามกฎหมาย โดยหลักแลว
ผูฟองคดีตองเปนผูที่มีความสามารถในการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หาก
ผูฟองคดีมีขอบกพรองในเรื่องความสามารถก็จะตองดําเนินการแกไขตามที่ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบัญญัติไว อยางไรก็ดี สําหรับในการฟองคดีปกครองนั้น มีขอยกเวนอนุญาติใหผูเยาว
ที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ฟองคดีดวยตนเองไดถาศาลอนุญาต (ขอ 1 2784)
3.1.5 ผูฟองคดีตองเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ของ
รัฐธรรมนูญ และมาตรา 42 กลาวคือ จะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือ
กรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึ่งในความเปนจริงสวนใหญแลวผูเสียหายในคดี
ปกครองก็คือประชาชนทั่วไปที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําทางปกครอง แต
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐก็อาจเปนผูเสียหายและฟองคดีปกครองไดเชนกัน
ในการพิจารณาวาผูใดเปนผูมีสิทธิฟองคดีไดหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
จากลักษณะคดีประกอบไปดวย วาเปนคดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครอง หรือเปนคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครองหรือ
สัญญาทางปกครอง ทั้งนี้เพราะ ความหมายของผูฟองคดีซึ่งถือเปน “ผูเสียหาย” นั้นจะแตกตางกัน
กลาวคือ ในกรณีแรก คําวา “ผูเสียหาย” จะมีความหมายกวางกวาในกรณีหลัง เพราะคดีฟองขอให
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ขอ 1 27 ในกรณีที่ผูเยาวซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณประสงคจะฟองคดีปกครองดวยตนเอง ถาศาล

เห็นสมควร จะอนุญาตใหฟองคดีปกครองดวยตนเองก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลแจงใหผูแทนโดย
ชอบธรรมของผูเยาวดังกลาวทราบ และศาลอาจมีคําสั่งใหผูแทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหขอเท็จจริงตอ
ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได
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เพิกถอนการกระทําทางปกครองนั้น คําวา “ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือนรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได” ตามมาตรา 42 นั้น ควรมีความหมายเพียงวา “ประโยชนที่
เกี่ยวของ” หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกวา “สถานภาพทางกฎหมาย” (l’ ordonnancement juridique)
ของเขาถูกกระทบจากนิติกรรมทางปกครอง (กฎ คําสั่ง) หรือไมเทานั้น ดังนั้น ถานิติกรรมทาง
ปกครองใดสงผลกระทบทางกฎหมาย (faire grief) ตอประโยชนที่เกี่ยวของของผูใด และเปน
นิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นยอมมีสิทธิฟองคดีปกครองได คําวา “ผูใด”
นอกจากจะหมายความถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแลว ควรรวมถึง คณะบุคคลดวยดังที่
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 21 ไดบัญญัติรับรองไว คณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขไดเคยวินิจฉัยไววา สมาคมผูผลิตและผูสงออกแรยิปซั่มมีสิทธิรองทุกขโตแยงระเบียบปฏิบัติ
และกฎเกณฑการจัดสรรโควตาสงออกแรยิปซั่มซึ่งกรมทรัพยากรธรณีกําหนดได เมื่อบรรดาสมาชิก
ของสมาคมไดรับความเดือดรอนเสียหายจากมาตรการดังกลาวเปนสวนรวม (คําวินิจฉัยที่ 47/2541)
จะเห็นไดวา ระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑการจัดสรรโควตาฯดังกลาว
กอใหเกิดผลกระทบทางกฎหมายตอประโยชนที่เกี่ยวของของบรรดาสมาชิกสมาคมฯซึ่งมีสมาคมฯ
เปนจุดศูนยรวม แตผลกระทบทางกฎหมายนั้นอาจยังไมถึงขั้น “โตแยงสิทธิ” โดยเฉพาะของสมาคมฯ
ในฝรั่งเศส สภาแหงรัฐซึ่งถือเปนศาลปกครองสูงสุดยอมรับใหบุคคลซึ่ง
นิยมการไปเที่ยวแคมปงสามารถฟองคดีเกี่ยวกับคําสั่งของนายกเทศมนตรีที่หามไมใหมีการตั้ง
แคมปงในเขตเทศบาลแหงหนึ่งได แมบุคคลผูนั้นจะไมเคยไปตั้งแคมปในเขตเทศบาลดังกลาวเลย
ทั้งนี้เพราะสภาแหงรัฐเห็นวา ผูฟองคดีอาจไปตั้งแคมปในเขตเทศบาลนั้นในอนาคตขางหนาได
(คําพิพากษาสภาแหงรัฐ วันที่ 14 กุมภาพันธ 1958 คดี Abisset) กรณีนี้เห็นไดชัดวา ประโยชน
ที่เกี่ยวของของผูฟองคดีถูกกระทบจากคําสั่งดังกลาว หรือถาจะเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
(มาตรา 42) ก็คือ ผูฟองคดี “อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได” เทานั้น สิทธิ
ของเขายังไมไดถูกโตแยงแตประการใด อยางไรก็ตาม ศาลปกครองฝรั่งเศสก็ระมัดระวังไมขยาย
ความคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” นี้ไปจนถึงขนาดที่วาบุคคลใดก็มาฟองคดีปกครองได (actio popularis)
ดวยเหตุนี้ จึงวางหลักวาประโยชนที่เกี่ยวของหรือสวนไดเสียนั้นตองมีลักษณะโดยตรงและเฉพาะ
เจาะจง ตองเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นอยางแนนอนและดํารงอยู และตองชอบดวยกฎหมาย
สําหรับกรณีความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของฝาย
ปกครองหรือสัญญาทางปกครองนั้น มีความชัดเจนอยูในตัววา “ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได” นั้น จะตองเปนผูที่ถูก “โตแยงสิทธิ” เทานั้น
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เพราะเขาตองเปน “ผูทรงสิทธิ” โดยสภาพ และสิทธิของเขาถูกโตแยงดวยการกระทําละเมิดหรือการ
ไมปฏิบัติตามสัญญาของฝายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพยของเขาถูกเวนคืน
ในคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
คงถือหลักเดียวกับคดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง สวนคดีที่
กฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองนั้น ยอมขึ้นอยูกับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
แตก็ตองพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่กลาวมาขางตนดวยวามีลักษณะคลายคลึงหรือแตกตางกัน
เพียงใด แตสําหรับคดีที่กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตอง
กระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด ไมมีประเด็นตองพิจารณาถึงความหมายของคําวา
“ผูมีสวนไดเสีย” เพราะผูฟองคดีก็คือฝายปกครองและเปนการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด
3.1.6 ตองยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่ฟองขอใหศาลเพิกถอนกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองตองฟองภายใน 90 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือ
นับแตวันที่พนกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ดังกลาวหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่เห็นวาไมมีเหตุผล หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว
เปนอยางอื่น (มาตรา 4985)
ถาเปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองฟองภายใน
1 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
(มาตรา 5186)
อยางไรก็ตาม ถาเปนคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
สถานะของบุคคลจะยื่นฟองเมื่อใดก็ได และในบางกรณีถาคูกรณีมีคําขอหรือศาลปกครองเห็นเองวา
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มาตรา 49 การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี

หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปน
คําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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มาตรา 51 การฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู

ถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
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คดีที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวนั้น จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุ
จําเปนอื่น ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได (มาตรา 5287)
3.1.7 กอนฟองคดีปกครองตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับการนั้นเสียกอน (มาตรา 42 วรรค 2) เชน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนดใหตองมีการอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหกอสรางอาคาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 60 วัน หรือตามมาตรา 4488 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติใหตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองที่ไมไดออกโดยรัฐมนตรีและ
ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ภายใน 15 วัน เปนตน
ซึ่งหากยังไมมีการอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได หากมีการ
อุทธรณแลวและไดมีการสั่งการตามการอุทธรณนั้นแลว หรือไมมีการสั่งการภายในระยะเวลาอัน
สมควรหรือในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจึงจะสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได
3.1.8 การชําระคาธรรมเนียมศาล โดยทั่วไปการฟองคดีปกครองไมตองเสียคา
ธรรมเนียมศาล (กรณีการฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หรือการฟองคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) แตถาเปนการฟองคดี
ขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 2.5 ของทุนทรัพยแตไมเกิน 200,000 บาท
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มาตรา 52 การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟอง

คดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้น
จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง
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3.1.9 การขอใหฝายปกครองเยียวยาแกไขความเสียหายกอนฟองคดี ในระบบ
กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส การที่เอกชนจะฟองคดีปกครองตอศาลปกครองไดนั้น โดยหลักแลว
หากเปนกรณีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง สามารถฟองคดีไดเลยถาเห็นวากฎหรือคําสั่งนั้น
ไมชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองขอใหฝายปกครองแกไขกฎหรือคําสั่งใหชอบดวยกฎหมายเสียกอนและ
ถาฝายปกครองไมแกไขหรือนิ่งเฉย (เกิน 4 เดือน) จึงจะฟองคดีได ทั้งนี้ เพราะการกระทําทาง
ปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายไดเกิดขึ้นแลว เพียงแตวากฎหรือคําสั่งดังกลาวตองเปนกฎหรือคําสั่ง
ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสภานภาพทางกฎหมายของผูฟองคดี ดังที่ไดกลาวไวใน 3.1.5 ดังนั้น
กรณีการกระทําที่ไมมุงหมายใหเกิดผลกระทบทางกฎหมาย เชน การแสดงความคิดเห็นในการตอบ
ขอซักถาม การแสดงความตั้งใจหรือความประสงคที่จะดําเนินการในเรื่องใด การชี้แนะ การใหขอมูล
หรือการกระทําในขั้นตระเตรียมการ เชน การคํานวณระยะเวลารับราชการเพื่อการจายเงินบําเหน็จ
บํานาญ การสอบสวนหาขอเท็จจริง การใหคําปรึกษาหารือ ซึ่งเปนกระบวนการกอนทําคําสั่ง ฯลฯ
จึงไมถือเปนการกระทําทางปกครองที่จะนํามาฟองคดีตอศาลปกครองได
สําหรับกรณีฟองใหรับผิดทางละเมิดหรือตามสัญญาซึ่งอาจเปนการใหใช
เงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําหรืองดเวนการกระทําใดนั้น ในฝรั่งเศส โดยหลักแลวผูฟองคดี
ตองขอใหฝายปกครองรับผิดและเยียวยาดวยการใชเงิน ฯลฯ ตามที่ตนเรียกรองเสียกอน (la régle
de la décision préalable) และถาฝายปกครองปฏิเสธหรือนิ่งเฉย (เกิน 4 เดือน) จึงจะสามารถนํา
คดีมาฟองตอศาลปกครองได หลักเชนวานี้ สืบเนื่องมาจากประวัติศาสตรคดีปกครองของฝรั่งเศส
โดยมีขอยกเวนอยูบางกรณี เชน คดีเกี่ยวกับงานโยธาสาธารณะ (les travaux publics) หรือการที่
ฝายปกครองเปนผูฟองคดี เปนตน เหตุผลสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ โดยทั่วไปคดีปกครองเปนคดี
เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง ที่เรามักเรียกกันวาเปนคดีไมมีจําเลย
คือไมไดมุงหมายเอาผิดหรือลงโทษผูออกนิติกรรมทางปกครองนั้น แตมุงหมายเพิกถอนนิติกรรม
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําละเมิดที่เกิดจากการกระทําทางกายภาพ (ทางปฏิบัติ
การ) ไมใชการออกกฎหรือคําสั่ง ดังนั้น การฟองคดีละเมิดดังกลาวหลังจากที่ฝายปกครองปฏิเสธ
การชดใชเงิน ฯลฯ (la décision préalable) จึงเทากับวาเปนการฟองคําสั่งปฏิเสธการชดใช
คาสินไหมทดแทนของฝายปกครอง สําหรับกรณีสัญญานั้น ศาลปกครองฝรั่งเศสไดพัฒนาหลัก
สัญญาทางปกครองขึ้นมาโดยเฉพาะและถือวาตองมีการขอใหฝายปกครองรับผิดตามสัญญาเสียกอน
จึงจะฟองคดีไดเชนเดียวกับกรณีละเมิด อันตางจากหลักกฎหมายแพงที่ผูถูกโตแยงสิทธิในกรณี
ละเมิดหรือสัญญา สามารถฟองคดีไดเลยโดยตรง (le droit de la citation directe) ไมตองเรียก
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รองใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติการชําระหนี้เสียกอน
กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับคดีปกครองไมมีบทบัญญัติใดบังคับใหเอกชน
ผูฟองคดีตองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐรับผิดทางละเมิดหรือตามสัญญา
เสียกอน จึงจะสามารถฟองคดีปกครองได คงมีกรณีตามมาตรา 1189 แหงพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เทานั้น ที่วางหลักวาผูเสียหายจะขอใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด
ซึ่งหนวยงานของรัฐตองรับผิดก็ได และถาไมพอใจผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็มีสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครองตอไป (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 14) อยางไรก็ตาม
กฎหมายไมไดบังคับวาตองดําเนินการที่กลาวมาเสียกอนจึงจะมีสิทธิฟองคดี ดวยเหตุนี้เอกชน
ผูเสียหายจึงสามารถฟองคดีละเมิดตอศาลปกครองไดเลย ถาเปนกรณีที่เขาขายตามมาตรา 9 (3)
3.2 การตรวจคําฟอง การตรวจคําฟองในคดีปกครองมีลักษณะเปนการดําเนินการ
2 ชั้น กลาวคือ ในเบื้องตนเมื่อมีการยื่นคําฟองเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ของศาลที่จะตอง
ตรวจคําฟองที่ยื่นวามีรายการครบถวนสมบูรณหรือไม หากคําฟองมีรายการไมครบถวนหรือไม
ชัดเจนหรือไมอาจเขาใจได พนักงานเจาหนาที่แนะนําใหผูฟองคดีแกไข (มาตรา 45 วรรค 2 และ
ขอ 1 35) อยางไรก็ดี หากผูฟองคดีไมแกไขพนักงานเจาหนาที่ตองรับคําฟองนั้นไวจะปฏิเสธไมได
และเมื่อรับคําฟองไวแลวตองออกใบรับใหผูมายื่น และลงทะเบียนคดีในสารบบความดวย หลังจาก
นั้นจึงเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อจายสํานวนคดีนั้นตอไป
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

มาตรา 11 ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับ
คําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจใน
ผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใด
ไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกได
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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3.3 การจายสํานวนคดี สําหรับหลักเกณฑในการจายสํานวนคดีนั้น ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณี เปนผูจายสํานวนคดีใหตรงกับ
องคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีนั้น ๆ หรือองคคณะที่รับผิดชอบตามพื้นที่ ในกรณีที่มีการ
จัดองคคณะดังกลาวไว แตถาไมมีการจัดองคคณะดังกลาวไวหรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกัน
หลายองคคณะ หรือองคคณะดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูมากซึ่งจะทําใหคดีลาชาหรือ
กระทบกระเทือนตอความยุติธรรม ก็ตองจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนา
วาจะจายสํานวนใหแกองคคณะใด และหามมิใหเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดีที่ไดจายไปแลว
เวนแตจะมีการโอนคดีหรือตุลาการในองคคณะถูกคัดคานหรือไมครบองคคณะในกรณีโอนสํานวน
หรือเมื่อองคคณะนั้นมีคดีคางพิจารณาเปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหคดีลาชาและองคคณะนั้นขอสละ
สํานวนคดีนั้น (มาตรา 56 และขอ 2 990) อนึ่ง เมื่อจายสํานวนใหแกองคคณะใด ประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน จะตองแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดีสําหรับคดีนั้นไป
พรอมกัน (ขอ 2 8)
เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีแลวตุลาการหัวหนาคณะจะแตงตั้งตุลาการ
ศาลปกครองในคณะคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน และตุลาการเจาของสํานวนมีหนาที่ที่จะ
ตรวจคําฟองอีกครั้งหนึ่ง หากคําฟองมีขอบกพรอง ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดี
แกไข หากผูฟองคดีไมแกไข หรือคําฟองมีขอบกพรองที่ไมอาจแกไขได ตุลาการเจาของสํานวนตอง
เสนอองคคณะเพื่อพิจารณาสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
(ขอ 1 37)
สําหรับประเด็นที่ตุลาการเจาของสํานวนจะตองตรวจสอบนั้น นอกจากการ
ตรวจสอบในเรื่องรูปแบบ (ตาม 3.1.3) แลว จะตองตรวจสอบในประการแรกวาคดีนั้นอยูในอํานาจ
ของศาลปกครองหรือไม หากเห็นวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครองก็ตองทําความเห็นเสนอองคคณะ
เพื่อมีคําสั่งไมรับไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ สําหรับกรณีที่มีบางสวนของคดี
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ขอ 2 9 เมื่อไดจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใดหรือมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว

นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคสาม (2) และ (3) หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อปรากฏเหตุใด ๆ อันเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลนั้น และประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนสั่งเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี
(2) เมื่อมีการโอนคดีตามขอ 79 หรือขอ 81 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
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ไมวาจะเปนขอหาหรือประเด็นหนึ่งประเด็นใดเกี่ยวพันกับอํานาจของศาลในระบบอื่น ก็ตองดําเนินการ
ตามที่กลาวไวใน 2.2 หากเห็นวาอยูในอํานาจของศาลปกครองแตไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองนั้น เปนอํานาจของศาลปกครองอื่นไมวาจะเปนศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครอง
สูงสุด ตองทําความเห็นเสนอองคคณะเพื่อมีคําสั่งใหสงคดีไปยังศาลที่มีเขตอํานาจตอไป
ตอจากนั้นตุลาการเจาของสํานวนจะตองตรวจสอบวาผูฟองคดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการฟองคดีโดยครบถวนแลวหรือไม (ตาม 3.1.4 ถึง 3.1.9) กอนที่จะพิจารณาในเนื้อหาสาระ
ของคดีตอไป
3.4 การแสวงหาขอเท็จจริง สําหรับกระบวนพิจารณาชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงนี้
ตุลาการเจาของสํานวนจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอ
องคคณะ โดยอาจแบงวิธีการในการแสวงหาขอเท็จจริงออกไดเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ
3.4.1 การแสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสารของคูกรณี (คําฟอง คําใหการ
คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพิ่มเติม) เปนหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและเปนวิธีการหลัก
ในการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล กลาวคือ เมื่อตุลาการเจาของสํานวนไดตรวจคําฟองและเห็นวา
คําฟองที่ยื่นเปนคําฟองที่สมบูรณครบถวน จะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทําคําใหการ (ขอ 1 42) ผูถูกฟองคดีจะตองยื่นคําใหการและพยานหลักฐานพรอมกับจัดทําสําเนา
คําใหการและสําเนาพยานหลักฐานยื่นตอศาลภายใน 30 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
โดยผูถูกฟองคดีจะฟองแยงมาในคําใหการก็ได หากผูถูกฟองคดีไมยื่นคําใหการพรอมพยานหลักฐาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดกฎหมายจะถือวาผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดี
ซึ่งศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตอไปไดตามที่เห็นเปนการยุติธรรม (มาตรา 5791 ขอ 1 4692)
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มาตรา 57 ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

ตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีนั้น
ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึงขออาง
หรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายได เมื่อ
ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอให
องคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีตอไป
ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยาน
(มีตอหนาถัดไป)
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เมื่อผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแลวศาลจะสงสําเนาคําใหการพรอมทั้งสําเนา
พยานหลักฐานไปยังผูฟองคดี เพื่อใหผูฟองคดีทําคําคัดคานหรือยอมรับคําใหการ ภายใน 30 วัน
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ผูฟองคดีไมทําคําคัดคานคําใหการ และไมแจงตอศาล
เปนหนังสือวาประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไปภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ศาล
อาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความได (ขอ 1 4793) คําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีจะทําได
เฉพาะในประเด็นที่ยกขึ้นกลาวแลวในคําฟอง หรือคําใหการ หรือที่ศาลกําหนด (ขอ 1 4894) และเมื่อ
มีการยื่นคําคัดคานคําใหการแลวใหศาลสงสําเนาคําคัดคานคําใหการใหแกผูถูกฟองคดีเพื่อทํา
คําใหการเพิ่มเติมภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด เมื่อพนกําหนดระยะเวลา

(ตอ)
หลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
ตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสามหรือมี
พฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ทั้งนี้ โดยไมเปนการตัดอํานาจที่ศาลจะมีคําสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล
การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
92

ขอ 1 46 ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีมิไดจัดทําคําใหการพรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด

ใหถือวาผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดี และใหศาลพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
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ขอ 1 47 เมื่อผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแลว ใหศาลสงสําเนาคําใหการพรอมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไปยัง

ผูฟองคดีเพื่อใหผูฟองคดีคัดคานหรือยอมรับคําใหการหรือพยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดียื่นตอศาล ในการนี้ ตุลาการเจาของ
สํานวนจะกําหนดประเด็นที่ผูฟองคดีตองชี้แจง หรือใหจัดสงพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได
ถาผูฟองคดีประสงคจะคัดคานคําใหการ ใหทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลพรอมสําเนาหนึ่งชุดหรือตาม
จํานวนที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําใหการ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ถาผูฟองคดีไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ใหผูฟอง
คดีแจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ถาผูฟองคดีไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได
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ขอ 1 48 คําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีใหมีไดเฉพาะในประเด็นที่ไดยกขึ้นกลาวในคําฟอง คําใหการ

หรือที่ศาลกําหนด
ถาผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการโดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตางจากคําฟอง คําใหการ หรือที่ศาล
กําหนด ใหศาลสั่งไมรับประเด็นหรือคําขอใหมนั้นไวพิจารณา
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ดังกลาวแลว หรือเมื่อผูถูกฟองคดียื่นคําใหการเพิ่มเติมแลว ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัด
ทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะเพื่อพิจารณาตอไป (ขอ 1 4995)
จากขั้นตอนดังกลาวจะเห็นไดวา การแสวงหาขอเท็จจริงจากคูกรณีตั้งอยู
บนพื้นฐานของหลักเรื่องการฟงความสองฝายและการโตแยงชี้แจง ซึ่งสามารถสรางความเปนธรรมให
แกคูกรณีไดเปนอยางดี โดยปกติแลวจะมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนตามที่กลาวมาขางตน แตถาศาลเห็นวา
ไมมีความจําเปนตองดําเนินการใหครบทุกขั้นตอนดังกลาว (เชน ปรากฏขอเท็จจริงอยางชัดแจงหรือ
ไมอาจโตแยงหรือปฏิเสธได) ก็อาจยกเวนไมดําเนินการจนครบทุกขั้นตอนก็ได (ขอ 1 6196) ดังจะได
กลาวตอไปในเรื่องการสรุปสํานวน
3.4.2 การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล หลักสําคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ซึ่งเปนระบบไตสวนนั้น ตุลาการศาลปกครองมีอํานาจที่จะแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวาง ไมวา
จะเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น หรือไปทําการตรวจสอบ
สถานที่ หรือสงประเด็นไปใหศาลอื่นแสวงหาขอเท็จจริงแทน กับมีอํานาจเรียกคูกรณี หนวยงานทาง
ปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมทั้งใหมา
ใหถอยคํา ทั้งนี้ โดยไมจํากัดเฉพาะแตพยานหลักฐานของคูกรณีเทานั้น แตศาลจะตองเปดโอกาส
ใหคูกรณีนั้นโตแยงคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงดังกลาวไดเสมอ โดยในการไตสวนศาลจะทําหนาที่
เปนผูทําการซักถามเอง การแสวงหาขอเท็จจริงของศาลตามขั้นตอนนี้โดยปกติเปนเรื่องที่อยูใน
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ขอ 1 49 ใหศาลสงสําเนาคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีเพื่อยื่นคําใหการเพิ่มเติมตอศาล

พรอมสําเนาหนึ่งชุดหรือตามจํานวนที่ศาลกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคานคําใหการ หรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลกําหนด เมื่อศาลไดรับคําใหการเพิ่มเติมจากผูถูกฟองคดีแลว ใหสงสําเนาคําใหการเพิ่มเติมนั้นใหแกผูฟองคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผูถูกฟองคดียื่นคําใหการเพิ่มเติมแลว หากตุลาการเจาของ
สํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีไดแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจ
จัดทําบันทึกตามขอ 60 เสนอองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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ขอ 1 61 เมื่อศาลมีคําสั่งรับคําฟองตามขอ 42 แลว หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาสามารถจะวินิจฉัย

ชี้ขาดคดีดังกลาวไดจากขอเท็จจริงในคําฟองนั้น โดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอีก หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจาก
คําชี้แจงของคูกรณีและหรือจากการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลในภายหลังไมวาในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีนั้นไดโดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่กาํ หนดไวในขอ 47 ถึงขอ 49 ใหตุลาการ
เจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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ขั้นตอนของตุลาการเจาของสํานวน อยางไรก็ดี องคคณะพิจารณาพิพากษาก็มีอํานาจที่จะใชวิธีการ
แสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวไดดวย (มาตรา 6197)
3.4.3 กรณีที่คูกรณีไมใหความรวมมือในการใหขอเท็จจริงตอศาล ในกรณีที่
คูกรณีฝายหนึ่งฝายใดไมแสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด กฎหมาย
ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริง
ตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็น
เปนการยุติธรรม (มาตรา 57 วรรค 398) และอาจจะตองรับโทษทางอาญาในความผิดฐานขัดหมาย
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มาตรา 61 ใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งไดรับมอบหมายจากองคคณะมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง หรือให
ความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือของเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
(2) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือใหความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําประกอบการพิจารณา
(3) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(4) มีคําสั่งเรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา
(5) ไตสวนหรือมีคําสั่งในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบของ
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจําเปน ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองมีอํานาจ
ไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
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มาตรา 57 ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

ตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีนั้น
ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึง
ขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายได เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว ใหตุลาการเจาของสํานวน
ทําความเห็นเสนอใหองคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีตอไป
ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของ
ฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐาน
นั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี และให
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
วรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี
(มีตอหนาถัดไป)
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หรือคําสั่งของศาลตามมาตรา 17099 แหงประมวลกฎหมายอาญาอีกทางหนึ่งดวย
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ศาลปกครองมีอํานาจที่จะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือ
นายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไป และศาลเองอาจสั่ง
ลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลไดอีกดวย (มาตรา 57 วรรค 4)
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหผูฟองคดีมาใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐาน
ตอศาลแลวผูฟองคดีไมมาหรือปฏิบัติตามคําสั่งศาล โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลอาจสั่งจําหนาย
คดีเสียก็ได (มาตรา 62100)
3.5 การสรุปสํานวน ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจาก
คําฟอง คําใหการ ฯลฯ และการชี้แจงของคูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดมาจากการแสวงหาขอเท็จจริง
ของศาลเองแลวไมวาในขณะใด เห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีไดแลว หรือในกรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองแลว ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจากขอเท็จจริง
ที่ปรากฏในคําฟองสามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีไดโดยไมจําเปนตองมีการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีอีก
(ไมวาจะครบ 4 ขั้นตอนแลวหรือไม) ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย และความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยพรอมสํานวนคดีเสนอให
องคคณะพิจารณาดําเนินการตอไป (ขอ 1 60101 และขอ 1 61) ซึ่งในการทําบันทึกนี้ตุลาการเจาของ
(ตอ)
เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ทั้งนี้ โดยไมเปนการตัดอํานาจที่ศาลจะมีคําสั่งลงโทษ
ฐานละเมิดอํานาจศาล
การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 170 ผูใดขัดขืนหมายหรือคําสั่งของศาลใหมาใหถอยคํา ใหมาเบิกความ หรือใหสงทรัพยหรือเอกสาร
ใดในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 62 ถาผูฟองคดีไดรับคําสั่งจากศาลปกครองใหมาใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐานแลว

ไมดําเนินการตามคําสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะสั่งใหจําหนายคดี
เสียก็ได
คดีที่ศาลปกครองไดสั่งจําหนายตามวรรคหนึ่ง ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําสั่งให
จําหนายคดี ผูฟองคดีแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลปกครองไดวาการที่ตนไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองไดนั้น
เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรศาลปกครองจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมก็ได
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สํานวนจะตองเสนอความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีดวยวาควรวินิจฉัยในแนวทางใด และควร
เตรียมรางคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีไวดวย
ในกรณีที่องคคณะพิจารณาสํานวนคดีดังกลาวแลวเห็นวาไมมีกรณีตองแสวง
หาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตุลาการหัวหนาคณะจะมีคําสั่งกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
(ขอ 1 62102) แลวสงสํานวนคดีใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณา เพื่อสงสํานวนคดีนั้นใหตุลาการ
ผูแถลงคดีจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือ เวนแตในคดีที่เปนเรื่องเรงดวน เรื่องที่มีขอเท็จจริงหรือ
ขอกฎหมายไมยุงยาก หรือในกรณีคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาซึ่งอาจแถลงการณ
ดวยวาจาได (ขอ 1 63 วรรค 1และวรรค 2103) เมื่อตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเปน
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ขอ 1 60 เมื่อตุลาการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริง

อื่นที่ศาลไดมาตามหมวด 2 แลว เห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีไดแลว ใหจัดทํา
บันทึกของตุลาการเจาของสํานวนและเสนอบันทึกดังกลาวพรอมสํานวนคดีใหองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
บันทึกของตุลาการเจาของสํานวนประกอบดวย
(1) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําฟองและเอกสารอื่น ๆ ของคูกรณี รวมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในสํานวนคดี และสรุปคําขอของผูฟองคดี
(2) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
ฟองคดีปกครอง และประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี ตามลําดับ
(3) ความเห็นของตุลาการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและคําขอของผูฟองคดี
สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนตาม (1) ใหสงใหแกคูกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 59 วรรคสอง
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ขอ 1 62 เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีจากตุลาการเจาของสํานวนแลว หากเห็นวาไมมีกรณีที่จะตองแสวงหา

ขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหตุลาการหัวหนาคณะมีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีนั้น
ใหศาลแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
บรรดาคําฟองเพิ่มเติม คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่น
ตอศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหศาลรับไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดี และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของ
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ขอ 1 63 เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะสงสํานวนคดีใหอธิบดีศาลปก

ครองชั้นตนพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมิไดสั่งการเปนอยางอื่น ใหสงสํานวนคดีนั้นใหตุลาการผูแถลงคดี
เพื่อจัดทําคําแถลงการณโดยเร็ว
คําแถลงการณใหจัดทําเปนหนังสือ เวนแตคดีใดเปนเรื่องเรงดวน เปนเรื่องที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ไมยุงยาก หรือเปนคําแถลงการณในคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาตามขอ 72 หรือขอ 76 ตุลาการผูแถลงคดีจะ
เสนอคําแถลงการณดวยวาจาแทนคําแถลงการณเปนหนังสือหลังจากที่ไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและตุลาการหัวหนา
คณะแลวก็ได ในการแถลงการณดวยวาจา ตุลาการผูแถลงคดีตองจัดทําบันทึกคําแถลงการณดังกลาวเปนหนังสือกลาวถึงขอสาระ
สําคัญในคําแถลงการณติดไวในสํานวนคดีดวย โดยจะจัดทํากอนหรือหลังการเสนอคําแถลงการณดวยวาจาก็ได
(มีตอหนาถัดไป)
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หนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไดแลว องคคณะจะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกตอไปหลังจากที่ไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนแลว (ขอ 1 63 วรรค 3)
จากอํานาจหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ตุลาการ
เจาของสํานวนจะเปนผูมีหนาที่สําคัญในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง เพราะจะเปนผูรวบรวม
ขอเท็จจริงตาง ๆ ในคดี และพิจารณาเสนอความเห็นในเบื้องตนตอองคคณะกอนที่องคคณะจะรับ
ฟงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีและมีคําพิพากษาตอไป
3.6 การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
3.6.1 การนั่งพิจารณาคดี เปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนพิจารณา
คดีปกครอง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงและการสรุปสํานวนแลว องคคณะจะตอง
จัดใหมีการนั่งพิจารณาอยางนอย 1 ครั้งเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะ
ในการนี้ ศาลจะตองสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน โดยคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลงและนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมประกอบคําแถลงดังกลาวใน
วันนั่งพิจารณาคดี (มาตรา 59 และขอ 1 60)
การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผยเวนแตจะเขาขอยกเวนที่
ศาลปกครองจะเห็นสมควรหามเปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ ในคดีใดเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลปกครองอาจจะมีคําสั่ง
หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาหรือหามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ ใน
คดีนั้นได (มาตรา 60)
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงเปน
หนังสือจะตองยื่นตอศาลกอนวันนั่งพิจารณาคดี หรืออยางชาที่สุดในระหวางนั่งพิจารณาคดี
คําแถลงเปนหนังสือที่ยื่นตอศาลนั้นตองเปนขอเท็จจริงที่เคยยกขึ้นอางไวแลวเทานั้น เวนแตเปน
ขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดีซึ่งมีเหตุจําเปนหรือพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอ

(ตอ)
เมื่อตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไดแลว ให
องคคณะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนแลว
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ศาลไดกอนหนานั้น ในการนี้คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ยื่น
ตอศาลได (ขอ 1 84104)
สําหรับขั้นตอนในการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เริ่มดวยตุลาการเจาของ
สํานวนจะสรุปขอเท็จจริงและประเด็นของคดี หลังจากนั้นคูกรณีสามารถแถลงดวยวาจาประกอบ
คําแถลงเปนหนังสือที่ไดยื่นไวแลวโดยใหผูฟองคดีแถลงกอน และดวยเหตุที่กระบวนการพิจารณา
คดีของศาลปกครองมีลักษณะเปนกระบวนพิจารณาทางเอกสารเปนหลัก ดังนั้น คําแถลงดวยวาจา
ของคูกรณีจะตองกระชับ อยูในประเด็น และไมอาจแถลงนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคําแถลงเปน
หนังสือได (ขอ 1 85105)
ในการนั่งพิจารณาคดี หากจําเปนจะตองซักถามคูกรณีและพยาน ศาลจะ
เปนผูดําเนินการ (ขอ 1 86106) และจะตองจัดทํารายงานกระบวนพิจารณาลงลายมือชื่อศาลและคูกรณี
ไวเปนหลักฐานดวย ในกรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
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ขอ 1 84 ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงเปนหนังสือ ตามมาตรา 59

วรรคสอง ใหยื่นตอศาลกอนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออยางชาที่สุดในระหวางการนั่งพิจารณาคดี
คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกขอเท็จจริงที่ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวไมได เวนแตเปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็น
สําคัญในคดีซึ่งคูกรณีผูยื่นสามารถพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนหรือพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอศาลไดกอนหนานั้น แตศาล
จะรับฟงขอเท็จจริงดังกลาวไดตอเมื่อไดเปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางแลว
คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได โดยใหศาลพิจารณาสั่งอนุญาต
เทาที่เกี่ยวของกับคําแถลงและจําเปนแกคดีเทานั้น คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด
ในวันนั่งพิจารณาคดี คูกรณีจะไมมาศาลก็ได แตความในขอนี้ไมตัดอํานาจศาลที่จะออกคําสั่งเรียก
ใหคูกรณี หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา ใหความเห็นเปนหนังสือ หรือสง
เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานใด ๆ ใหแกศาล
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ขอ 1 85 เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ใหตุลาการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริงและประเด็นของ

คดีนั้น แลวใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ไดยื่นตามขอ 84 โดยใหผูฟองคดีแถลงกอน
คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีตองกระชับและอยูในประเด็น โดยไมอาจยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอื่น
นอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ
ในกรณีที่คูกรณีฝายใดไมยื่นคําแถลงเปนหนังสือ แตมาอยูในศาลในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คู
กรณีฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล หรือศาลสั่งใหแถลง
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ขอ 1 86 ในการนั่งพิจารณาคดี ใหศาลเปนผูซักถามคูกรณีและพยาน และใหนําความในขอ 52 ขอ 53 และ

ขอ 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ของศาลและศาลสั่งใหออกไปจากบริเวณศาล ศาลจะพิจารณาคดีลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได
(ขอ 1 87107)
3.6.2 การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบของคูกรณีแลว
ตุลาการผูแถลงคดีจะชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือ หรือเสนอคําแถลงการณ
ดวยวาจาตอองคคณะ ในการนี้บุคคลซึ่งไมไดรับอนุญาตจากศาลจะอยูในหองพิจารณาไมได
ในกรณีที่ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวาจากคําแถลงของคูกรณีและการนํา
พยานหลักฐานมาสืบทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบตอ
คําแถลงการณที่ไดเสนอไวแลวหรือตอคําแถลงการณดวยวาจาที่จะเสนอตามขอ 1 63 วรรค 2
จะขอจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือขึ้นใหมหรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจาในวันอื่นก็ได
(ขอ 1 88108)
ในการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีนั้น ตุลาการผูแถลงคดีจะเสนอ
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตนโดยอิสระตอองคคณะวาเปนอยางไร ความเห็นของตุลาการ
ผูแถลงคดีจะเปนสิ่งที่ถวงดุลความเห็นขององคคณะ เพราะจะทําใหองคคณะตองมีความละเอียด
รอบคอบ และมีเหตุผลสนับสนุนอยางแนนแฟนในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแตละคดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของตุลาการผูแถลงคดี
3.6.3 การละเมิดอํานาจศาล การละเมิดอํานาจศาลอาจเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ
กรณีแรก เปนเรื่องที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมแสดงพยานหลักฐานตามที่ศาล
กําหนด หรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา (มาตรา 57 วรรค 4) กรณีที่สอง เปนการกระทํา
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ขอ 1 87 ในการนั่งพิจารณาคดี ถาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดของศาลที่กําหนดไวเพื่อรักษา

ความเรียบรอยในบริเวณศาล และศาลไดมีคําสั่งใหคูกรณีฝายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล ศาลจะนั่งพิจารณาคดีตอไปลับหลัง
คูกรณีฝายนั้นก็ได
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ขอ 1 88 ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของ

คูกรณีแลว ใหตุลาการผูแถลงคดีชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะเพื่อประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือที่ไดเสนอไวแลวหรือเสนอ
คําแถลงการณดวยวาจาตามที่กําหนดไวในขอ 63 วรรคสอง โดยบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตจากศาลจะอยูในหองพิจารณาในขณะ
ตุลาการผูแถลงคดีชี้แจงหรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไมได
ในกรณีที่ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของคูกรณี
ทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบตอคําแถลงการณเปนหนังสือที่เสนอไวแลว หรือตอ
คําแถลงการณดวยวาจาที่จะเสนอ ตุลาการผูแถลงคดีจะจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือขึ้นใหมหรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจา
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ละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองฯ ให
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมดวย (มาตรา 64) ซึ่งเมื่อมีการละเมิดอํานาจศาล ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษ
ตักเตือน ไลออกจากศาลหรือลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ โดยการจะสั่งลงโทษดังกลาวศาลตองระมัดระวังและสั่งเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงโทษจําคุกหรือปรับนั้นตองใหองคคณะอื่นที่ไมใชองคคณะพิจารณาพิพากษา
เปนผูพิจารณาและมีคําสั่ง
3.7 การคัดคานตุลาการ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษา
หรือตุลาการผูแถลงคดีอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 11 เชน มีประโยชนไดเสียเกี่ยวของในคดี เปนญาติกับคูความฝายหนึ่ง
ฝายใด ถูกอางเปนพยานหรือผูเชี่ยวชาญ เปนตุลาการหรือผูพิพากษาในคดีมาแลว ฯลฯ หรือเหตุ
อื่นใดอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเสียความยุติธรรม (มาตรา 63109)
สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอถอนตัวจากคดีของตุลาการที่ถูกคัดคาน
การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่งใหผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ และการสั่งให
ตุลาการขึ้นปฏิบัติหนาที่แทนนั้น เปนไปตามที่กําหนดในหมวด 4 เรื่องการคัดคานตุลาการศาล
ปกครอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยองคคณะ การจาย
สํานวนคดี การโอนคดี การปฏิบัตหิ นาที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2544
3.8 การทําคําพิพากษาและคําสั่ง เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณของตุลาการ
ผูแถลงคดี ตุลาการหัวหนาคณะจะนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีคําสั่ง โดยจะกระทําใน
วันเดียวกับวันที่ตุลาการผูแถลงคดีชี้แจงก็ได นอกจากนั้นอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจที่
จะใหมีการวินิจฉัยปญหาหรือคดีโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองชั้นตนได หากเห็นวาเปน
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มาตรา 63 ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแถลงคดีปกครองอาจถูกคัดคานได

ตามเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพรายแรง
ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม
การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่งใหผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติ
หนาที่ และการสั่งใหผูอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด
การสั่งใหตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานงดการพิจารณายอมไมกระทบกระเทือนถึงการกระทําใด ๆ
ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานที่ไดกระทําไปแลว
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คดีที่มีความสําคัญ เชน เปนคดีเกี่ยวกับประชาชนเปนจํานวนมากหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
ที่สงผลกระทบอยางมาก หรือเปนการวางหลักกฎหมายปกครองที่สําคัญ เปนตน (ขอ 1 89 ถึง
ขอ 1 97)
ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งใดจะตองกระทําโดยตุลาการหลายคน
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก หากตุลาการผูใดมีความเห็นแยง
จะตองทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น (มาตรา 67110)
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นอยางนอยตองมีรายการที่ระบุถึง
ชื่อผูยื่นคําฟอง หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุแหงการฟองคดี เหตุแหงการ
ฟองคดี ขอเท็จจริงของเรื่องที่ฟอง เหตุผลแหงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี
คําบังคับ (ถามี) และขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา (ถามี)
ที่สําคัญก็คือ คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวจะตองลงลายมือชื่อของตุลาการที่นั่งพิจารณาและ
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งนั้น ในกรณีที่ตุลาการผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือชื่อได อธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณีตองจดแจงเหตุดังกลาวไวใน
คําพิพากษาหรือคําสั่งดวย (มาตรา 69 วรรค 1 และวรรค 2111) นอกจากนี้ ในคําพิพากษาหรือ
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มาตรา 67 การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองถาจะตองกระทําโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน

คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมากและในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงให
ทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
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มาตรา 69 คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยางนอยตองระบุ

(1) ชื่อผูยื่นคําฟอง
(2) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
(3) เหตุแหงการฟองคดี
(4) ขอเท็จจริงของเรื่องที่ฟอง
(5) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย
(6) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี
(7) คําบังคับ ถามี โดยใหระบุหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติตามคําบังคับไวดวย
(8) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาถามี
คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณาและ
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งนั้น ถาตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี จดแจงเหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย
(มีตอหนาถัดไป)
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คําสั่งชี้ขาดคดีจะตองระบุชื่อตุลาการเจาของสํานวนและตุลาการผูแถลงคดีไวดวย (ขอ 1 90112)
และศาลอาจมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกคูกรณีไดตามสวนของการชนะคดี
(มาตรา 72)
ผลของคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(1) ผลตอคูกรณี ในกรณีที่คําพิพากษาศาลปกครองมีการกําหนดคําบังคับ
คูกรณีจะตองปฏิบัติตามคําบังคับนับแตวันที่กําหนดในคําพิพากษาเปนตนไปจนถึงวันที่คําพิพากษา
นั้นถูกเปลี่ยนแปลงแกไข กลับ หรืองดเสีย อยางไรก็ดี หากเปนกรณีคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน ตองรอการปฏิบัติตามคําบังคับไวจนกวาจะพนระยะเวลาอุทธรณหรือถามีการอุทธรณ ตองรอ
การบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด (มาตรา 70113)
(2) ผลตอบุคคลภายนอก คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองนั้นก็เหมือนกับ
คําพิพากษาของศาลยุติธรรม คือถือหลักวาผูกพันเฉพาะคูกรณีแตอาจมีผลผูกพันบุคคลภายนอก
ไดในกรณีตอไปนี้

(ตอ)
เมื่อศาลปกครองไดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดยเปดเผยในวัน
ใดแลว ใหถือวาวันที่ไดอานนั้นเปนวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ในการนี้ใหศาลปกครองแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันอาน
ผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเปนการลวงหนาตามสมควร
ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหศาลปกครองงดการอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่ง แลวบันทึกไวและใหถือวาวันที่บันทึกเปนวันที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองไวที่ศาลปกครองเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได โดยจะเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป.
กําหนด
ใหสํานักงานศาลปกครองพิมพ เผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองและความเห็น
ของผูแถลงคดีปกครองตามมาตรา 58
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ขอ 1 90 คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะตองระบุรายการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 69

วรรคหนึ่ง และจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่คูกรณีจะไดรับคืนแลว ใหระบุชื่อตุลาการเจาของสํานวนและตุลาการผูแถลงคดีดวย
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มาตรา 70 คําพิพากษาศาลปกครองใหผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตามคําบังคับนับแตวันที่กําหนดใน

คําพิพากษาจนถึงวันที่คําพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแกไขกลับหรืองดเสีย
ในกรณีที่เปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับไวจนกวาจะพนระยะเวลา
การอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
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1o การใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดจะใชบังคับตลอดถึงบริวารของ
ผูที่อยูในสถานที่นั้นดวย
2o การใชบังคับไปถึงผูเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใด ๆ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น โดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
3o คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือ
นิติบุคคล
4o คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใด (มาตรา 71114)
3.9 การอุทธรณ ผูที่ไมพอใจในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอาจ
อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น โดยจะตองยื่นอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(มาตรา 73) ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ของศาลจะตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน จากนั้นตุลาการเจาของ
สํานวนจะตรวจคําอุทธรณอีกครั้ง ถาเห็นวามีความสมบูรณครบถวน ก็จะสงคําอุทธรณนั้นให
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มาตรา 71 ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ

ใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวารของผูนั้นที่อยูในสถานที่
นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น
(2) ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใด ๆ ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให
คําพิพากษาหรือคําสั่งใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
(3) คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคล บุคคลภายนอกจะ
ยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
(4) คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใด ๆ คูกรณีที่เกี่ยวของอาจอางกับบุคคลภายนอก
ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
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ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในลักษณะเดียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นตน
ตอไป (ขอ 1 106115 ขอ 1 108116 และขอ 1 109117) แตขั้นตอนในการแสวงหาขอเท็จจริงจะลดลง
กลาวคือ ไมจําตองดําเนินการจนครบ 4 ขั้นตอนดังเชนศาลชั้นตน เพียง 2 ขั้นตอนคือพิจารณาจาก
คําอุทธรณ และคําแกอุทธรณก็อาจสรุปสํานวนได ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริง
เพียงพอที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณไดแลว จากนั้นก็จะไปสูขั้นตอนของการนั่งพิจารณา
และการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีตอไป (ขอ 1 110118)
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณ ยืน กลับ หรือแกคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลปกครองชั้นตนได (ขอ 1 111119) รวมทั้งมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
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ขอ 1 106 ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําอุทธรณนั้นเปนคําอุทธรณ

ที่สมบูรณครบถวน ใหเสนอองคคณะมีคําสั่งรับอุทธรณ แลวเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อสงคําอุทธรณนั้นใหศาลปกครอง
สูงสุดพิจารณาตอไป
116

ขอ 1 108 ใหตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในองคคณะคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของ

สํานวน แลวใหตุลาการเจาของสํานวนตรวจคําอุทธรณ ถาเห็นวาคําอุทธรณที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งรับไวพิจารณาเปนคําอุทธรณที่
ไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูอุทธรณอาจแกไขได หรือผูอุทธรณชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน ใหสั่งใหผูอุทธรณแกไขหรือชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมมีการแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หรือขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่น
โดยผิดระเบียบนี้ ใหเสนอองคคณะสั่งยกอุทธรณนั้น
ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาอุทธรณนั้นมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการ
วินิจฉัย ใหเสนอองคคณะเพื่อมีคําสั่งไมรับอุทธรณและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
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ขอ 1 109 เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคําอุทธรณนั้นเปนคําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน ใหสงสําเนา

คําอุทธรณใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในคําแกอุทธรณนั้น จะตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบ
ในศาลปกครองชั้นตน แตถา ปญหาขอใดเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ คูกรณีในอุทธรณจะยกปญหาขอนั้นขึ้นกลาวในคําแกอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณก็ได
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ขอ 1 110 เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 109 วรรคหนึ่ง หรือเมื่อคูกรณีในอุทธรณไดยื่นคําแกอุทธรณ

แลว หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณไดแลว ใหจัดทํา
บันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาขอเท็จจริง
จากสํานวนคดี คําอุทธรณ และคําแกอุทธรณยังไมเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณ ใหมีอํานาจดําเนินกระบวน
พิจารณาตามอํานาจหนาที่ตอไป
119

ขอ 1 111 ในการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจ

พิพากษาหรือมีคําสั่งดังตอไปนี้

(มีตอหนาถัดไป)
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ปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคดีคืนไปใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมหรือกําหนดใหพิจารณาคดีนั้นใหม
ทั้งหมดหรือบางสวนแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม หรือดําเนินการตามคําชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด
แลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปตามรูปคดี (ขอ 1 112120) นอกจากนั้น หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
คําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยจะสั่งไมรับอุทธรณ
นั้นไวพิจารณาก็ได (มาตรา 73)

(ตอ)
(1) หากเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวนและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปน
คําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ใหพิพากษายกอุทธรณนั้น โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ
(2) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนถูกตอง ไมวาดวยเหตุเดียวกันหรือเหตุอื่น ให
พิพากษาหรือมีคําสั่งยืนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
(3) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนไมถูกตอง ใหพิพากษาหรือมีคําสั่งกลับ
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม
(4) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนถูกบางสวนและผิดบางสวน ใหพิพากษาหรือมี
คําสั่งแกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยพิพากษาหรือมีคําสั่งยืนบางสวน กลับบางสวน และพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ใหมในสวนที่กลับนั้น
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ขอ 1 112 อํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน โดยศาลปกครอง

สูงสุดใหรวมถึง
(1) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการทํา
คําพิพากษาและคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนนั้น แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม ในกรณีเชนนี้ศาลปกครองชั้นตนอาจ
ประกอบดวยตุลาการศาลปกครองอื่นนอกจากที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งมาแลว และคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนี้อาจวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีเปนอยางอื่นนอกจากคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถูกยกได
(2) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการแสวงหา
ขอเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธการไตสวนพยานตามที่ผูอุทธรณมีคําขอ และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมี
อํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนซึ่งประกอบดวยตุลาการศาล
ปกครององคคณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่น หรือศาลปกครองชั้นตนอื่นใดตามที่เห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมด
หรือบางสวน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม
(3) เมื่อคดีปรากฏเหตุวาขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมาไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และ
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวกําหนดให
ศาลปกครองชั้นตนซึ่งประกอบดวยตุลาการศาลปกครององคคณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่นพิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมด
หรือบางสวน โดยดําเนินการตามคําชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด แลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปตามรูปคดี
ในคดีทั้งปวงที่ศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามขอนี้ ใหอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมเชน
วานั้นได
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3.10 การบังคับคดี การบังคับคดีปกครองมีความแตกตางกันตามลักษณะของคดี
ดังนี้
3.10.1 คดีที่เปนนิติกรรมฝายเดียว ซึ่งศาลจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณี ตามมาตรา 72 (1)
ในกรณีการเพิกถอนกฎนี้ ไมจําตองมีการบังคับคดี ทั้งนี้ เพราะคําพิพากษาถึงที่สุดที่ใหเพิกถอนกฎ
ตองมีการประกาศผลแหงคําพิพากษานั้นในราชกิจจานุเบกษา และการประกาศดังกลาวมีผลเปน
การเพิกถอนกฎนั้น (มาตรา 72 วรรค 3) แตหากเปนกรณีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
และการสั่งหามกระทําทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย เปนหนาที่ของ
สํานักงานศาลปกครองที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําบังคับของศาลดังกลาว ทั้งนี้ตามอํานาจ
หนาที่ของศาลปกครองที่กําหนดไวในมาตรา 77 (3)
ในการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งนั้น ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดใหมีผล
ยอนหลังหรือไมก็ได หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะหนึ่งขณะใดหรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ได
โดยคํานึงถึงความเปนธรรมแหงกรณี (มาตรา 72 วรรค 2)
3.10.2 คดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา ศาลจะบังคับให
หัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในระยะเวลาที่ศาล
ปกครองกําหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา 72 (2) ซึ่งเปนหนาที่ของสํานักงานศาลปกครองที่จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามคําบังคับดังกลาว
3.10.3 คดีสัญญาทางปกครองและคดีละเมิดหรือความรับผิดอื่น ศาลจะออก
คําบังคับใหใชเงิน หรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ (มาตรา 72 (3))
และถาผูที่ตองถูกบังคับคดีไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลที่ใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลอาจ
มีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได (มาตรา 72 วรรค 4) ในกรณีนี้ กฎหมายนํา
บทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(มาตรา 72 วรรค 5)
3.10.4 คดีอื่น ๆ ศาลจะสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
(มาตรา 72 (4)) หรือสั่งใหบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย (มาตรา 72 (5) )ในกรณีแรกกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของ
สิทธิหรือหนาที่นั้น สําหรับในกรณีหลังนั้นกฎหมายใหนําบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังเชนกรณี 3.10.3
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การบังคับคดีในกรณีตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีขอสังเกตบางประการ คือ
ประการแรก การกําหนดใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
กับการบังคับคดีตาม 3.10.3 และ 3.10.4 บางสวนนั้น อาจมีปญหาไดเนื่องจากผูถูกฟองคดีสวนใหญ
เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีเอกสิทธิ์หรือไดรับการคุมครองจากกฎหมายบางประการ เชน ทรัพยสิน
บางประเภทไมอยูในขายบังคับคดี
ประการที่สอง ในสวนที่กฎหมายไมไดบัญญัติวิธีการในรายละเอียดไว เชน
ในกรณีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือการสั่งใหหนวยงานทางปกครองปฏิบัติตามหนาที่
สํานักงานศาลปกครองจะตองหาวิธีการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําบังคับนั้นอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจะตองประสานกับศาลปกครองเพื่อวางแนวทางและบรรทัดฐานในเรื่องดังกลาว

4. การโอนเรื่องรองทุกขมาเปนคดีปกครอง
ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนแลววา กอนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศ
ไทยนั้น ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อใหคณะ
กรรมการกฤษฎีกามีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาททางปกครอง โดยมอบหมายให “คณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข” เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขที่ประชาชนรองเรียนขึ้นมา การนํา “ระบบ
รองทุกข” มาใชนั้นมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนขั้นตอนการเตรียมการเพื่อนําไปสูการเปนศาลปกครอง
ที่สมบูรณในอนาคต ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใชบังคับพรอมกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 เพื่อยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับงานวินิจฉัยรองทุกขของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสีย
อยางไรก็ดี แมวาศาลปกครองจะถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลวก็ตาม แตดวยเหตุที่จําเปนจะตอง
อาศัยเวลาในการตระเตรียมการเพื่อเปดทําการศาลปกครองโดยเฉพาะศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลปกครองชั้นตนที่จะตองเปดทําการกอนศาลปกครองชั้นตนอื่น พระราช
บัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 จึงบัญญัติใหบทบัญญัติเกี่ยวกับงานรองทุกข
ในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกากอนที่จะถูกยกเลิกโดยกฎหมายนี้ ยังคงมีผลใชบังคับอยู
ตอไปจนกวาจะมีการเปดทําการศาลปกครองกลาง (มาตรา 12) เพื่อใหประชาชนยังคงสามารถเสนอ
เรื่องรองทุกขไปยังคณะกรรมการวินจิ ฉัยรองทุกข และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขยังคงมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขไดตอไปเพื่อไมใหเกิดชองวางในการแกไขความเดือดรอนของประชาชน
จากการปฏิบัติหนาที่ของทางราชการ และที่สําคัญยิ่งกวานั้นกฎหมายไมประสงคจะใหประชาชนซึ่งได
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เสนอเรื่องรองทุกขไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลว แตเรื่องดังกลาวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ
ตามขั้นตอนวิธีพิจารณาตองไดรับความเดือดรอนโดยปราศจากการเหลียวแลและเยียวยาตอไป
ซึ่งเรื่องดังกลาวมีจํานวนประมาณ 1,400 เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองฯ จึงบัญญัติใหโอนบรรดาเรื่องรองทุกขที่คางพิจารณาอยูในคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
หรือที่มีคําวินิจฉัยแลวแตนายกรัฐมนตรียังมิไดสั่งการไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง เมื่อไดมี
ประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว (มาตรา 103 วรรค 3) ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางอาจ
พิจารณาโอนคดี (รองทุกข) ที่โอนมานั้น ไปยังศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจและเปดทําการ
แลวในภายหลังก็ไดหากเห็นวาจะเปนการสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข (มาตรา 103
วรรค 4)
สําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่อง
รองทุกข นั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติให
เปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะกําหนด ซึ่งก็คือระเบียบฯ
วาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องรองทุกขตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2544 โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไวโดยสรุป 2 ประการดังนี้
4.1 การจัดทําบัญชีและสํานวนเรื่องรองทุกข
ขอ 3 3121 ไดกําหนดใหสํานักงานศาลปกครองมีหนาที่เสนอบัญชีเรื่อง
รองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่โอนมาพรอมสํานวนเรื่องรองทุกขตออธิบดี
ศาลปกครองกลางภายใน 30 วันนับแตวันเปดทําการศาลปกครอง
บัญชีดังกลาวใหแยกเปนประเภท ลักษณะ และขั้นตอนที่คางอยู และให
พนักงานเจาหนาที่ของศาลลงทะเบียนคดีที่โอนมาในสารบบความ (ขอ 3 4122)
121

ขอ 3 3 ใหสํานักงานศาลปกครองเสนอบัญชีเรื่องรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่

โอนมาเปนคดีของศาลปกครองตามมาตรา 103 วรรคสาม พรอมสํานวนเรื่องรองทุกขดังกลาวตออธิบดีศาลปกครองกลางภายใน
สามสิบวันนับแตวันเปดทําการศาลปกครองกลาง
บัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหแยกเปนประเภท ลักษณะ และขั้นตอนที่คางอยูในเรื่องรองทุกขที่โอนมาเปนคดีของ
ศาลปกครอง
122

ขอ 3 4 ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลลงทะเบียนคดีที่โอนมาตามขอ 3 ในสารบบความ
คดีที่โอนมาตามขอ 3 ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลทุกชั้นศาล
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อธิบดีศาลปกครองกลางจะเปนผูพิจารณาจายสํานวนคดีดังกลาวใหแกองคคณะ
เพื่อพิจารณาพิพากษาตอไป (ขอ 3 5123)
4.2 วิธีพิจารณาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องรองทุกข
ในการกําหนดวิธีพิจารณาคดีที่โอนมาจากเรื่องรองทุกขนี้ตองทําความเขาใจ
กอนวาเรื่องรองทุกขเปนการวินิจฉัยในรูปของคณะกรรมการในฝายบริหารซึ่งมิใชเปนคดีปกครอง
ของศาล แตระบบวิธีพิจารณาไดเดินตามแนวของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง
ฝรั่งเศส ดังนั้น เมื่อโอนมาเปนคดีปกครองการดําเนินกระบวนพิจารณาบางอยางที่กระทํามาแลว
จึงอาจไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการใหม ซึ่งขึ้นกับสภาพของสํานวนเรื่องรองทุกขวาเปนเรื่องใหม
ที่ยังไมไดดําเนินการเลย หรือดําเนินการคางอยู หรือวินิจฉัยแลว โดยปกติเรื่องใหมที่โอนมาก็ตอง
ดําเนินการใหมทั้งหมดทุกขั้นตอน เรื่องที่ดําเนินการมาบางแลวศาลปกครองก็อาจงดเวนกระบวน
พิจารณาที่ดําเนินการมาแลวไดตามสมควร สวนเรื่องที่ไดวินิจฉัยแลวหากนายกรัฐมนตรีสั่งการแลว
ก็ยุติไปไมโอนมา หากนายกรัฐมนตรียังไมสั่งการก็โอนมาดําเนินการตอ และอยูในดุลพินิจของ
องคคณะที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาหรืองดเวนบางขั้นตอนของกระบวนพิจารณาไดตามควร
ซึ่งระเบียบฯไดกําหนดรายละเอียดดังนี้
4.2.1 การพิจารณาวาคดีที่โอนมาอยูในอํานาจของศาลปกครองหรือไม
ขอ 3 6124 กําหนดใหองคคณะพิจารณาเปนลําดับแรกวาคดีนั้นอยูใน
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ขอ 3 5 ใหอธิบดีศาลปกครองกลางพิจารณาจายสํานวนคดีที่โอนมาใหแกองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษา

ตอไป
124

ขอ 3 6 เมื่อองคคณะไดรับคดีที่โอนมาแลว ใหพิจารณาวาคดีนั้นอยูในอํานาจของศาลปกครองหรือไม

ในกรณีที่องคคณะเห็นวาเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ใหองคคณะมีคําสั่งไมรับคดีนั้นไว
พิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองกลางแจงคําสั่งดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังผูรองทุกข
ผูรองทุกขมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคดีไวพิจารณาตามวรรคสองตอศาลปกครองสูงสุดภายใน
กําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของศาลปกครองกลาง
คํารองตามวรรคสามใหยื่นตอศาลปกครองกลาง และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองกลางรีบสงคํารอง
ดังกลาวพรอมดวยสํานวนคดีและคําสั่งไมรับคดีไวพิจารณาของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน
ใหประธานศาลปกครองสูงสุดสงคํารองดังกลาวใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาคํารองและ
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งไมรับคดีไวพิจารณาของศาลปกครองกลาง หรือมีคําสั่งใหรับคดีไวพิจารณา แลวสงใหศาลปกครองกลางอาน
คําสั่งใหรับคดีไวพิจารณาขององคคณะในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหา ใหกําหนดดวยวาเปนคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา 10 หรือศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 11
(มีตอหนาถัดไป)
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อํานาจของศาลปกครองหรือไม ทั้งนี้ ดวยเหตุที่วาเรื่องรองทุกขที่อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ก็ได ถาองคคณะในศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ก็จะตอง
พิจารณาวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา 10125 หรือศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา 11
ในประเด็นนี้อาจมีปญหาวาถาเรื่องรองทุกขที่โอนมานั้นเปนเรื่องที่
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไมอาจรับไวพิจารณาไดตามมาตรา 18126 มาตรา 19127 หรือ
(ตอ)
ในการอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ใหศาลปกครองกลางแจงใหผูรองทุกขและหนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของทราบกําหนดวันอานคําสั่งเปนการลวงหนาตามสมควร ถาผูรองทุกข หนวยงานที่รับผิดชอบ และ
เจาหนาที่ของรัฐหรือผูแทนทั้งหมดไมมาศาลในวันนัดอานคําสั่งศาล ใหศาลงดการอานและบันทึกไว และใหศาลปกครองกลางแจง
คําสั่งดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูรองทุกข หนวยงานที่รับผิดชอบ หรือเจาหนาที่ของรัฐทั้งหมดหรือบางสวนที่
มิไดมาศาล
ในกรณีที่องคคณะในศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งตามวรรคหาและวรรคหกวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครองชั้นตน ใหศาลปกครองกลางดําเนินการตอไปโดยใหนําความในขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม หากมีคําสั่งวาเปนคดี
ที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหศาลปกครองสูงสุดดําเนินการตอไปโดยใหนําความในขอ 8 วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
125

มาตรา 10 ศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีอยูในอํานาจศาลปกครอง เวนแตคดีที่

อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
126
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มาตรา 18 บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้
การรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิรองทุกขอันจะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น
ผูที่เปนทหารหรือตํารวจ ถาจะรองทุกขอันเกี่ยวกับราชการทหารหรือตํารวจตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ขอบังคับวาดวยการนั้น
127
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มาตรา 19 เรื่องรองทุกขที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจะรับไวพิจารณาไดตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนเรื่องที่ผูรองทุกขไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได และ
(2) ความเดือดรอนหรือความเสียหายตาม (1) นั้นเนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐ
(ก) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(ข) ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

(มีตอหนาถัดไป)
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มาตรา 20128 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ศาลปกครองจะมีคําสั่งอยางไร กลาวคือ
ถาคดีนั้นไมใชคดีปกครอง ศาลก็อาจสั่งไมรับไวพิจารณาไดโดยไมมีปญหา แตถาเปนเรื่องที่รองทุกข
ไมไดแตอาจรับไวเปนคดีปกครองได กรณีเชนนี้เห็นวาคงตองพิจารณาจากมาตรา 103 ที่ใหโอนเรื่อง
รองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณา ซึ่งตองตีความวาเปนเรื่องรองทุกขที่รับไวพิจารณาไดเสียกอน
จึงจะโอนมาเปนคดีปกครองได หากมีการโอนเรื่องที่ไมเปนเรื่องรองทุกขที่รับไวพิจารณาไดมาเปน
คดีปกครองยอมไมชอบดวยมาตรา 103 ศาลสมควรที่จะสั่งไมรับคดีนั้นไวพิจารณา และใหคูกรณี
ไปฟองคดีปกครองใหม ซึ่งผูรองทุกขที่ไมพอใจอาจอุทธรณไดตามขอ 3 6 วรรค 4 ทั้งนี้ กรณีอาจมี
ปญหาเรื่องอายุความไดหากศาลมีคําสั่งไมรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณาและผูรองทุกขไปฟองใหม
ซึ่งเรื่องนี้ศาลปกครองอาจพิจารณาผอนผันเปนพิเศษตามาตรา 52 วรรค 2 โดยถือวาแมคดีขาด
อายุความแลวแตมีเหตุจําเปนอื่นก็ได
นอกจากนี้อาจมีปญหาวาเรื่องรองทุกขที่โอนมานั้นเปนกรณีที่จะตองชําระ
คาธรรมเนียมศาล แตการรองทุกขเดิมนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียม เมื่อเรื่องรองทุกขโอนมาแลว
จะตองมีการชําระคาธรรมเนียมหรือไม เรื่องนี้เห็นวามาตรา 103 บัญญัติเพียงใหโอนเรื่องรองทุกข
มาเปนคดีปกครองโดยไมไดกําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมยอนหลัง ฉะนั้นจึงนาจะถือวาคดีที่โอนมา
ดังกลาวนั้นไมตองมีการเสียคาธรรมเนียมศาล ซึ่งขอ 3 4 ไดกําหนดไวชัดเจนวาคดีที่โอนมาตามขอ 3
(ตอ)
(ค) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
(ง) กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น หรือ
(จ) กระทําการโดยไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ความใน (2) (ง) และ (จ) จะใชเมื่อใดกับหนวยงานของรัฐใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
128
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มาตรา 20 เรื่องรองทุกขดังตอไปนี้ไมใหรับไวพิจารณา
(1) เรื่องรองทุกขที่มีลักษณะเปนไปทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลตองรับผิดชอบตอรัฐสภา
(2) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว
(3) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลว
(4) เรื่องที่ยังมิไดดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว
(5) เรื่องที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตเปนกรณีที่มีการพบพยาน
หลักฐานใหมตามที่กําหนดในมาตรา 50
(6) เรื่องที่ผูรองทุกขละทิ้งการรองทุกขตามมาตรา 46
(7) เรื่องที่ขาดอายุความรองทุกข ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขตามมาตรา 23
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ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลทุกชั้นศาล
ในกรณีที่องคคณะในศาลปกครองกลางเห็นวาคดีนั้นไมอยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง องคคณะก็จะตองมีคําสั่งไมรับคดีนั้นไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ ซึ่งผูรองทุกขอาจยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อสงคํารองนั้นไปยังศาลปกครองสูงสุดใหพิจารณาตอไป ซึ่งเมื่อ
องคคณะในศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณามีคําสั่งอยางใดแลว ยอมเปนที่สุด (ขอ 3 6)
4.2.2 การพิจารณาพิพากษาคดีที่โอนมาจากเรื่องรองทุกข
ถาองคคณะเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนให
องคคณะมีคําสั่งรับคดีไวพิจารณาพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ในกรณีนี้ ถือวาผูรองทุกขเดิมเปน
ผูฟองคดี สวนผูถูกฟองคดีนั้นองคคณะจะตองพิจารณากําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐหนวยงานใดหรือคนใดเปนผูถูกฟองคดี (ขอ 3 7 วรรค 1129) เพื่อที่จะไดมีสิทธิหนาที่
ที่ชัดเจนแนนอนตอไปและในการพิจารณาพิพากษาคดีที่โอนมา องคคณะอาจพิจารณาเห็นสมควร
ที่จะงดเวนกระบวนพิจารณาใดที่ไดดําเนินการมาแลวโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย (ขอ 3 7 วรรค 2) เชน ในชั้น
การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หากไดมีการรวบรวมขอเท็จจริงครบถวนแลว
องคคณะอาจพิจารณางดเวนการไตสวนขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนแลวดําเนินกระบวน
พิจารณาในขั้นตอนตอไปก็ได นอกจากนี้ ในการเสนอคําแถลงการณของผูแถลงคดีในกรณีคดีที่โอน
มาดังกลาวนั้น โดยหลักใหเสนอดวยวาจาเพื่อความรวดเร็ว เวนแตองคคณะจะเห็นสมควรใหจัดทํา
เปนหนังสือ (ขอ 3 7 วรรค 3) ในเรื่องการงดเวนกระบวนพิจารณานี้ มีขอสังเกตวา การงดเวน
กระบวนพิจารณาใดที่ไดดําเนินการมาแลวนั้น นาจะหมายถึงเพียงแคขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริง
เทานั้น ขั้นตอนการสรุปสํานวน การนั่งพิจารณาคดีและกระบวนพิจารณาตาง ๆ ไปจนถึงการทํา
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ขอ 3 7 ในกรณีที่องคคณะซึ่งไดรับคดีที่โอนมาเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนตาม

มาตรา 10 ใหองคคณะมีคําสั่งรับคดีไวพิจารณา แลวพิจารณาพิพากษาคดีตอไป โดยใหถือวาผูรองทุกขเปนผูฟองคดี และ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งองคคณะกําหนดเปนผูถูกฟองคดี
ในการพิจารณาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจขององคคณะที่จะงดเวนกระบวนพิจารณาใด เพราะ
เหตุที่ไดมีการดําเนินการมาแลวโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย
กอนที่องคคณะจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี ใหตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณดวย
วาจาตอองคคณะ เวนแตองคคณะจะเห็นสมควรใหจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือ
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คําพิพากษาหรือคําสั่ง คงไมอาจงดเวนได เพราะเปนขั้นตอนของความเปน “ศาลปกครอง” โดยเฉพาะ
และถาไมมีการนั่งพิจารณาคดีศาลยอมไมอาจทําคําพิพากษาได (รัฐธรรมนูญ มาตรา 236)
สําหรับในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่โอนมานั้นอยูในอํานาจของศาล
ปกครองสูงสุด ก็ใหองคคณะของศาลปกครองกลางซึ่งพิจารณาคดีนั้นเสนออธิบดีศาลปกครองกลาง
พิจารณาสงคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาตอไป ในกรณีนี้ หากองคคณะของศาลปกครอง
สูงสุดที่ไดรับสํานวนคดีมา เห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดก็ตองดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปทํานองเดียวกับกรณีศาลปกครองกลาง แตถาองคคณะของศาลปกครองสูงสุด
เห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครองกลาง ก็ใหเสนอความเห็นตอประธานศาลปกครองสูงสุด
เพื่อสั่งใหสงคดีคืนไปยังศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางจะตองดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีนั้นตอไป อยางไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีที่สงมาไมอยูในอํานาจศาลปกครองเลย
องคคณะของศาลปกครองสูงสุดที่พิจารณา อาจมีคําสั่งไมรับคดีนั้นไวพิจารณาและจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ (ขอ 3 8 วรรค 5130)
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่อง
รองทุกขนี้ นอกจากจะเปนไปตามระเบียบฯดังกลาวขางตนแลว ในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบฯนั้น ใหอนุโลมนําระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของมาใช เชนเดียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองโดยทั่วไป (ขอ 3 9131)
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ขอ 3 8 ในกรณีที่องคคณะซึ่งไดรับคดีที่โอนมาเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดตาม

มาตรา 11 ใหองคคณะเสนออธิบดีศาลปกครองกลาง เพื่อพิจารณาสั่งใหสงคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีดังกลาวในสารบบความแลวเสนอประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อจายสํานวนใหแกองคคณะในศาลปกครองสูงสุด
ถาองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดใหมีคําสั่งรับคดีไว
พิจารณา แลวใหดําเนินการตอไป โดยใหนําความในขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อสั่งใหสงคดีนั้นคืนศาลปกครองกลาง และใหศาลปกครองกลางดําเนินการตามขอ 5 และขอ 7
ตอไป
ในกรณีที่องคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีที่สงมาไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ใหมีคําสั่งไมรับคดี
นั้นไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ
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บทสรุป
5.1 ผลของการมีศาลปกครอง
การเกิดขึ้นของศาลปกครองนอกจากจะมีผลโดยตรง 2 ประการ กลาวคือ
เปนกลไกในการควบคุมฝายบริหาร เพื่อคุมครองประชาชนจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ไมเปนธรรมจากฝายบริหาร และเพื่อการสรางบรรทัดฐานที่ดีในการบริหารราชการ แลวยังมีผลอื่น ๆ
ตามมาอีก ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย ซึ่งแตเดิม
เนนหนักแตเฉพาะกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ตอไปนี้วิชากฎหมายปกครอง รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ในขอบเขตของกฎหมาย
มหาชน จะมีความสําคัญและไดรับการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันศึกษาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
1.2 การพัฒนากฎหมายมหาชน จะมีการวางและพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน
และกฎหมายปกครองที่เกิดจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลโดยตรง และจากการศึกษาวิเคราะห
ในทางวิชาการควบคูกันไป เชนที่เราไดเห็นในกรณีของกฎหมายเอกชน และกฎหมายอาญา
1.3 การสรางวิชาชีพทางกฎหมายขึ้นใหม แมวาตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
การฟองคดีปกครองไมจําตองดําเนินการโดยทนายความ แตกฎหมายก็ไมหามในการที่ผูฟองคดีหรือ
คูกรณีจะมอบใหทนายความหรือบุคคลอื่นฟองคดีหรือดําเนินการแทน ดังนั้น จึงเปนไปไดวาในคดี
บางประเภทคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดอาจมอบใหทนายความดําเนินการแทน อันจะทําใหเกิดวิชาชีพใหม
เพิ่มขึ้นมา คือ ทนายความในคดีปกครอง ซึ่งจะเปนผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
คดีปกครองอยางดี และผูที่ประกอบวิชาชีพทนายความโดยมีประสบการณในคดีปกครองตาม
หลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนดก็อาจไดรับการแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 13)
หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตนได (มาตรา 18)
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ขอ 3 9 นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กําหนดไวโดยเฉพาะในระเบียบนี้ ใหนําวิธีพิจารณาคดีปกครองที่

กําหนดไวในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง
การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามขอ 3 โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาอุทธรณ ใหตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณดวยวาจา เวนแตองคคณะในศาลปกครองสูงสุดจะเห็นสมควรใหจัดทํา
คําแถลงการณเปนหนังสือ
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5.2 หลักประกันความสําเร็จของศาลปกครอง
จากการศึกษาโครงสราง อํานาจหนาที่ และวิธีพิจารณาของศาลปกครองแลว
จะเห็นวา กฎหมายและระเบียบวิธีพิจารณาตาง ๆ ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหการอํานวยความยุติธรรม
ทางปกครองมีประสิทธิภาพสมกับเจตนารมณในการจัดตั้งศาลปกครอง แตความสําเร็จในครั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลาย ๆ ประการ คือ
2.1 ตุลาการศาลปกครอง นอกจากจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ มีความ
เที่ยงธรรม ซื่อสัตยตอวิชาชีพแลว ยังตองมีความรูพื้นฐานทางดานหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองอยางดี หรือมิเชนนั้นก็ตองมีประสบการณในการบริหารงานของรัฐมากพอดวย และตอง
เขาใจความแตกตางของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางแพง กลาวอีก
อยางหนึ่งก็คือ การใชนิติปรัชญาและนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองมาใชในการ
พิจารณาคดี มิใชใชนิติปรัชญาและนิติวิธีในทางกฎหมายแพงมาใชในคดีปกครอง ตัวอยางเชน
ในทางแพงจะคํานึงถึงเจตนารมณของคูสัญญาเปนสําคัญ และคํานึงถึงความเทาเทียมกันระหวาง
คูกรณี แตในทางกฎหมายปกครองเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงการถวงดุลระหวางการคุมครองประโยชน
ของเอกชนกับประโยชนสาธารณะ รวมตลอดถึงผลกระทบตอระบบการบริหารงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อ
ใหเกิดระบบการบริหารราชการที่ดี
2.2 ระบบวิธีพิจารณา เปนระบบไตสวนและถวงดุล ในการไตสวนเปนหนาที่
ของตุลาการที่จะตองคนหาขอเท็จจริงดวนตนเอง ตองโปรงใสเปนกลาง เปดโอกาสใหคูกรณีไดโตแยง
กันอยางเต็มที่ในพยานหลักฐานตาง ๆ สวนการถวงดุลก็คือการถวงดุลในการพิจารณา 3 ฝาย คือ
ระหวางตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี และองคคณะ แตละฝายตองทํางานอยางละเอียด
รอบคอบที่สุด และสามารถแสดงเหตุผลที่เหนือกวาของตนได ซึ่งจะนําไปสูคําพิพากษาที่สมบูรณที่สุด
2.3 สํานักงานศาลปกครอง จะตองมีบทบาทเปนกลไกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด
ของศาลปกครอง ไมวาการใหการสนับสนุนทางดานงานวิชาการ (การคนควาวิจัย การวิเคราะห
เหตุแหงการฟองคดี การฝกอบรม) ดานคดี (ประสิทธิภาพของพนักงานคดีปกครองในฐานะผูชวย
ของตุลาการ การบังคับคดี) และดานธุรการศาลทั่วไปในการใหบริการแกประชาชน (การรับฟอง
ใหคําแนะนํา ออกหมาย ติดตามงานคดี รวมทั้งระบบบริหารงานทั่วไป)
2.4 สถาบันการศึกษา จะตองมีบทบาทที่สําคัญในการผลิตบุคลากรเขาสูงาน
ของศาลปกครอง ไมวาจะเปนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตองสรางคนที่มีความเชี่ยวชาญ
อยางแทจริงทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง รวมทั้งบทบาทในฐานะของนักวิชาการ
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ดานกฎหมายมหาชนที่สามารถวิพากษวิจารณ ใหแงคิดตอคําพิพากษาของศาลปกครองไดเปนอยางดี
2.5 สถาบันวิชาชีพ จําเปนตองมีสถาบันวิชาชีพเพื่อเปนสถาบันกําหนดมาตรฐาน
ความรูความสามารถทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองใหแกบุคลากรที่จะเขาสูงานของ
ศาลปกครอง สถาบันเชนวานี้จะตองจัดตั้งขึ้นเพื่อใหการฝกอบรมแกผูที่มีความรูในระดับปริญญาตรี
ทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง และจัดการทดสอบที่ไดเกณฑมาตรฐาน เพื่อนําคน
เขาสูระบบงานของศาลปกครอง ไมวาในฐานะพนักงานคดีปกครองหรือตุลาการศาลปกครอง
2.6 การสนับสนุนจากรัฐ และสังคม ในสวนของรัฐนั้นจะตองปฏิบัติตาม
มาตรา 75 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติวา “รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการ
บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน” นอกจากนั้น ศาลปกครอง
ยังตองไดรับการสนับสนุนในการคนควา วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูในแวดวงวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในดานการสนับสนุนของสังคมนั้น จําเปนตองไดรับคําวิพากษวิจารณ
ที่เปนธรรมและในเชิงวิชาการจากสาธารณชนในแงคุณภาพของคําพิพากษา และการจัดระบบ
บริหารงานของสํานักงานศาลปกครองในการใหบริการแกประชาชน ทั้งยังตองขึ้นอยูกับความรู
ความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทภาระหนาที่ของศาลปกครองในฐานะ
องคกรที่ใชอํานาจทางตุลาการองคกรหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งจะเปนหลักประกันในการสรางความ
เปนธรรมในสังคม
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