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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองของประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีจารณาคดีปกครอง ตลอดจนปัญหาที่
ศาลปกครองและรัฐขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในบางกรณีท าให้เกิดความ 
เห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องเขตอ านาจศาลที่จะให้ศาลใดเป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างศาลปกครองกับศาล
ยุติธรรม 2. เงื่อนไขการฟ้องคดีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากไม่ด าเนินการศาลก็
จะไม่รับค าฟ้อง 3. การก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลปกครองต้อง
พิจารณาเงื่อนไขแห่งการขอโดยเคร่งครัดหากขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งศาลก็จะไม่รับค าร้องขอ  4. 
การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองที่ล่าช้าไม่มีกระบวนการพิจารณาและระยะเวลาที่แน่นอน 5. 
ผลของค าพิพากษาศาลปกครองที่เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่จะให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลใน
อนาคตซึ่งมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี 6. การขาดบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการบังคับคดี
ปกครองที่ท าให้การบังคดีปกครองไม่อาจบรรลุผลตามค าพิพากษาของศาลปกครอง  7. ศาลปกครอง
และหน่วยงานรัฐขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่
เพียงพอ 
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า 1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนใน
เรื่องเขตอ านาจศาลปกครองในกรณีการฟ้องคดีที่มีข้อหาหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน  2. การฟ้องคดีที่
ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝายปกครองก่อน หากได้มีการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองแล้วสามารถฟ้องคดี
ปกครองได้โดยไม่ต้องรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือรอจนพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ 3. การก าหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ต้องใช้หลักการไต่สวนและตีความโดยมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้สามารถ
ก าหนดมาตรการการคุ้มครองชั่วคราวได้หากไม่เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงาน
สาธารณะและการคุ้มครองต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนหรือบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันคือการก าหนด
มาตรการฉุกเฉินเพ่ือสามารถเยียวยาความเสียหายได้ทันที 4. เพ่ือมิให้การแสวงหาข้อเท็จจริงล่าช้า 
ต้องก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนและให้มีระยะเวลาด าเนินกระบวนพิจารณาที่แน่นอน  
5. ผลของค าพิพากษาต้องมีการตีความที่ชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน 6. การน ากฎหมายปัจจุบันที่มี
มาตรการปรับทางปกครองที่สามารถบังคับใช้ได้ จะช่วยท าให้การบังคับคดีปกครองมีประสิทธิภาพ 7.
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เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ควรให้มีทนายความหรือผู้มี
ความรู้ความสามารถในการด าเนินคดีปกครองด าเนินคดีแทนตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการมีศาลปกครองเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Access to Administrative Justice by People: A Study of 

Problems and Challenges arising from Administrative Court 
System and its Procedure. 

Author   Mr. Bunchar Saengchan 
Degree   Master of Laws 
Year   2016 
 
  

This study aims to analyze problems and challenges concerning the people’s 
access to administrative justice. The problems include those arising from the 
Administrative Court’s system and procedures as well as the fact that the 
Administrative Court and the Government fail to provide legal aid for people to 
access justice. 

The result of the study indicates these following impediments to people’s 
access to justice: 1. The jurisdictional uncertainty between the Administrative Court 
and the Court of Justice 2. The condition to exhaust all administrative remedies 
before filing the lawsuit 3. The list of conditions, each of which strictly applied by the 
Administrative Court, for ordering a provisional measure 4. The slow process of fact-
finding conducted by the Administrative Court and the lack of a time frame 5. The 
fact that the Administrative Court decisions invoking a rule or an order have been 
designated to be in effect at one point in the past or in the future and thus 
adversely affect the benefits of the applicants 6. The absence of some enforcement 
provisions to successfully enforce the Administrative Court decisions 7. The absence 
or the insufficiency of legal aid supposed to be provided by the Administrative Court 
and the Government to assist people in accessing justice 

The author, therefore, suggests that: 1. there should be a clear designation of 
jurisdictional boundary of the Administrative Court for cases involved several issues. 
2. The condition to exhaust all administrative remedies should be interpreted as 
requiring the applicant to at least file a petition to an internal appellate body 
without the need to wait for the decision. 3. The provisions governing provisional 
measure order should be applied more flexibly by allowing a provisional measure to 
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be granted if it will not severely impede the public administration. Also, the hearing 
process for a provisional measure order should be conducted expeditiously or by 
applying the existing law concerning emergency relief.  4. In order to assure that the 
fact-finding process will not be delayed, there should be a fix time frame and details 
of practical measures. 5. The Administrative Court decisions should be interpreted 
uniformly. 6. The implementation of available administrative enforcement 
mechanisms will render the enforcement of Administrative Court decision effective. 
7. In order to provide legal aid for people to access justice, there should be 
attorneys or someone knowledgeable of Administrative Court proceedings provided 
for people to represent them. 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนโดยการใช้สิทธิทางศาล เป็นการที่
ประชาชนสามารถกระท าได้โดยการน าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาททางปกครองเข้าสู่กระบวนพิจารณา
ของศาลหรือฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะต้องเป็นการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีความเป็นธรรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้องค์การศาลหรือฝ่ายตุลาการเป็นที่พึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการกระท าทาง
ปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการทางปกครองแล้วก่อให้เกิดผลกระทบ
กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  ในรัฐเสรีนิยมนั้น รัฐจะต้องยอมตนอยู่ภายใต้อ านาจของกฎหมายตามหลักนิติรัฐและ
หลักการแบ่งแยกอ านาจ ดังนั้นองค์กรที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ านาจทาง
ปกครองหรือการกระท าทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นอิสระไม่
ขึ้นอยู่กับองค์กรผู้มีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองดังกล่าว ซึ่งในที่นี้คือองค์กรศาลที่มี
อ านาจพิจารณาตรวจสอบการกระท าทางปกครองดังกล่าวได้ 
   ส าหรับประเทศไทยแต่เดิมนั้นใช้ระบบศาลเดี่ยว โดยมีศาลยุติธรรมเป็นองค์กรศาลที่มีหน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองหรือคดีประเภทอ่ืน นอก 
จากนี้ ระบบกฎหมายยังให้ความส าคัญกับการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายแพ่ง และ
กฎหมายอาญา โดยยึดถือหลักที่ว่าคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางกฎหมายมหาชนหรือไม่ก็ตาม                                                                                                                     
ถ้าไม่ใช่คดีอาญาแล้วจัดเป็นคดีแพ่งทั้งสิ้น และเมื่อยึดถือว่าเป็นคดีแพ่งแล้ว ก็ใช้วิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยใช้ระบบกล่าวหา ท าให้ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระท าผิดจริงตามที่
กล่าวหา หากพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็จะยกฟ้อง ซึ่งระบบดังกล่าวอาจจะใช้บังคับกับข้อพิพาทระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนที่มีความเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคกันได้ แต่ไม่เหมาะสมที่จะใช้บังคับกับข้อพิพาท
ทางปกครองระหว่างเอกชนกับองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่มีความไม่เท่าเทียมกัน  
  ในกาลต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง
ศาลปกครองเป็นเอกเทศแยกออกต่างหากจากระบบศาลยุติธรรม โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ.2542 จัดตั้งศาลปกครองขึ้น ซึ่งให้มีศาล
ปกครอง 2 ขั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ศาลปกครองได้เปิดท าการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา 
  อย่างไรก็ดี แม้ว่ามีการจัดตั้งศาลปกครองเพ่ือแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับองค์กร
ของรัฐฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความไม่เท่ าเทียมกันเพ่ือให้
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ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายและมีความเป็นธรรม โดยศาล
ปกครองมีวิธีพิจารณาคดีพิเศษที่ใช้แก้ระบบความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งใช้บังคับ แต่ก็ยังมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากระบบศาล
และวิธีพิจารณาคดีปกครองดังกล่าว เช่น ปัญหาของประชาชนในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง ซึ่งได้แก่
กรณีบัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมีบางกรณีไม่ชัดเจนระหว่างเขตอ านาจการพิจารณา
คดีของศาลปกครองกับศาลยุติธรรมที่ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน จึงต้องอาศัยการวินิจฉัยชี้ขาดจาก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ ยวกับเงื่อนไขในการ
ฟ้องคดีปกครองกรณีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี 
ตัวอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่
เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครอง ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสวงหา
ข้อเท็จจริงของศาลปกครอง ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล กรณีเกี่ยวกับผลของค า
พิพากษาศาลปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับทันที ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับ
คดีปกครอง ปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานของรัฐในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ท าให้ประชาชนไม่อาจเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของ
ประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  2. เพ่ือวิเคราะหป์ัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงาน
ของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
  3. เพ่ือหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยศาลปกครองให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความเป็นธรรม 
 
1.3   สมมติฐานของการวิจัย 
   
  ประเทศเสรีประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมทางปกครองที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนนั้น มีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกส าคัญ รัฐและเอกชนจึง
ต่างมีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีอ านาจดุลพินิจในการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง หากการใช้อ านาจดุลพินิจ
ดังกล่าวเป็นไปในลักษณะที่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับมอบหรือส าคัญผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายก็อาจ
กระทบสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายของเอกชน ก่อให้เกิดกรณีพิพาทขัดแย้งขึ้นได้ ซึ่งข้อขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนแตกต่างจากคดีทั่วไปที่ด าเนินการในศาล
ยุติธรรม กล่าวคือ คดีดังกล่าวมีลักษณะในทางปกครอง ซึ่งต้องมีวิธีพิจารณาคดีแตกต่างจากวิธี
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พิจารณาคดีทั่วไปท่ีใช้ในศาลยุติธรรม และต้องเป็นวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้การแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ประเทศต่างๆที่
พัฒนารูปแบบการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย จึงมีแนวความคิดเรื่องหลักการแบ่งแยกอ านาจ
อธิปไตย โดยให้องค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ แยกเป็นอิสระออก
จากกัน ศาลยุติธรรมจึงระมัดระวังที่จะไม่ก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาพิพากษาคดีของฝ่ายปกครอง ท าให้
เอกชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งทางปกครองไม่อาจน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ศาลปกครองจึงมี
ความส าคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง ดังนั้น การจัดตั้งศาลปกครองจึงต้องมีการวางระบบการพิจารณาคดีปกครองที่สามารถท าให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นธรรม จึงนับได้ว่า
เป็นความก้าวหน้าที่ส าคัญของระบบการบริหารของรัฐในอันที่จะรักษาความเป็นธรรมระหว่างฝ่าย
ปกครองกับประชาชน เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างการใช้อ านาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  
  ดังนั้น หากมีการแก้ไขปัญหาปัญหาของประชาชนในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง ซึ่งได้แก่
กรณีบัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมีบางกรณีไม่ชัดเจนระหว่างเขตอ านาจการพิจารณา
คดีของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ที่ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้อง
คดีปกครองกรณีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งได้แก่
ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครอง ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง 
ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งได้แก่กรณีเกี่ยวกับผลของค าพิพากษาศาลปกครอง
ที่ยังไม่มีผลบังคับทันที ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง และ
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานของรัฐในการเข้ าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ดังกล่าวมา ก็จะท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ของประชาชน เป็นไปโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นธรรม 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของ
ประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งมีกรณีปัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาล
ปกครองที่ยังมีบางกรณีไม่ชัดเจน ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง กรณีการอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครอง ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณี
ที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง ปัญหาเกี่ยวกับ
ผลของค าพิพากษาศาลปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับทันที ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การบังคับคดีปกครอง และปัญหาการขาดมาตรการการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานทาง
ปกครองของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมศาลปกครอง ในระบบการพิจารณาของศาลปกครองดังกล่าว 
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1.5   วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง และระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง ตัวอย่างคดีปกครอง บทความ ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าพิพากษาของศาล
ฎีกา ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 
1.6   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1. เพ่ือขจัดหรือลดปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของ
ประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  2. เพ่ือขจัดหรือลดปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและ
หน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนในศาลปกครอง 
        3.  ท าให้เกิดการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม           
         4.  ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
บทท่ี 2 

 
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยศาลปกครอง 

 
  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองค์กรตุลาการ ถือเป็นหลักส าคัญหลัก
หนึ่งในหลักนิติรัฐ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า รัฐจะต้องยอมที่จะให้ความเป็นอิสระแก่อ านาจศาลในการเข้ามา
ตรวจสอบการกระท าทางปกครองหรือการด าเนินกิจกรรมทางปกครองในการใช้อ านาจขององค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะไม่ให้เป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชน 
 
2.1  หลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ 
 
  ในกรณีที่บุคคลใดถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยองค์การฝ่ายปกครองแล้ว โดยหลักการ
แล้วบุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองจากองค์กรตุลาการได้เสมอ ซึ่งหลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กร
ตุลาการหรือศาลนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายให้เอกชนคนใดคนหนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระท าทางปกครองมีสิทธิ
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระท าทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อัน
ชอบธรรมของตนนั้น เป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนการกระท านั้น หรือ
ขอให้บังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้วแต่กรณี 1 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขอให้
องค์กรตุลาการหรือศาลให้ความคุ้มครองแก่สิทธิตามกฎหมายของตนเองที่ถูกกระทบจากการกระท า
ทางปกครองดังกล่าว ส่วนการกระท าของฝ่ายปกครองที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระบบศาลของ
ประเทศนั้นๆ กล่าวคือ2 หากเป็นประเทศในระบบศาลเดี่ยว เช่น ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา 
บุคคลนั้นย่อมใช้สิทธิทางศาลโดยผ่านทางองค์กรศาลยุติธรรมได้ หากเป็นประเทศในระบบศาลคู่ เช่น 
ประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศเยอรมัน การกระท าของฝ่ายปกครองจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ
ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ก็ต้องพิจารณาว่าการกระท าของฝ่ายปกครองนั้นเป็นการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง การออกกฎหมายล าดับรอง หรือเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นการ

                                                   
1วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), 

หน้า 55-56. 
2บรรเจิด สิงคะเนติ, การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว (รายงานการวิจัย เสนอต่อ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), หน้า 41. 
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ปฏิบัติการทางปกครอง เช่น หากการกระท าของฝ่ายปกครองที่เป็นการละเมิดในสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นเป็นค าสั่งทางปกครอง กรณีเช่นว่านี้ บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิย่อมใช้สิทธิทางศาล โดย
ผ่านองค์กรศาลปกครองเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ 
 

  2.1.1 ความหมายและสาระส าคัญของหลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ 
  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยองค์กรตุลาการนั้น อาจพิจารณา
ความหมายได้เป็น 2  ลักษณะ คือ3  
    2.1.1.1 ลักษณะของความผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพขององค์กรตุลาการ 
ความหมายในลักษณะนี้ คือ การให้อ านาจแก่องค์กรตุลาการเข้ามาควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ
ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แต่ทั้งนี้องค์กรตุลาการจะต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปกครอง ฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีความเป็นกลางเพ่ือเข้ามาตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต่างๆ มิให้ขัดต่อ
กฎหมาย ซึ่งการที่จะให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีผลในทางปฏิบัติดังกล่าวได้นั้น จะต้องให้
ประชาชนผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการกระท าที่มีผลกระทบต่อตนเองที่เห็นว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย โดย
ให้องค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบการกระท าดังกล่าว 
    ดังนั้น หลักการตรวจสอบในที่นี้จึงหมายถึง การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการใช้อ านาจรัฐของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของฝ่ายปกครอง หรือการกระท าของฝ่าย
นิติบัญญัติ แม้กระทั่งการกระท าของฝ่ายตุลาการเองก็ต้องถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้
เช่นเดียวกัน 
    2.1.1.2 ผลของความผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพขององค์กรตุลาการ กล่าวคือ 
องค์กรตุลาการไม่อาจใช้อ านาจมหาชนในการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ หรือตีความกฎหมายที่จะใช้
บังคับแก่คดีใดคดีหนึ่งในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของคู่ความได้ เช่นสิทธิและ
เสรีภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายบัญญัติรับรองว่า บุคคลจะไม่ต้องรับโทษในทาง
อาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ หรือบทสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด หรือการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีใดๆ รวมทั้งสิทธิของ
คู่ความท่ีจะได้รับความรับรองและคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการหรือ
ศาลในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการไปจนกระทั่งคดีถึงที่สุดด้วย ซึ่งองค์กรตุลาการหรือศาลต้อง
ผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือคู่ความดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยความผูกพันเช่นว่านี้ ได้แก่ 
     1) ศาลจะต้องตรวจสอบว่า คดีที่ตนพิจารณานั้นมีการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชนหรือไม่ ซึ่งการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของศาลอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการกระท า
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในที่คดีศาลพิจารณาแต่ศาลกลับพิจารณาว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพ 
     2) ศาลต้องไม่ใช้หรือตีความกฎหมายไปในทิศทางที่จะเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

                                                   
3เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-29. 
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     3) ศาลต้องไม่กระท าการละเมิดสิทธิในการพิจารณาคดีของคู่ความใน
ฐานะที่ตนเป็นผู้ควบคุมดูแลให้กระบวนพิจารณาด าเนินไปด้วยดี โดยศาลจะต้องเคารพต่อหลักการ
ต่างๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาซึ่งได้แก่ หลักการฟังความทุกฝ่าย หลักการพิจารณาคดีต้อง
กระท าโดยเปิดเผย หลักการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม หลักความไม่มีส่วนได้เสียในคดี หลักการ
พิจารณาคดีต้องกระท าโดยรวดเร็ว หลักการให้เหตุผลประกอบค าพิพากษาของตนเสมอ เป็นต้น   
 
  2.1.2 ระบบศาลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  องค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการ (Court of Judicial Authority) ลักษณะ
ขององค์กรตุลาการต้องประกอบด้วย4

 ประการแรก องค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการหรือศาลนั้นต้อง
เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมาย  ประการที่สอง ค าวินิจฉัย
ขององค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการจะต้องมีลักษณะเด็ดขาดเป็นที่สุดไม่อาจถูกกลับหรือแก้ไขโดย
องค์กรใดๆ ได้อีก แม้แต่ตัวองค์กรที่ได้ท าค าวินิจฉัยเอง ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจค าวินิจฉัยดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิแต่เพียงอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งหรือค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อองค์กรอ่ืนซึ่งใช้อ านาจทางตุลาการ
ที่อยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่าขององค์กรผู้ใช้อ านาจทางตุลาการที่ออกค าสั่งเดิม หากองค์กรสูงสุดได้อ่าน
ค าสั่งตามกฎหมายให้คู่ความฟังแล้ว ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด  ประการที่สาม
กระบวนการใช้อ านาจวินิจฉัยข้อพิพาทขององค์กรนั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย (Publicity)  
คือ เปิดโอกาสให้สาธารณะชนเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ การพิจารณาโดยลับจะมีได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ส าคัญต้องเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสอง
ฝ่ายปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนโดยให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิน าพยานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของ
ตนและหักล้างข้ออ้างข้อเถียงของคู่ความฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างเต็มที่ ประการที่สี่ ค าวินิจฉัยหรือ
ค าสั่งขององค์กรนั้นต้องมีการแสดงเหตุผลประกอบค าสั่งของตน (Duty to Give Reasons) เสมอ คือ
หมายถึงการแสดงข้อเท็จจริงและมีข้อกฎหมายที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้องค์กรดังกล่าวมีค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยเช่นว่านั้นได้ ประการที่ห้า องค์กรนั้นต้องมีความเป็นกลาง โดยปราศจากอคติล าเอียง 
(Freedom from Bias) ซึ่งองค์กรนี้จะมีความเป็นกลางได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกขององค์กรนั้นๆ มีความ
เป็นอิสระ (Independence) ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับขององค์กรอ่ืนใดโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร 
  ลักษณะทั้งห้าประการดังกล่าวมานี้คือลักษณะส าคัญขององค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการ ใน
การพิจารณาระบบขององค์กรตุลาการหรือศาลที่ท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
นั้น หากพิจารณาจากขอบเขตอ านาจขององค์กรตุลาการหรือศาลแล้ว ระบบศาลอาจแบ่งได้เป็นสอง
ระบบใหญ่ๆ  ได้ดังนี้ 
    2.1.2.1 ระบบศาลเดี่ยว  
    มีลักษณะที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีทุกประเภท ไม่ว่าคดี
ดังกล่าวจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันซึ่งได้แก่ คดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนกับองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองซึ่งเป็นคดีปกครอง 

                                                   
        4วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 96-98. 
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การใช้กฎหมายของศาลในระบบนี้จะไม่มีการแยกประเภทของกฎหมายแต่จะมีกฎหมายเพียงหนึ่ง
เดียวที่ใช้บังคับกับข้อพิพาททั้งหมดซึ่งในทางทฤษฎีเรียกว่า “กฎหมายธรรมดา” (Ordinary Law)5 
การอุทธรณ์ค าพิพากษาอยู่ภายใต้ศาลสูงสุดเดียวกันและมีศาลเพียงแห่งเดียวคือ ศาลยุติธรรม ซึ่ง
ในทางทฤษฎีเรียก “ศาลธรรมดา” (Ordinary Court)6 ส่วนค าพิพากษาของศาลทั้งหลายซึ่งได้แก่
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลยุติธรรมสูงสุดทั้งสิ้น7 
    2.1.2.2 ระบบศาลคู่  
    มีลักษณะเป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาเฉพาะคดีแพ่งและคดีอาญา
เท่านั้น ส่วนคดีปกครองจะแยกให้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจในการวินิจฉัยคดีปกครอง โดยมี
ข้อพิจารณาของการเป็นระบบศาลคู่ คือการแยกระบบของผู้พิพากษาและแยกองค์กรศาลปกครอง
เป็นอิสระจากระบบศาลยุติธรรมด้วย ประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ใช้ระบบ
ประมวลกฎหมาย เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น8 
     1) การจัดระเบียบของศาลหรือองค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการของ
ประเทศท่ีใช้รูปแบบระบบศาลคู่จะมีลักษณะดังนี้9 
      (1) ศาลแต่ละประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครองต่าง
ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา (แต่ในบางประเทศอาจไม่มีศาลชั้นอุทธรณ์ ดังเช่น 
ศาลปกครองในประเทศไทยที่มีแต่ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นสูงสุดเท่านั้น) 
      (2) มีการแบ่งแยกอ านาจระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อย่างเด็ดขาด โดยมีหลักการว่าการตัดสินคดีใดต้องน าหลักการของกฎหมายเอกชนมาบังคับใช้การ
ตัดสินคดีนั้นเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีความช านาญพิเศษทางกฎหมายเอกชน ส่วน
การตัดสินใดต้องน าหลักกฎหมายมหาชนมาบังคับใช้การตัดสินคดีนั้นอ านาจของศาลปกครองซึ่งเป็น
ศาลที่มีความช านาญพิเศษทางกฎหมายมหาชน 
      (3) ศาลยุติธรรมและศาลปกครองต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือค าพิพากษาของศาลยุติธรรมที่เป็นศาลชั้นต้น จะต้องอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมระดับอุทธรณ์
และฎีกาต่อศาลยุติธรรมระดับสูงสุดเช่นเดียวกับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะต้องอุทธรณ์ต่อ
                                                   
         5บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
 6นงเยาว์ ปัญญา, เขตอ านาจศาลระหว่างศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547) อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, 
เรื่องเดิม, หน้า 25.  
  7บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 47. 
     8บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2547), หน้า 172. 

       9อิสระ นิติทัณฑ์ประกาศ, ตอบ 20 ค าถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครอง
อย่างคนธรรมดา (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540) อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, การใช้สิทธิทางศาล
ของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดแล้ว, หน้า 53-54. 
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ศาลปกครองระดับอุทธรณ์ และฎีกาต่อศาลปกครองระดับสูงสุด ถ้าไม่มีระดับอุทธรณ์ก็ส่งต่อไปยัง
ศาลปกครองระดับสูงสุด 
      (4) มีการแบ่งแยกผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาศาล
ปกครองอย่างเด็ดขาด เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ท าให้มีการสร้างความช านาญการ
เฉพาะด้านขึ้น 
     2) ระบบศาลคู่จัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้10 
      (1)  ประเทศที่จัดตั้งศาลปกครองเป็นเอกเทศจากฝ่ายปกครองและ
ศาลยุติธรรม โดยศาลปกครองมีหน้าที่พิจารณาคดีปกครองอย่างเดียว แต่ไม่มีอ านาจหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่รัฐบาล ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น 
      (2)  ประเทศที่จัดตั้งศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมโดย
มอบอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีศาลปกครองแก่สถาบันซึ่งเรียกว่า “สภาแห่งรัฐ” หรือ “สภาที่
ปรึกษาแห่งรัฐ” (Council of State หรือ conseil d’ Etat) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่สองประการคือ เป็นที่
ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล และท าหน้าที่ เป็นศาลปกครองด้วย ได้แก่ฝรั่ งเศส เบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ เป็นต้น 
      (3) ประเทศที่จัดตั้งศาลปกครองที่เป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม โดยมี
ศาลปกครองท าหน้าที่สามประการคือ ให้ค าปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ปัญหาข้อกฎหมาย
และท าหน้าที่เป็นศาลปกครองด้วย ได้แก่ สวีเดนและฟินแลนด์ เป็นต้น 
 
2.2   ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
  ระบบวิธีพิจารณาความหรือกระบวนพิจารณาคดีของศาล หมายถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รูปแบบ ที่ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ของศาลเพ่ือประโยชน์ของการพิจารณาคดีให้บรรลุ
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ดีของการพิจารณาหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่ ประกอบไปด้วย
หลักเกณฑ์ที่บังคับหรืออนุญาตให้คู่ความและศาลปฏิบัติตาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของคดี อันจะท าให้ศาลสามารถตัดสินปัญหาของคดีที่มาสู่
ศาลได้11  
                                                   
  10ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555) อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, การใช้สิทธิทางศาลของ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดแล้ว, หน้า 54. 
  11วรรณชัย บุญบ ารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549) อ้างถึงใน มูฮัม
หมัดนาซีร สุหลง, ปัญหาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), หน้า 18. 
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  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวแล้ว ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงหมายถึง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ที่ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในทาง
ปกครองของศาลปกครอง โดยมีการก าหนดกระบวนการพิจารณาไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจาก
โดยทั่วไปแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีปกครองฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายปกครองที่ใช้อ านาจในทางมหาชน ส่วน
อีกฝ่ายหนึ่งคือเอกชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง โดยระบบ
พิจารณาคดีปกครองมีลักษณะแตกต่างไปจากระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งซึ่งเป็นระบบกล่าวหา ระบบ
วิธีพิจารณาคดีปกครองจึงเป็นระบบที่ใช้ในประเทศที่มีระบบศาลคู่และเป็นระบบประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) ซึ่งได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ที่ประเทศไทยได้น าเอาหลักเกณฑ์และกลไกหลายอย่างมาเป็น
แนวทางในการก าหนดระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย12 
  อย่างไรก็ดี ลักษณะทั่วไปของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง นั้นมีความมุ่งหมายส าคัญคือการ
ที่ศาลสามารถพิจารณาตัดสินคดีโดยผสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนเข้าด้วยกัน
อย่างมีดุลยภาพเพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของเอกชนจากการใช้อ านาจโดยมิชอบของรัฐ 
  ลักษณะทั่วไปของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองสามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 ประการ 
ประการแรก เป็นกระบวนวิธีพิจารณาแบบระบบไต่สวน โดยหลักกระบวนวิธีพิจารณาคดีแบบ
กล่าวหา คู่ความจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลจะท าหน้าที่ก ากับ
ควบคุม ในขณะที่กระบวนวิธีพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน ศาลจะเป็นผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาเอง 
เช่นการก าหนดระยะเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการจัดท าค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค า
แถลง ฯลฯ การสั่งให้ฝ่ายปกครองส่งพยานหลักฐานต่างๆ ให้ศาล การซักถามคู่กรณีและพยาน เป็น
ต้น แต่ถึงแม้ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองจะเป็นระบบไต่สวน แต่ก็มีการน าบางลักษณะในกระบวน
วิธีพิจารณาคดีแบบกล่าวมาใช้ เช่น การฟ้องคดีต้องเป็นการริเริ่มของคู่กรณีมิใช่โดยศาล เพราะหาก
ศาลเห็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการออกกฎหรือค าสั่งแล้วน ามาด าเนินการพิจารณาเสียเอง 
ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาไปตามกรอบของค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้อง เว้นแต่จะเป็นปัญหาเรื่อง
ความสงบเรียบร้อย การใช้หลักว่าด้วยการโต้แย้ง การคัดค้านตุลาการ เป็นต้น ในปัจจุบัน ระบบวิธี
พิจารณาความแพ่งของฝรั่งเศสได้น าเอาวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบระบบวิธีพิจารณาคดี
ปกครองมาใช้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าและการที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ถึงวิธีการด าเนินการ
ของคู่ความในคดี โดยให้ศาลมีอ านาจมากขึ้นด้วยการใช้วิธีการไต่สวน แต่กระบวนพิจารณาทั้งระบบ
ยังคงเป็นแบบกล่าวหา ประการที่สอง เป็นกระบวนพิจารณาแบบกึ่งลับ ในทางปฏิบัติ ฝ่ายปกครอง
จะท างานในลักษณะปิดลับ กระบวนการขั้นตอนภายในก่อนมีการกระท าทางปกครองจะไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน การเปิดเผยจะเป็นกรณีของการออกกฎเท่านั้น ส่วนค าสั่งจะเป็นการแจ้งไปยังผู้รับ
ค าสั่งโดยตรง ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองได้รับอิทธิพลมาจากประเพณีการปฏิบัติราชการใน
ลักษณะปิดลับดังกล่าว กล่าวคือการพิจารณาจะไม่กระท าโดยเปิดเผย แต่ลักษณะของระบบวิธี
พิจารณาคดีปกครองดังกล่าว จะถูกคานโดยหลักว่าด้วยการโต้แย้ง กล่าวคือศาลจะต้องให้คู่กรณีรับรู้

                                                   
 12โภคิน พลกุล, “ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง,” วารสารนิติศาสตร์ รพี 43 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ: 106. 
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ถึงการด าเนินการทั้งหลายทั้งปวงในกระบวนการพิจารณาคดี เช่น การก าหนดนัดต่างๆ และต้องให้
คูก่รณีได้รับหรือสามารถขอหรือตรวจดูเอกสารหลักฐานที่แต่ละฝ่ายเสนอต่อศาล หรือที่ศาลหามาเอง 
เพ่ือท าค าชี้แจงโต้แย้งต่างๆ ได ้ประการที่สาม เป็นกระบวนพิจารณาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ระบบวิธี
พิจารณาคดีปกครองเป็นระบบที่มีกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกือบทั้งหมด ตั้งแต่
ค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าแถลง ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้น การแถลงการณ์ด้วยวาจาในวัน
นั่งพิจารณา คู่กรณีจะน าเสนอประเด็นหรือพยานหลักฐานซึ่งมิได้ปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ได้เคยเสนอต่อศาลไว้แล้วไม่ได้ ศาลจะไม่ยอมให้การแถลงการณ์ด้วยวาจามา
หักล้างหรือแทนที่เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก็
อาศัยเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในส านวนเป็นส าคัญ ประการที่สี่ เป็นกระบวนพิจารณา
ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีทางปกครองจะถูกกว่าการด าเนินคดี
ทางแพ่งเพราะในคดีที่ฟ้องฝ่ายปกครองกระท าไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือกระท าเกินอ านาจ ซึ่งเป็น
คดีที่เกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายของการกระท าทางปกครอง อีกทั้งคดีส่วนใหญ่
ของศาลปกครองกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีทนายความ ประชาชนสามารถฟ้องคดีด้วยตนเอง 
เอกสารต่างๆ ไม่ต้องผ่านการรับรองของเจ้าหน้าที่ศาลเหมือนเช่นในคดีแพ่งซึ่งต้องเสียค่ารับรอง
เอกสาร และการด าเนินการทางค าคู่ความ หรือเอกสารที่ใช้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ปกครองสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งตามระบบราชการปกติก็ได้ ค่าธรรมเนียมศาลก็ถูก
กว่าในคดีแพ่ง และ ประการที่ห้า เป็นกระบวนวิธีพิจารณาที่ได้รับอิทธิพลจากการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
เป็นฝ่ายปกครอง นิติสัมพันธ์ระหว่างฝายปกครองกับเอกชนนั้น เป็นนิติสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความไม่เสมอภาค ทั้งนี้เพราะฝ่ายปกครองมีอ านาจที่จะกระท าการฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ไม่ว่าด้วยการออกฎหรือค าสั่งอันส่งผลกระท าต่อสถานภาพทางกฎหมายของบุคคล ดังนั้นการใช้
อ านาจในลักษณะของการกระท าฝ่ายเดียวดังกล่าวจึงต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี
ในประเทศฝรั่งเศสถือหลักให้สันนิษฐานว่าการกระท าทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าฝ่ายเอกชนเห็นว่าการกระท าใดไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
กฎหมาย สามารถฟ้องคดียังศาลปกครองได้ ด้วยเหตุนี้คดีปกครองส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่ฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ถูกฟ้องคดี และแม้เมื่อฟ้องคดีไปแล้ว การฟ้องคดีนั้นก็มิได้เป็นเหตุให้มีการทุเลาการบังคับตาม
การกระท าทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ทุเลาการบังคับดังกล่าว จะต้องร้องขอต่อศาล 
ซึ่งศาลจะสั่งให้ได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรจริงๆ มิเช่นนั้นจะท าให้การท างานเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของฝ่ายปกครองต้องชะงักได้ 
 
  2.2.1  หลักวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยการใช้หลักไต่สวน  
  หลักไต่สวน เป็นระบบการพิจารณาคดีที่ให้อ านาจศาลเป็นผู้ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
แห่งคดีโดยความร่วมมือของคู่ความ ศาลไม่จ าต้องผูกพันกับข้อเท็จจริงที่คู่ความกล่าวอ้างในค าฟ้อง
หรือค าให้การและพยานหลักฐานที่คู่ความน าสืบ แต่อาจแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ตามความเหมาะสม13 

                                                   
       13วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 177. 
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  ในหลักการไต่สวนนั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องเสนอ
พยานหลักฐานด้วยกันทั้งคู่ เพราะว่าภาระในการพิสูจน์เป็นของผู้กล่าวอ้าง เพียงแต่ว่าหลักการ
กล่าวหาได้น าไปใช้ในการไต่สวนด้วย เมื่อท้ังสองฝ่ายน าสืบแล้ว ศาลก็ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ให้เป็นที่ยุติได ้
  หลักการพิจารณาคดีโดยการใช้หลักไต่สวนนั้น เป็นกระบวนการพิจารณาคดีที่มิได้ท าด้วย
วาจา แต่เป็นการพิจารณาด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการเบิกความ หลักการไต่สวน
ดังกล่าวเป็นระบบการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน 
และเป็นระบบการพิจารณาคดีของที่ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งท า
ให้ศาลต้องเข้าไปมีส่วนในการไต่สวนหาความจริงในการพิจารณาคดีด้วย ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณา
คดีจึงมีเพียง 2 ฝ่าย คือ ผู้ไต่สวนและผู้ถูกไต่สวน ในหลักการไต่สวนไม่จ าเป็นต้องมีคนกลาง ผู้ไต่สวน
หรือผู้ท าการช าระความเป็นผู้ซักถามพยานและเป็นผู้ค้นหาความจริงด้วยตนเอง ตลอดจนการใช้หลัก
ไต่สวนดังกล่าว ผู้พิพากษามีอ านาจไต่สวนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และไม่จ ากัดเฉพาะ
พยานหลักฐานที่เสนอโดยคู่กรณีเท่านั้น เพราะศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองอีกด้วย 
  อย่างไรก็ดี ในหลักการไต่สวน ศาลก็ต้องพิจารณาคดีโดยใช้ “หลักการฟังความทุกฝ่าย” 
(Audi Alterampartem)14 ควบคู่ไปกับการใช้หลักไต่สวนด้วย กล่าวคือศาลต้องเปิดโอกาสให้คู่ความ
แต่ละฝ่ายได้ทราบถึงข้ออ้างข้อเถียงของอีกฝ่ายหนึ่ง และให้คู่ความแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตน
เพ่ือยันยันข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างและ/หรือหักล้างข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างได้เช่นกัน 
 
  2.2.2  หลักวิธีพิจารณาคดีบนพื้นฐานของเอกสาร 
  ลักษณะที่ใช้เอกสารเป็นหลักของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น เป็นลักษณะเฉพาะของค ดี
ปกครองและเป็นหลักที่ประเทศที่มีศาลปกครองได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กฎเกณฑ์ดังกล่าว
จึงส่งผลให้คู่กรณีต้องเสนอค าฟ้องและค าขอหรือค าให้การรวมทั้งเหตุผลสนับสนุนค าขอหรือค าให้การ
ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล และศาลมีหน้าที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวไปให้คู่ กรณี หรือ
ทนายความหรือผู้รับมอบอ านาจให้กระท าการในนามของคู่กรณี กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่
ต้องปฎิบัติและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป15 
  หลักท่ีว่าวิธีพิจารณาคดีปกครองต้องกระท าเป็นลายลักษณอักษรนี้ ไม่มีการบังคับว่าเอกสาร
จะต้องกระท าตามรูปแบบใด ค าฟ้องหรือค าให้การไม่มีรูปแบบก าหนดไว้โดยเฉพาะ คู่กรณีสามารถ
เขียนขึ้นมาเหมือนค าร้องเรียนที่ยื่นต่อฝ่ายปกครองนั่นเอง16 
  เนื่องจากวิธีพิจารณาคดีปกครองมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวแล้ว โดยคู่กรณีต้อง
เสนอข้ออ้าง ข้อเถียง พร้อมทั้งพยานหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรเสมอ ในการพิจารณาคดีคู่ความ

                                                   
  14เรื่องเดียวกัน, หน้า 177. 

15เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และคณะ, วิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ (รายงานการวิจัย
เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, 2549), หน้า 13.  

16เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.  
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จะแถลงด้วยวาจาโดยไม่มีค าคู่ความท่ีเป็นเอกสารมาก่อนไม่ได้17 ทั้งนี้ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองไม่
เพียงแต่ที่จะให้ศาลมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองเอกชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของฝ่าย
ปกครองเท่านั้น หากแต่ศาลยังมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ (Trustee of Public 
Interest)18 อีกด้วย ดังนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศต่างๆ จึงใช้ระบบไต่สวน 
เพ่ือให้ศาลปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีและพยานหลักฐานที่จ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริงให้ได้มากทีสุ่ดและอย่างรอบด้านที่สุด ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่
ปรากฏในค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ หรือค าให้การเพ่ิมเติม เป็นต้น และศาลต้องเปิด
โอกาสให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนได้ด้วย และโดยหลักการใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น ศาลมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีค าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือส่งผู้แทน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานทางปกครองนั้นมาให้ถ้อยค าหรือน าพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณาได้ หรือมีค าสั่งเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได้ ฯลฯ เป็นต้น19  
  ดังนั้นในหลักในการด าเนินคดีปกครองดังกล่าวจึงอยู่บนพ้ืนฐานของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นค า
ฟ้อง ค าให้การ ข้ออ้าง ข้อเถียงของคู่กรณีที่ต้องกระท าเป็นลายลักษณอักษรแล้ว การด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง ก็ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเอกสารเป็นหลัก
ส าคัญทั้งสิ้น  
  
  2.2.3  หลักว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองชั่วคราว 
  หลักการของวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้น เป็นมาตรการที่ศาลอาจใช้ก่อนการพิพากษา 
หลักการดังกล่าวหมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่ศาลก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือรักษาสถานะของบุคคลหรือ
ป้องกันมิให้สิทธิหรือทรัพย์สินของคู่ความได้รับความเสียหายในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้
ศาลจะก าหนดวิธีการหรือมาตรการดังกล่าวในรูปแบบของค าสั่ง ซึ่งเรียกว่าค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว แต่
โดยทั่วไปแล้วค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว20 ศาลมักจะสั่งให้บุคคลกระท าการ (Affirmative Injunction) 

                                                   
           17บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส,”  วารสารนิติศาสตร์.  รพี 43 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ: 16.  

 18วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 177. 
 19เรื่องเดียวกัน, หน้า 181.  

       20มูฮัมหมัดนาซีร สุหลง, ปัญหาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง: ศึกษา
เฉพาะกรณีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), หน้า 51.  
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หรืองดเว้นกระท าการ (Negative Injunction)21 อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 
  หลักเกณฑ์ในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวของศาล นั้น โดยทั่วไป ไม่ว่า
จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีปกครองมักจะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การที่ศาลจะก าหนดมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวได้นั้น คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายต้องยื่นค าขอต่อ
ศาล โดยจะยื่นพร้อมค าฟ้องหรือในเวลาใดๆ ก่อนพิพากษาก็ได้ ทั้งนี้ในค าขอนั้นจะต้องมีข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ที่จ าเป็นต้องให้ศาลทราบหรือแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า  หากศาลไม่ก าหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีแล้วจะท าให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขได้ในภายหลังอย่างไร ส าหรับค าในคดีปกครองแล้วส่วนใหญ่จะเป็นค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจากการกระท า
นั้น 
  หลักในการพิจารณาค าขอที่ศาลน ามาใช้พิจารณาเพ่ือมีค าสั่งก าหนดวิธีการหรือมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราวนั้น จะต้องปรากฏให้ศาลเห็นว่า22 
    2.2.3.1 พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น เป็นที่น่าเชื่อถือ
ได้ว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในคดีปกครองแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครอง โดยศาลต้องเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น น่าจะ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    2.2.3.2  มีเหตุจ าเป็นรีบด่วน (Urgent Necessity)  กรณีนี้ถือเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ในการขอให้ศาลออกค าสั่งบังคับฝ่ายเดียว เช่นเดียวกับหลักเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม (Equity) 
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ในระบบนี้การที่ศาลจะน าหลักเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมมาใช้ได้นั้น ศาลจะพิจารณาถึงเหตุผลอันสมควรในค าขอของผู้ร้องว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับประโยชน์สาธารณะบ้างหรือไม่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการเยียวยาแก้ไขอย่างไร และหาก
ศาลอนุญาตตามค าขอแล้วจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติใดหรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาถึงเหตุผลและการ
แสดงให้ศาลเห็นถึงความจ าเป็นในการร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งเช่นว่านั้น และไม่เหมาะสมอย่างไร 
หากคู่กรณีมีโอกาสคัดค้านค าสั่งก่อนก็จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้คัดค้านค าสั่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้งเสนอพยานหลักฐานใหม่ได้ด้วย และในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับ
ความคุ้มครองจากศาลในทันทีนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นกรณีที่สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ร้องนั้นถูก
กระทบอย่างร้ายแรง ซึ่งในการพิจารณาว่าเรื่องใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่นั้น อาจจะพิจารณา
จากข้อเท็จจริงหรือเหตุที่เป็นข้ออ้างในการขอให้มีการก าหนดมาตรการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น กรณี
หน่วยงานทางปกครองก าลังด าเนินการให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะอันอาจส่งผลให้ผู้ร้องขอต้องเสียสิทธิเป็นคู่สัญญาได้ 

                                                   
  21เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
     22เรื่องเดียวกัน, หน้า 53-54.  
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    2.2.3.3  การให้คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีกระท าต่อไปนั้น จะท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง หรือการให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองมีผลใช้
บังคับต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 
    2.2.3.4  เงื่อนไขในการพิจารณาส าหรับคดีปกครองเป็นการเฉพาะ คือ การมีค าสั่ง
ให้คุ้มครองชั่วคราวของศาลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือการบริการสาธารณะ 
    อย่างไรก็ดี ในการขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ร้องนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงบาง
ประการอันเป็นเหตุให้ศาลไม่อาจมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ ศาลจะมีค าสั่งยกค าขอนั้น เช่นเหตุแห่ง
การขอให้คุ้มครองชั่วคราวได้ระงับหรือหมดสิ้นไปแล้ว หรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีมีการยื่นค าขอคุ้มครองชั่วคราวนั้นภายหลังเหตุ
ดังกล่าวได้หมดสิ้นไปแล้ว 
    2.2.3.5  หากศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษาเป็นประการใดแล้ว ค าสั่งดังกล่าวย่อมผูกพันต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ส าหรับประเทศที่มี
ระบบกฎหมายให้อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลได้ ค าขอคุ้มครองชั่วคราวก็สามารถอุทธรณ์ได้
เช่นเดียวกัน 
 
  2.2.4  หลักว่าด้วยมาตรการบังคับตามค าสั่งหรือค าพิพากษาคดีปกครอง 
  การยอมรับและปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลเป็นหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของหลัก
ประชาธิปไตย การละเว้นไม่ปฏิบัติ การปฏิบัติอย่างล่าช้า การปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม
ค าพิพากษาของศาลโดยฝ่ายปกครอง นับว่าเป็นการท าลายหลักนิติรัฐ23 
  ดังนั้น มาตรการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล ซึ่งได้วินิจฉัยให้คู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี และการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ถือได้ว่าเป็นส่วน
ส าคัญของกฎหมาย เพราะหากมิอาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้แล้ว กฎหมายนั้นย่อม
สูญเสียภาระหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์และจะท าให้กฎหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติ  
  อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญส าหรับการท าให้บรรลุความมุ่งหมายตามกฎหมายโดยมาตรการบังคับ
คือ การท าให้ผลของค าพิพากษาก่อให้เกิดความผูกพัน โดยบทบัญญัติของกฎหมายได้ก าหนดเรื่อง
ความผูกพันดังกล่าวไว้ ผลผูกพันจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว หากผู้ที่
ถูกผูกพันตามค าพิพากษามิได้ด าเนินการตามที่ศาลได้พิพากษา การท าให้บรรลุความมุ่งหมายตามค า
พิพากษาหรือตามค าสั่งศาล นั้นกระท าได้โดยวิธีการบังคับให้เป็นไปตามความผูกพันดังกล่าว 
    2.2.4.1  หลักว่าด้วยการบังคับตามค าพิพากษา 
    ค าพิพากษาของศาลปกครองส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการบังคับ กล่าวคือ ฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการตามค าพิพากษาดังกล่าว ส าหรับค าพิพากษาที่ก าหนดให้กระท าการช าระเงิน 
หากไม่มีการปฏิบัติก็สามารถด าเนินการบังคับคดีได้  แต่ส าหรับผลที่เกิดจากค าพิพากษาที่ให้เพิกถอน

                                                   
      23กมลชัย รัตนสกาววงศ์, การบังคับคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, 2547), 
หน้า 122. 
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ค าสั่งทางปกครองจะมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากอ านาจศาลจะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาล เช่น ในกรณีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจเต็มด้วย แต่การเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองจะมีผลย้อนหลัง กล่าวคือค าสั่งทางปกครองที่ถูกเพิกถอนจะถือว่าไม่เคยมีมาก่อน แต่ปัญหา
ว่าจะท าอย่างไรกับสิทธิต่างๆ ที่ยังคงอยู่ ซึ่งต้องแยกพิจารณาออกเป็นสองกรณี คือ กรณีแรก ค าสั่งที่
ถูกเพิกถอนและอาจถูกแทนที่ และกรณีที่สองการเพิกถอนท าให้ต้องมีการกลับสู่สถานะเดิม24 
     1) การแทนที่ค าสั่งที่ถูกเพิกถอน การแทนที่กรณีนี้อาจเป็นไปโดย
อัตโนมัติ โดยการบังคับ โดยการเลือก เช่น กรณีค าสั่งที่มิใช่การเพิกถอนแต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
กระบวนการเฉพาะส าหรับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
      (1) การแทนที่โดยอัตโนมัติ เป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ก าหนดไว้ สืบเนื่องจากการเพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าฝ่ายปกครองจะไม่ด าเนินการ
ใดๆ ก็ตาม บทบัญญัตินี้จะใช้บังคับโดยอัตโนมัติ บางส่วนของค าวินิจฉัยทางปกครองนี้เป็นค าวินิจฉัย
เฉพาะบุคคล เช่น การเพิกถอนค าสั่งเลื่อนขั้น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้เลื่อนขั้น
โดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องกลับไปอยู่ท่ีขั้นเดิม 
       (2) การแทนที่โดยการบังคับ ในกรณีนี้ ฝ่ายปกครองไม่สามารถอยู่
เฉยโดยไม่ด าเนินการใดๆ ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการออกค าสั่งใหม่ ตัวอย่างเช่น ค าสั่งที่เป็นเกณฑ์ที่
ออกเพ่ือบังคับใช้กฎหมายหรือค าวินิจฉัย ถ้าหลักเกณฑ์หรือค าสั่งที่ถูกเพิกถอนโดยเหตุมิชอบด้วย
กฎหมาย ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการก าหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายหรือค าวินิจฉัยนั้นใหม่ ซึ่ง
ค าสั่งที่ถูกเพิกถอนต้องได้รับการพิจารณาใหม่ การเพิกถอนค าสั่งเป็นการท าให้ค าสั่งสิ้นผลบังคับ ฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการออกค าสั่งใหม่ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับถ้ามีค าร้องขอในลักษณะที่
ไม่มีการโต้แย้ง การร้องเรียนตามสายบังคับบัญชา 
       (3) การแทนที่โดยการเลือก เป็นกรณีทั่วไปส าหรับค าสั่งที่ฝ่าย
ปกครองไม่ถูกบังคับให้ด าเนินการใหม่ เช่น การเพิกถอนค าวินิจฉัยของเทศบาลที่ผ่อนปรนภาษีอากร
ให้แก่บริษัทไม่เป็นการบังคับให้สภาเทศบาลจ าต้องด าเนินการพิจารณาใหม่เพ่ือผ่อนปรนเป็นการ
ทั่วไปหรือเพ่ือจ ากัดการผ่อนปรนภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะเป็นการเลือกของฝ่ายปกครอง ซึ่งไม่ได้
หมายถึงการห้ามฝ่ายปกครองกระท าการอย่างอ่ืนอีก นายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะก าหนดมาตรการใหม่
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ต้องค านึงถึงผลผูกพันตามค าพิพากษา 
     อย่างไรก็ดีข้อจ ากัดอยู่ที่การยอมรับและปฏิบัติตามค าพิพากษาในข้อควร
พิจารณาของการเพิกถอนค าสั่งแรกและหลักความชอบด้วยกฎหมายเพราะค าสั่งแรกที่ถูกเพิกถอน
ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่ง ไม่ท าให้ค าสั่งที่สองไม่อาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง 
     ค าสั่งที่ถูกกระทบโดยการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย การฟ้องคดีในกรณี
ค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่การวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ถูกศาลปกครองเพิกถอนภายใน
เวลาที่ก าหนด เช่น ภายในระยะเวลา 2 เดือน ถือว่าการวินิจฉัยดังกล่าวไม่เคยมีอยู่ กรณีที่การวินิจฉัย
นั้นเกิดจาการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายจะไม่มีการเพิกถอน ผู้ฟ้องคดีจะต่อสู้ โดยการปฏิเสธที่จะ
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วย

                                                   
         24เรื่องเดียวกัน, หน้า 123-125. 
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กฎหมาย ค าวินิจฉัยจะไม่มีผลบังคับใช้แก่กรณีนั้น แต่ยังคงมีผลบังคับใช้กับบุคคลอ่ืนได้ เพราะความมิ
ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลเป็นการทั่วไป 
     2) การท าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีค าสั่งถูกเพิกถอน ค าสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในสาระส าคัญหรือในเนื้อหา และค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยรูปแบบ (ซึ่งเป็นเรื่อง
ความมิชอบด้วยกฎหมายภายนอก เช่น ผิดวิธีการหรือไม่มีอ านาจ) สามารถแก้ไขได้โดยการออกค าสั่ง
ใหม่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามรูปแบบ ส าหรับค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเกิดจากความมิชอบด้วย
กฎหมายภายใน เช่น ละเมิดต่อกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกเพิกถอน ฝ่ายปกครอง
ต้องด าเนินการให้เนื้อหาสาระส าคัญที่ปรากฏในค าพิพากษาของศาลเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายกลับสู่สถานะเดิม 
    2.2.4.2 หลักว่าด้วยการให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา อ านาจของศาลปกครองในการ
บังคับให้รัฐหรือองค์กรฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษา โดยทั่วไปในคดีปกครองมี 2 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก สั่งให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ เป็นการกระท าเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาล ประการที่สอง การปรับทางปกครอง การปรับทางปกครองเป็นวิธีการที่ควบคู่ไปกับ
การสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ถ้าฝ่ายปกครองไม่กระท าต้องชดใช้ค่าปรับทางปกครอง การปรับ
ทางปกครองเป็นการลงโทษโดยผู้พิพากษาให้จ่ายเงินในจ านวนที่เป็นสัดส่วนกับความล่าช้าในการ
ปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งการช าระเงินค่าปรับจะก าหนดโดยศาล 
(หลักการนี้ได้ใช้ในประเทศภาคพ้ืนยุโรป เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมัน เป็นต้น) 



 
บทท่ี 3 

 
ระบบศาลและวธิีพิจารณาคดีปกครองในต่างประเทศ 

 
  เพ่ือให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันเป็นการอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและเสมอภาคกันโดยขจัดปัญหา
ต่างในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เป็นอุปสรรคและไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นจึงต้องศึกษาเปรียบเทียบถึงหลักเกณฑ์ระบบศาลและการด าเนินคดีปกครองของ
ประชาชนในต่างประเทศ และประเทศที่ผู้ศึกษาได้น ามาศึกษาเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศทั้งสองดังกล่าวมีวิวัฒนาการในการใช้
ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มาเป็นเวลายาวนานและมีการพัฒนาระบบศาลมา
เป็นระบบศาลคู่คือมีศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม ซึ่งประเทศไทยก็ใช้ระบบกฎหมาย
แบบลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันและต่อมาได้มีการใช้ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยใช้ระบบศาลคู่คือมีศาลปกครองเช่นเดียวกันกับทั้งสองประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะกฎหมายของ
ทั้งสองประเทศดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 ของไทยอีกด้วย25 ซึ่งในการศึกษาบทนี้จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับระบบศาลและวิธี
พิจารณาคดีปกครองของทั้งสองประเทศเป็นส าคัญ  
 
3.1  ระบบศาลปกครองในประเทศฝรั่งเศส 
 
  องค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองของฝรั่งเศส คือ สภาแห่งรัฐ (Conseil 
d'Etat) ซึ่งได้วิวัฒนาการมาจากสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ (Conseil du Roi) ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 13 มีหน้าที่ให้ความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ในการบริหารราชการแผ่นดินและในการ
ตัดสินคดีความต่างๆ สภาที่ปรึกษาของกษัตริย์มีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกษัตริย์หรือที่
ปรึกษาของรัฐ และท าหน้าที่ในการตัดสินคดีความในนามของพระมหากษัตริย์26 ต่อมาเมื่อเกิดการ
ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 ได้ยกเลิกสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ต่อมาในปี ค.ศ.1891 เกิดคดี
ฟ้องร้องระหว่างเอกชนกับรัฐ จึงได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและวินิจฉัยตัดสินคดี จึงเกิดเป็นระบบศาลคู่ คือมีศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็น
เอกเทศแยกต่างหากจากกัน โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกอ านาจ ให้ถือหลักความสงบเรียบร้อย 
แม้ว่าคู่ความจะยอมรับอ านาจศาลใดศาลหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ศาลยังมีอ านาจจะวินิจฉัยว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาล

                                                   
  25สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครอง 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 67. 
  26เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
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ดังกล่าวนี้อยู่ในเขตอ านาจของศาลใด27 ซึ่งโครงสร้างของศาลปกครองฝรั่งเศสมีหลายระดับ28 คือ 
สภาแห่งรัฐ (Conseil d'Etat) ซึ่งท าหน้าที่เป็นศาลปกครองสูงสุดและที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
รัฐบาลฝรั่งเศส ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (Cours administrative d'appel) ศาลปกครองชั้นต้น 
(Tribunaux administraifs) นอกจากนี้ยังมีศาลบัญชีและศาลบัญชีระดับภาค (Cours des 
comptes et les chambers règionales des comptes) รวมทั้งศาลว่าด้วยวินัย การคลัง และ
งบประมาณ (Cour de discipline budgétaire et financière etfinancière) คณะกรรมการว่าด้วย
การอุทธรณเ์กี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ไร้สัญชาติ หรือคณะอนุกรรมการว่าด้วยวินัยในสภาวิชาชีพต่างๆ  
  โดยศาลปกครองประเภทต่างๆ ดังกล่าวจะมีวิธีพิจารณาและคดีที่ก าหนดขึ้นโดยตัวบท
กฎหมายอย่างชัดเจน แต่กฎหมายที่ส าคัญและมีการพัฒนามากที่สุดคือ ประมวลกฎหมายว่าด้วยศาล
ปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อุทธรณ์ (Cours des Tribunaux administratifs et des 
Cours administratives d'appel) ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้ประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง (Code de la justice administrative) แทนฉบับเดิมแล้ว แต่อย่างไรก็ดียังมี
คณะกรรมการหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นศาลปกครองอีกจ านวนหนึ่ง เช่นคณะกรรมการที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องที่มีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งแนวค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส
ยอมรับว่ามีฐานะเป็นศาลปกครองและอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองสูงสุด (สภาแห่งรัฐ) โดย
กระบวนการฎีกา ศาลพิเศษเหล่านี้ไม่มีกระบวนวิธีพิจารณาที่ชัดเจนเป็นของตนเอง จึงต้องอาศัยการ
ด าเนินตามประมวลกฎหมายปกครองทั้งฉบับเดิมและฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ 
  ส าหรับลักษณะส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสโดยทั่วไป29 มีดังนี ้
  ประการแรก วิธีพิจารณาใช้ระบบไต่สวนโดยให้ตุลาการศาลปกครองมีบทบาทส าคัญในการ
สอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงโดยตุลาการมีอ านาจกลับภาระการพิสูจน์ได้ ถ้าเห็นว่าข้ออ้างของผู้
ฟ้องคดีมีมูลแม้ผู้ฟ้องคดีจะหาเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างของตนไม่ได้ก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคกันระหว่างคู่กรณีท้ังสองฝ่าย 
  ประการที่สอง วิธีพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องเสนอ
ข้ออ้างข้อเถียงหักล้างกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคู่กรณีอาจแถลงสรุปข้ออ้างข้อเถียงของตนด้วย
วาจาในวันนั่งพิจารณาคดีได้ 
  ประการที่สาม การฟ้องคดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับหรือการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยทาง
ปกครองที่ถูกน ามาฟ้องคด ี
  ประการที่สี่ วิธีพิจารณาคดีมีการถ่วงดุลตุลาการเจ้าของส านวนและองค์คณะพิจารณา
พิพากษาโดยตุลาการผู้แถลงคดี (Rapporteur pubic) 
 
                                                   
   

27วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ารากฎหมายปกครองว่า
ด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 283. 
      28เรื่องเดียวกัน, หน้า 283-284.  
     29ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 51. 



20 

  3.1.1 อ านาจของศาลปกครองฝรั่งเศสในการพิจารณาคดีประเภทต่างๆ  
           3.1.1.1  คดีปกครองที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ฝรั่งเศส ได้แก่ คดีดังต่อไปนี้ 
     1) คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
     2)  คดีท่ีฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเปลี่ยนแปลง 
หรือกระท านิติกรรมที่ถูกฟ้องเสียใหม่ ซึ่งได้แก่ คดีภาษีอากร คดีเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญา คดี
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในมูลละเมิด คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ฟ้องขอให้นับคะแนนใหม่ และคดี
ประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ เป็นต้น 
     3) คดีที่ศาลยุติธรรมขอให้ศาลปกครองตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครอง 
     4) คดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาต่อสาธารณะซึ่งศาลปกครองมี
อ านาจพิพากษาให้ผู้กระท าผิดช าระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย 
    3.1.1.2  ประเภทการฟ้องคดีปกครองในฝรั่งเศสในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ประเภทหลัก 
     1) คดีที่ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง (Contentieux 
d’annulation) คดีประเภทนี้คือ คดีที่บุคคลสามารถฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นค าสั่งทางปกครอง กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่มิใช่เป็นการฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกค าสั่งทางปกครองนั้น แต่เป็นการฟ้องว่า
ค าสั่งหรือทางปกครอง กฎ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับนั้น  วัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้
สอดคล้องกับอ านาจของศาลในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ซึ่งมีคดีที่ฝ่ายปกครองกระท าเกิน
อ านาจ (recours pour excès de pouvoir) เป็นหลัก30 การใช้อ านาจของศาลปกครองในคดี
ประเภทนี้มุ่งที่จะควบคุมการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองให้กระท าอยู่ภายในขอบเขต
อ านาจของกฎหมายโดยศาลมีอ านาจจ ากัดอยู่เพียงการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งที่ออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านั้น 
     2)  คดีที่ศาลปกครองมีอ านาจเต็ม (Contentieux de pleine 
jurdiction) หมายถึง คดีที่บุคคลสามารถฟ้องร้องเพ่ือขอให้ศาลใช้อ านาจทางตุลาการอย่างเต็มที่
เพ่ือที่จะท าให้สิทธิตามกฎหมายกลับคืนมา โดยนอกเหนือจากอาจเพิกถอนแล้ว ศาลมีมีอ านาจ
พิพากษาให้ฝ่ายปกครองใช้เป็นเงินได้อีก โดยคดีหลักๆ ที่อยู่ในประเภทของคดีปกครองนี้ ได้แก่ คดี
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (Contentieux de la responsabiIité extracontractueIIe) คดีที่
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในทางปกครอง (Contentieux de Ia responsabiIité extracontractueIIe) 
และยังมีคดีปกครองประเภทที่เกี่ยวกับภาษีอากร (Contentieux Fiscal) และคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง (Contentieux éIectoraI)31 

                                                   
  30วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 284. 
  31สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
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     3) คดีที่ขอให้ศาลปกครองตีความ (Contentieux de I'interprétation) 
คดีประเภทนี้มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการตีความที่จะต้องให้การวินิจฉัยก่อนการพิพากษา
กล่าวคือ เมื่อใดที่ศาลยุติธรรมจ าเป็นต้องระงับการพิจารณาคดีไว้ก่อนด้วยเหตุที่มีปัญหาข้อพิพาทบาง
ประการที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง ซึ่งกรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาวินิจฉัย
จากศาลปกครองเสียก่อนก็จะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่างหาก ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการตีความ 
(recours en interprétion) หมายถึงการขอให้ศาลตีความการกระท าทางปกครองที่เคลือบคลุมให้
ชัดเจนขึน้ หรือโดยการขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองที่คู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้าง (recours en appreciation de IégaIité) การร้องขอทั้ง 2 กรณีดังกล่าวนี้
ศาลยุติธรรมจะน าผลจากการพิจารณาคดีของศาลปกครองมาใช้พิจารณาพิพากษาคดีของตน32 
     4) คดีที่ฟ้องศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาลงโทษทางอาญา (Contentieux de Ia 
répression) คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจเป็นกรณีพิเศษที่จะใช้อ านาจทางอาญา 
กล่าวคือศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาโทษทางอาญาแก่บุคคลที่ กระท าความผิดเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ (Conttavention de voirie) กล่าวคือมีการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การรักษาสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน กรณีนี้ เป็นคดีอาญาที่ขึ้นศาลปกครอง 
(Contentieux de la repression)33 
 
   3.1.2 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองฝรั่งเศส (Condition de 

RecevabiIité) 
    3.1.2.1 ต้องมีการร้องเรียนภายในฝ่ายปกครองก่อน (Ie recour administratif) 
ในกรณีนี้ หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าทางปกครองต้องร้องเรียนภายในองค์กร
ฝ่ายปกครองเพ่ือเรียกร้องให้องค์กรของรัฐแก้ไขเยียวหาสถานะทางกฎหมายของตนให้ถูกต้องและ
หมายถึงวิธีการร้องเรียนทุกวิธีที่จัดให้มีข้ึนตามกฎหมายด้วย 
    ระบบกฎหมายมหาชนของประเทศฝรั่งเศส โดยหลักถือว่าการร้องเรียนภายในฝ่าย
ปกครองเป็นเรื่องที่แยกต่างหากออกจากการฟ้องศาล ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการกระท าทาง
ปกครองสามารถเลือกได้ว่าตนจะใช้วิธีการใดและถ้าเลือกใช้วิธีร้องเรียน ก็หาเป็นเหตุตัดสิทธิที่จะฟ้อง
ศาลไปพร้อมๆ กันไม่  แต่ถ้าฝ่ายปกครองได้วินิจฉัยค าร้องเรียนเสร็จก่อนศาล ค าวินิจฉัยนั้นไม่มีผล
ใดๆ ต่อคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แต่ถ้าค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองเพิกถอนการ
กระท าทางปกครองที่ถูกร้องเรียนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็สมประโยชน์ของผู้ร้องเรียนศาลจะ
พิพากษายกฟ้อง34 หลักนี้แตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งในศาลยุติธรรม เพราะในคดีแพ่งเมื่อเกิดข้อ
โต้แย้งระหว่างเอกชนขึ้นแล้ว สิทธิของเอกชนนั้นไม่จ าต้องขอให้เอกชนอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตนให้
ถูกต้องโดยให้งดการกระท าละเมิด ให้ใช้ค่าเสียหาย หรือปฏิบัติตามสัญญาก่อน เอกชนผู้ถูกโต้ แย้ง

                                                   
  32วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 285. 
  33เรื่องเดียวกัน, หน้า 285. 
  34โภคิน พลกุล, “คดีปกครองฝรั่งเศส,” วารสารอัยการ 9, 97  (มกราคม 2529): 51-61  
อ้างถึงใน สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
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สิทธิดังกล่าวสามารถน าคดีมาฟองศาลได้เลย แต่ในคดีปกครองทุกประเภทหลักถือว่าจะต้องมีนิติ
กรรมทางปกครอง (acte administrative) เป็นฐานอยู่เสมอ แต่ถ้าเป็นคดีที่ร้องขอให้เพิกถอนนิติ
กรรมทางปกครอง บุคคลนั้นสามารถน าคดีมาฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องขอให้ฝ่ายปกครองเยียวยาแก้ไข
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนเพราะมีนิติกรรมทางปกครองอยู่แล้ว แต่ในคดีปกครองอ่ืนๆ ที่ศาล
มีอ านาจเต็ม ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา (contentieux contractual) หรือคดีความรับผิด
ทางละเมิด (contentieux de Ia responsabiIité) ปกติก็อาศัยการปฏิบัติการทางกายภาพของฝ่าย
ปกครองหากมีการผิดสัญญาหรือละเมิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้เฉพาะหลังจากที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจไม่รับค าร้องขอของตน ดังนั้น หลักการที่ว่าจะต้องมีค าสั่งทาง
ปกครองเลย จึงท าให้การฟ้องคดีปกครองดังกล่าว ต้องมีการร้องเรียนภายในต่อฝ่ายปกครอง 
(recous administrative) และฝ่ายปกครองมีค าสั่งปฏิเสธเสียก่อน ในกรณีที่ฝ่ายปกครองรับค าขอ
แล้วนิ่งเฉย ไม่ตอบสนอง ก็จะท าให้เอกชนนั้นฟ้องคดีไม่ได้ เพราะไม่มีนิติกรรมทางปกครอง ด้วยเหตุ
นี้ รัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 21 พฤษภาคม 1997 ว่าด้วยการท าให้การปฏิบัติราชการลดขั้ นตอนโดยให้มี
ความง่ายขึ้น จึงได้สร้างหลักการยอมรับโดยปริยายของฝ่ายปกครอง ภายหลังที่มีการนิ่งเฉยของฝ่าย
ปกครอง เมื่อรับค าสั่งแล้วเป็นเวลา 1 เดือนถึง 4 เดือน แล้วแต่กรณี35 เท่ากับเป็นการปฏิเสธค าร้อง
ขอโดยปริยาย เอกชนจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
    3.1.2.2 ต้องมีค าสั่งทางปกครองก่อน (La règle de Ia decision préaIabIe)  
บทบัญญัติแห่งรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 65-29 ลงวันที่ 11 มกราคม 1965 มาตรา 1 บัญญัติไว้ว่า “เว้นแต่
เรื่องโยธาสาธารณะ ศาลปกครองจะรับฟ้องไว้พิจารณาได้ก็ต่อเมื่อเป็นการฟ้องคดีโต้แย้งนิติกรรมทาง
ปกครองเท่านั้น” กฎหมายดังกล่าวเป็นการวางหลักว่า การที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้นั้น 
ต้องเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองต้องท านิติกรรมทางปกครองเสียก่อน แต่มีข้อสังเกตดังนี้ 
     1) คดีที่ เกี่ยวกับโยธาสาธารณะ ซึ่ งเป็นการด าเนินการที่ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรของรัฐ ซึ่งได้แก่ รัฐ ภูมิภาค จังหวัด หรือสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือประชาชนโดยทั่วไป (ตามค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐลงวันที่  10 มิถุนายน 1921 คดี 
Commune de monségur) หรือเป็นการด าเนินงานโยธาสาธารณะที่จัดท าโดยองค์กรมหาชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะ หรือการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามสัญญา สามารถน ามาฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้โดยไม่จ าต้องรอให้ฝ่ายปกครองมีค าสั่งก่อน 
     2) กรณีที่ฝ่ายปกครองมีค าสั่งทางปกครองมาก่อนแล้ว การฟ้องคดีเพ่ือ
ขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้น สามารถฟ้องคดีได้เลย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เสียหาย
ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยมาในค าฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองด้วยนั้น กรณี
นี้บุคคลผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองช าระค่าเสียหายเสียก่อน 
     3) คดีที่เกิดเหตุจากความบกพร่องของฝ่ายปกครอง ตัวอย่างเช่น กรณีที่
บุคคลเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐแล้วมีการรักษาพยาบาลโดยบกพร่องหรือ

                                                   
35สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานการวิจัยเรื่องหลัก

กฎหมายปกครองเยอรมัน (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, 2548) อ้างถึงใน
สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 72. 
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ผิดพลาด เป็นเหตุท าให้คนไข้เกิดเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ บุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องร้อง
ขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีค าสั่งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเสียก่อน จึงจะน าคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองได้ การร้องขอในกรณีเช่นว่านี้ไม่มีแบบหรือพิธีการตามกฎหมายแต่อย่างใด 
แต่ผู้ร้องควรจะมีหนังสือลงทะเบียนตอบรับถึงฝ่ายปกครองและเก็บส าเนาไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคด ี
    3.1.2.3  ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิฟ้องคดี (L'intérêt à agir) ความมีส่วน
ได้เสียของบุคคลจะพิจารณาจากค าฟ้องและค าขอของผู้ฟ้องคดี ณ เวลาที่มีการยื่นฟ้องคดี ซึ่งกรณีที่
บุคคลจะมีส่วนได้เสียนั้นต้องเข้าทฤษฎีเงื่อนไข กล่าวคือต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเป็นผลจากการ
กระท าหรือมาตรการของฝ่ายปกครองโดยตรง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้36 
     1) ประโยชน์นั้นอาจมีลักษณะเป็นประโยชน์ที่ค านวณเป็นเงินได้ ( Inérêt 
materiel) หรือประโยชน์ทางจิตใจ (Intérêt moral) ก็ได้ แต่ผลกระทบต่อประโยชน์นั้นจะต้องเกิด
จากการกระท าหรือมาตรการของฝ่ายปกครองโดยตรง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมในการ
สอบแข่งขันเข้ารับราชการจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฟ้องโต้แย้งกระบวนการสอบแข่งขันดังกล่าวว่าไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (21 Nov.1986, Mme Simont, Req no. 62381) เพราะแม้กระบวนการดังกล่าว
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลนั้นก็ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ ด้วยทั้งสิ้น 
     2) ประโยชน์ที่ถูกกระทบนั้น ต้องมีลักษณะเป็นประโยชน์เฉพาะตัว 
ดังนั้นห้ามมิให้บุคคลหนึ่งกระท าการแทนอีกบุคคลหนึ่งโดยไม่มีการตั้งตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือเรียกให้ชดใช้เงิน 
     3) ประโยชน์นั้นจะต้องมีลักษณะที่แน่นอน แต่ประโยชน์ที่คาดว่าอาจถูก
กระทบก็ถือว่ามีความแน่นอนเพียงพอที่จะท าให้บุคคลนั้นฟ้องคดีต่อศาลได้แล้ว เช่น ค าวินิจฉัยของ
สภาแห่งรัฐลงวันที่ 1 เมษายน 1938 ว่าหากสถานภาพทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีจะต้องถูก
กระทบกระเทือนอย่างแน่นอนในอนาคต ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะฟ้อง
คดีได้แล้ว 
    ส่วนในเรื่องความเสียหายทางด้านจิตใจ (Intérêt moral) สภาแห่งรัฐได้วางหลักไว้
ว่าความเสียหายทางจิตใจนั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยตรงและแน่นอน 
เช่น ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในปี ค.ศ.1949 คดี Association des anciens èleves de I'Ecole 
Polytechnique ได้ยอมรับค าฟ้องของสมาคมนักเรียนเก่าที่ฟ้องเพ่ือขอให้ปกป้องรักษาชื่อเสียงของ
โรงเรียนเก่าของตน โดยวินิจฉัยว่านิติกรรมทางปกครองที่มีผลกระทบต่อความเชื่อทางศาสนา ถือเป็น
ความเสียหายทางด้านจิตใจประการหนึ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้น
ได้37เป็นต้น 

                                                   
  36บุบผา อัครพิมาน, เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id= 
1000 

37บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, “การฟ้องคดีปกครองของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ความจ าเป็น
ในการพิจารณา เรื่อง ความสามารถ และคุณสมบัติ ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปะปนกัน,” ใน รวมบทความ



24 

    3.1.2.4 ระยะเวลาหรืออายุความในการฟ้องคดีปกครอง (Le déIai de recours 
contentieux) มาตรา 1 แห่งรัฐกฤษฎีกา เลขท่ี 65-29 ลงวันที่ 11 มกราคม 1965 โดยมาตรา R102 
เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันตรงกับมาตรา R. 421-1 แห่งประมวลกฎมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Code De 
justice administrative) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2001 ได้ก าหนดให้ระยะเวลาการ
ฟ้องคดีปกครองมีก าหนด 2 เดือน นับแต่วันที่มีการแจ้งหรือประกาศค าสั่งอันเป็นเหตุให้ฟ้องคดี ซึ่ง
ระยะเวลานี้หมายถึงในกรณีค าสั่งทางปกครองมีลักษณะเป็นกฎ (acte partcuIier) ระยะเวลาการ
ฟ้องคดีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศ แต่ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองมีลักษณะเป็นค าสั่งต่อกลุ่มบุคคล 
(act coIIectif) ระยะเวลาการฟ้องคดีจะเริ่มนับเมื่อประกาศให้ผู้รับค าสั่งทราบ ส่วนกรณีค าสั่งทาง
ปกครองมีลักษณะเป็นค าสั่งเฉพาะกรณี (acte particuIier) ระยะเวลาการฟ้องคดีเริ่มนับเมื่อมีการ
ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และหากเป็นค าสั่งทางปกครองเฉพาะราย (acte individueI) 
ระยะเวลาการฟ้องคดีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแจ้งค าสั่งให้ทราบ ส่วนระยะเวลาสิ้นสุดถือวันที่ค า
ฟ้องถึงศาลเป็นหลัก ดังนั้นแม้จะส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีก็ตาม แต่หากค า
ฟ้องมาถึงศาลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลจะมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องนั้นไว้พิจารณา 
เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาลก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่อย่างไรก็ดี 
หากการแจ้งค าสั่งทางปกครองไม่ได้ระบุวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีไว้ก็ ไม่สามารถยกเรื่องการ
สิ้นสุดก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีขึ้นโต้แย้งผู้ฟ้องคดีได้ ตามบทบัญญัติในมาตรา R.421-5 แห่ง
กฎหมายรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว 
    แต่มีคดีปกครองบางประเภทที่ระยะเวลาการฟ้องคดีอาจจะมีก าหนดเวลาสั้นกว่า 2  
เดือน หรือยาวกว่า 2 เดือน เหตุผลก็เพราะต้องการให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น หรืออาจยาวกว่า 2  เดือนก็ได้ เช่น คดี
พิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีระยะเวลาการฟ้องคดีถึง 4 ปี 
เป็นต้น 
    ส าหรับกรณีของระยะเวลาการฟ้องคดีที่ศาลมีอ านาจเต็ม (Contentieux de peine 
jurisdiction) แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การฟ้องคดีที่พิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในทาง
ปกครอง กฎหมายปกครองฝรั่งเศสไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ฟ้องคดี
ต้องยื่นค าร้องขอต่อฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบโดยตรงภายในก าหนดระยะเวลาการฟ้องฟ้องคดี
ปกครอง และเมื่อฝ่ายปกครองมีค าสั่งปฏิเสธโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายนั้นได้ ทั้งนี้ให้น าหลักทั่วไปเรื่อง
ก าหนดเวลาการฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้นมาบังคับใช้ และระยะเวลาการฟ้องคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักทั่วไปข้างต้น  แต่ในสัญญาทางปกครองอาจจะมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีเป็นกรณีพิเศษก็ได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในสัญญา เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะก าหนดว่าเมื่อมีการตรวจรับงานหรือตรวจรับพัสดุกัน

                                                   
วิชาการ เล่ม 3: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติและกฎหมายอ่ืนๆ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์           
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) อ้างถึงใน สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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แล้วให้สัญญานั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่ฝ่ายปกครองได้ก าหนดข้อสงวนบางประการไว้ ถึงจะท าให้มีการฟ้อง
คดีได้ เป็นต้น   
    3.1.2.5 ลักษณะค าขอในคดีปกครอง (L'objet du recours) การที่จะฟ้องขอให้
ศาลปกครองกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น ศาลปกครองไม่มีอ านาจกระท าการตามค าขอนั้นได้ 
ดังนั้นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองหรือให้ศาลออกค าสั่งแทนฝ่ายปกครอง
โดยให้กระท าการตามค าร้องขอนั้น ศาลจะไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา(ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐลงวันที่ 
27 มกราคม 1938 คดี LeIoir) แต่ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้บุคคลกระท าการได้ เช่น สั่งให้บุคคลออก
จากที่สาธารณะ (ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 25 มีนาคม 1960 คดี Barby) หรือในกรณีมีค าสั่ง
ให้กลับสู่สภาพเดิมในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับการใช้ทางสาธารณะ ในกรณีที่ ฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท า
การนั้นได้เองเช่นเดียวกับการที่ศาลจะมีค าสั่งดังกล่าว ศาลจะไม่รับค าขอของฝ่ายปกครองไว้พิจารณา 
(ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1913 คดี Préfet de I'Eure)38 
 
  3.1.3 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส 
  โดยหลักแล้วการฟ้องคดีปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
แต่อย่างใด หลักการดังกล่าวนี้นักนิติศาสตร์ฝรั่งเศส กล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองที่
ได้รับการสันนิษฐานโดยกฎหมายว่าค าสั่งทางปกครองนั้นสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือเพิก
ถอน39 อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐได้สร้างข้อยกเว้นที่จะน ามาใช้อย่างเคร่งครัดขึ้นอยู่ด้วยกัน 2 มาตรการ 
คือ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือค าสั่งทางปกครอง ( Ie sursis â exécution) และมาตรการ
ฉุกเฉิน (measures d’urgence) 
   ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก่อนปี ค.ศ.2000 มาตรการชั่วคราวก่อนการพิพากษาแบบเดิมใน
ส่วนที่เป็นมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองใช้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  ดังนั้นเมื่อ 
วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2000 ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศสจึงได้ตรารัฐบัญญัติหมายเลข 2000-
597 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2000 ว่าด้วยการก าหนดมาตรการชั่วคราวในศาลปกครอง ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2001 โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจในกระบวนการปฏิรูปการท างานของ
ศาลปกครองให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนยุติธรรมทางปกครองขึ้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของฝ่ายปกครอง โดยในส่วนของมาตรการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้มีการก าหนดให้มี “มาตรการฉุกเฉินทางปกครอง” (Ies référé 
administratifs)40 ขึ้น 
   ประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก าหนดให้มีมาตรการก่อนการ
พิพากษาตามระบบใหม่ดังนี้ 

                                                   
38สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
39อภิรดี สุทธิสมณ์, มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 16. 
    40เรื่องเดียวกัน, หน้า 31.  
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    3.1.3.1  มาตรการห้ามการกระท าไว้ก่อน (Référé suspension) มาตรการก่อน
การพิพากษา ห้ามการกระท าไว้ก่อน เป็นมาตรการที่กฎหมายก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือน ามาใช้แทนวิธีการ
เดิมที่เรียกว่า “Sursis â execution” เป็นมาตรการที่น ามาใช้ในกรณีที่ฝ่ายปกครองออกกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือจะให้มีผลบังคับให้เป็นไปตามกฎหรือค าสั่ง
นั้นโดยทันที ซึ่งการบังคับในทันทีท าให้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน แต่มีเหตุให้เชื่อได้ว่ากฎหรือค าสั่งท าง
ปกครองดังกล่าวนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย41 
    มาตรการดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติหมายเลข 2000 -
597 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2000 โดยมาตรา L.522-1 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองที่ก าหนดให้กระบวนการก าหนดมาตรการฉุกเฉินของศาลปกครองกระท าได้ง่าย
ขึ้น โดยมีการปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้42 
     1) การรับค าร้อง การยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ผู้ร้อง
สามารถยื่นค าร้องผ่านทางเครื่องโทรสารก็ได้ ไม่เคร่งครัดว่าจะต้องมายื่นที่ศาลปกครองเท่านั้น และ
การยื่นค าร้องผ่านเครื่องโทรสารดังกล่าวอาจไม่มีการลงนามและแม้ไม่มีหนังสือมอบอ านาจให้ฟ้องคดี
ประกอบมาด้วยในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นนิติบุคคล ศาลก็ใช้ดุลพินิจรับค าร้องได้ โดยศาลเห็นว่า
ไม่ควรใช้เหตุผลในเรื่องเงื่อนไขการรับค าร้องมาตัดสิทธิผู้ร้องในการยื่นค าร้องขอต่อศาลได้ แต่หาก
เป็นกรณีที่ค าร้องขอไม่เร่งด่วนหรือเมื่อศาลพิจารณาค าขอแล้วเห็นว่าค าขอนั้นไม่อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง หรือเป็นค าขอที่มิอาจรบไว้พิจารณาได้ หรือค าขอนั้นไม่มีมูล ศาลก็อาจมีค าสั่งยกค าขอนั้น
ได้โดยศาลจะแสดงเหตุผลประกอบค าสั่งยกค าขอนั้นด้วย 
     2) กระบวนวิธีพิจารณา จากเดิมกระบวนวิธีพิจารณามาตรการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา กฎหมายก าหนดให้ต้องพิจารณาตัดสินโดยองค์คณะ ในระบบกฎหมายใหม่นี้การ
ท าค าสั่งห้ามการกระท าไว้ก่อน ให้กระท าโดยตุลาการนายเดียว (juge unique) เรียกว่า ตุลาการผู้
ก าหนดมาตรการก่อนการพิพากษา (juge des  référé) ซึ่งจะต้องไม่ใช่ตุลาการเจ้าของส านวน การที่
กฎหมายก าหนดให้ตุลาการนายเดียวสามารถก าหนดมาตรการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ เนื่องจาก
ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาตัดสินในรูปองค์คณะ แม้ว่าการพิจารณาตัดสินโดยตุลาการเพียงคน
เดียวอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการตัดสินใจโดยองค์คณะก็ตามแต่ค าตัดสินดังกล่าวเป็น
เพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น 
     การพิจารณาค าร้องของศาลจะด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีแบบฟัง
ความสองฝ่าย คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถโต้แย้งและเสนอ
พยานหลักฐานและคู่กรณีสามารถโต้แย้งคัดค้านด้วยวาจาในกระบวนการไต่สวนได้ 
     3) เงื่อนไขในการสั่งมาตรการห้ามการกระท าไว้ก่อน ประกอบด้วย
เงื่อนไขที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
      (1) จะต้องมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ร้องขอจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนอย่างไร ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานว่า 

                                                   
    41เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
       42มูฮัมหมัดนาซีร สุหลง, เรื่องเดิม, หน้า 82-84. 
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ความจ าเป็นเร่งด่วนอันจะเป็นเหตุให้ศาลสั่งระงับการบังคับใช้ค าสั่งทางปกครองได้นั้นจะต้องเป็นเรื่อง
ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต่อสถานะของผู้ฟ้องคดีนั้น 
      (2) เมื่อมีข้อสงสัยเป็นอย่างมากว่า ค าสั่งทางปกครองที่โต้แย้งมี
แนวโน้มว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยแต่เดิมนั้นศาลจะก าหนดมาตรการชั่วคราวก็ต่อเมื่อปราศจาก
ความสงสัย ซึ่งศาลจะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมากเกินไปจนเป็นการ
ก้าวหน้าล่วงไปถึงเนื้อหาแห่งคดีซึ่งท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างล่าช้า เมื่อได้มีการปฏิรูป
กฎหมายใหม่จึงก าหนดให้ศาลเพียงแต่ชี้ว่าข้อเท็จจริงใดที่ท าให้ศาลเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 
    3.1.3.2 มาตรการก่อนการพิพากษาในเรื่องเสรีภาพ (Référé-liberté) 
    มาตรการก่อนการพิพากษาในเรื่องเสรีภาพ ถือเป็นมาตรการที่มีขึ้นใหม่ของ
กฎหมายในเรื่องมาตรการชั่วคราวก่อนการพิพากษา กล่าวคือ ศาลปกครองสามารถออกค าสั่งก าหนด
มาตรการทุกอย่างที่จ าเป็นเพ่ือพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
อย่างร้ายแรงจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เสรีภาพในการเดินทาง 
เสรีภาพในการประกอบการค้าหรือการอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ศาลปกครองจะต้องมีค าสั่งก าหนด
มาตรการฉุกเฉินภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่มีค าขอ 
    เงื่อนไขส าคัญในการก าหนดมาตรการก่อนการพิพากษาในเรื่องเสรีภาพ จะต้อง
ประกอบด้วยเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
     1)  ต้องเป็นเรื่องท่ีมีความเร่งด่วน ผู้ร้องจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความคุ้มครองจากศาลในทันที ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ศาลจะต้อง
พิจารณาเรื่องดังกล่าวภายใน 48 ชั่วโมง 
     2)  สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานก าลังถูกกระทบ สิทธิเสรีภาพในที่นี้อ้างอิงไป
ถึงหลักรัฐธรรมนูญและหลักการได้รับการรับรองคุ้มครองโดยค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 
     3)  ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง จากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    3.1.3.3  มาตรการก่อนการพิพากษาอ่ืนๆ นอกจากมาตรการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาที่ได้กล่าวมา กฎหมายยังได้ก าหนดมาตรการก่อนการพิพากษาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีมา
ก่อนการปฏิรูปกฎหมายปี 2000 โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่จะมีค าขอมาตรการนี้จะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
มีส่วนได้เสีย แม้ว่าในเรื่องนั้นจะยังไม่มีค าสั่งทางปกครองออกมาก็ตาม แต่ที่ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราวนี้ศาลจะต้องไม่ออกค าสั่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่าย
ปกครอง มาตรการเหล่านี้ ได้แก่43 
     1) มาตรการก่อนการพิพากษาเพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความ มาตรการนี้
ก าหนดไว้ในมาตรา L.521-3 แห่งประมวลกฎหมาย ว่าด้วยกระบวนพิจารณายุติธรรมทางปกครอง 
โดยอนุญาตให้ผู้ร้อง ร้องขอต่อศาลในกรณีฉุกเฉินเพ่ือให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของคู่ความไว้
ก่อน แต่มาตรการที่ใช้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองที่ถูกโต้แย้งเป็นคดี

                                                   
  43เรื่องเดียวกัน, หน้า 88-90. 
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กันอยู่ เช่น ขอให้ฝ่ายปกครองเปิดเผยเอกสารราชการบางอย่างแก่ผู้ฟ้องคดีเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณา  
     2) มาตรการเร่งด่วนเพ่ือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้ก่อน มาตรการ
ดังกล่าวนี้ก าหนดไว้ในมาตรา R.521-1 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ซึ่งผู้ร้องสามารถร้องขอให้มีการพิสูจน์ทราบสภาพข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก่อนเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีต่อไป โดยสามารถร้องขอได้แม้ไม่มีเหตุฉุกเฉินใดๆ แต่ต้องเป็นกรณีที่เห็น
ได้ว่ามีความเสี่ยงที่ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไป หรืออาจถูกแก้ไข หรืออาจสูญ
หายไปได้ 
     3) มาตรการเร่งด่วนเพ่ือสืบข้อเท็จจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ มาตรการนี้มี
ก าหนดไว้ในมาตรา R.521-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนยุติธรรมทางปกครอง โดยศาล
ปกครองสามารถออกค าสั่งให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพ่ือสืบข้อเท็จจริงในบางกรณีที่อาจส่งผลในทาง
กฎหมาย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญท าความเห็นเสนอต่อศาล (procésverbaI) เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา
คดี เช่น ขอให้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือเพ่ือประเมินค่าเสียหาย ประเมินลักษณะงานที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการก่อน 
     4) มาตรการให้วางเงินเป็นหลักประกันก่อนการพิพากษา มาตรการนี้
ก าหนดไว้ในมาตรา R.5231-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
ประกอบกับรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1988 ก าหนดให้มีมาตรการให้วางเงินเป็น
หลักประกันก่อนการพิพากษา (référé provision) เพ่ือใช้ในกรณีเก่ียวกับการสั่งให้คู่กรณีจ่ายเงินเป็น
การชั่วคราวแก่บุคคลที่น าคดีมาฟ้องศาลเพ่ือขอให้จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีนี้ศาลจะสั่งได้ต่อเมื่อ
หนี้นั้นมีก าหนดอย่างแน่นอน และผู้ฟ้องคดีสามารถแสดงให้ศาลเห็นว่าตนมีหลักประกันเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินดังกล่าวนั้นคืนภายหลัง หากตนเป็นฝ่ายแพ้คดี 
     5) มาตรการก่อนการพิพากษาทางภาษี มาตรการนี้จะใช้ในกรณีที่ฝ่าย
ปกครองเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ผู้ฟ้องคดีสามารถร้องขอต่อศาลขอให้ทุเลาการบังคับการจ่ายเงินภาษี
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา 
     6) มาตรการก่อนการพิพากษาในกระบวนการท าสัญญา มาตรการนี้มี
ก าหนดไว้ในมาตรา L.551-1 และมาตรา L.551-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง ทั้งนี้โดยความส าคัญที่จะให้ฝ่ายปกครองเคารพต่อการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันของผู้
เสนอราคาในกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาของฝ่ายปกครองหากฝ่ายปกครองด าเนินกระบวนการ
ประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายสามารถยื่นค าร้องขอให้
ศาลออกมาตรการชั่วคราวก่อนที่คู่สัญญาที่ได้รับเลือกจะลงนามในสัญญาโดยขอให้ระงับการลงนาม
ในสัญญาดังกล่าวไว้ก่อน ซึ่งศาลสามารถสั่งให้ระงับการลงนามไว้ก่อนได้จนกว่าการพิจารณาคดีจะ
เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 20 วัน  
 
  3.1.4 ผลของค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส 
  ค าพิพากษาของศาลปกครองในฝรั่งเศสจะมีสภาพที่เหมือนกับค าพิพากษาของศาลทั่วไป 
กล่าวคือค าพิพากษานั้นมีอ านาจบังคับตามสิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้ว (autrorité de Ia chose Jugée) 
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และต้องสันนิษฐานว่าชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะถูกศาลสูงกว่าพิพากษากลับหรือแก้ แต่โดยหลัก
ทั่วไป ค าพิพากษานั้นจะผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ในฟ้องที่อาศัยเหตุเดียวกัน หลักนี้ยังคงเป็นหลักที่
ใช้ส าหรับค าพิพากษาศาลยุติธรรม และค าพิพากษาในคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจเต็ม เช่น  คดีความ
รับผิดของฝ่ายปกครองเพ่ือสัญญาหรือละเมิด ในคดีเหล่านี้ค าพิพากษาศาลปกครองก็ผูกพันเฉพาะ
คู่ความในคดี แต่ถ้าเป็นผลของค าพิพากษาในคดีเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง ผลของค าพิพากษา
ดังกล่าวใช้ยันบุคคลทั่วไปได้ (autorité absoIue)44 
  จากลักษณะของผลค าพิพากษากรณีจึงเห็นได้ว่า ค าพิพากษามีลักษณะบังคับ (caractére 
obIigatoire de Ia décision du juge)45 กล่าวคือต้องท าตามทั้งๆ ที่คดีปกครองนั้นศาลไม่ได้สั่ง
โดยตรง แต่ฝ่ายปกครองต้องเข้าใจเอกสารจากค าพิพากษาเองว่า ถ้าตนท านิติกรรมทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายไป ก็ต้องแก้ไขให้การกระท าของตนชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะลงมือกระท า หรืองด
เว้นการกระท า แต่กรณีมีปัญหาว่า เมื่อศาลไม่สั่งฝ่ายปกครองโดยตรงเช่นนี้ ฝ่ายปกครองเองอาจไม่
แก้ไขการกระท าของตนให้ชอบด้วยกฎหมายได้ ในกรณีเช่นนี้ศาลปกครองจะสั่งให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการหรืองดเว้นอีกไม่ได้ เพราะจะขัดกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ แต่ศาลมีอ านาจพิพากษาให้
ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหายหรือสั่งปรับทางปกครองได้ เพราะการฝ่าฝืนค าพิพากษาถือเป็นการ
ละเมิดโดยจงใจ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว 
  ดังนั้น การปฏิบัติตามค าพิพากษาซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นการบังคับตามหลักอ านาจเด็ดขาด
ของค าพิพากษาที่ตัดสินไปแล้ว ในส่วนของฝ่ายปกครองจึงต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นส าคัญ 
กล่าวคือทุกอย่างจะต้องเกิดจากความรู้ตัวเองของเจ้าหน้าที่ซึ่งสันนิษฐานว่าสุจริต บริสุทธิ์ใจและ
เคารพต่อกฎหมาย46 
    3.1.4.1 รูปแบบของค าพิพากษาของศาลปกครอง 
    ประกอบไปด้วยข้อความ 3 ส่วน คือ47 
     1) วีซ่า (visa) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเอกสารของคู่ความที่ส่งมายังศาล 
รวมทั้งข้อเท็จจริง ข้ออ้าง ของคู่กรณี เป็นการสรุปข้ออ้าง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่คู่กรณียกขึ้น
มาสนับสนุนค าฟ้อง หรือค าให้การของตนเอง ในส่วนนี้ เป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนและชี้แจงว่าคู่กรณี
ได้ส่งเอกสารและมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง เป็นส่วนที่มีความจ าเป็น เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้รู้ว่าตุลา
การได้อ่านได้ตรวจ ได้ศึกษา ข้ออ้าง ข้อโต้แย้ง ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยครบถ้วน 

                                                   
          44บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, วิธีพิจารณาคดีปกครองในฝรั่งเศส, ใน เอกสารโครงฝึกอบรมนิติกร 
หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครอง วิธีสบัญญต”ิ, วันที่ 26-27 สิงหาคม 2530, ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 737.  
        45เรื่องเดียวกัน, หน้า 737.  
      46สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
(รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานศาลปกครอง, 2545), หน้า 215. 
      47M. PhiIIippe MARTIN, “ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส,” 
วารสารวิชาการศาลปกครอง 1, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2544): 26-28. 
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     2) โมติเวชั่น (Motivation) เป็นการให้เหตุผลของศาลว่าเรื่องนั้นศาลฟัง
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่างไร ซึ่งมีข้อความที่เป็นมาตรฐานเป็น
รูปแบบของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน การให้เหตุผลของศาลในนี้จะสั้นมาก เป็น
ประเพณีของศาลปกครองฝรั่งเศส (ซึ่งตรงกันข้ามกับของประเทศที่อยู่ในระบบ Common Law ที่จะ
ให้เหตุผลส่วนนี้ยาว) แต่ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุด โดย
ศาลปกครองสูงสุดจะให้โอกาสในการเขียนในช่วงการให้เหตุผลค่อนข้างยาวกว่าศาลปกครองชั้นต้น 
การให้เหตุผลอาจจะยาว 2 หน้าหรือบางครั้งยาว 8 ถึง 10 หน้า ซึ่งในส่วนของการให้เหตุผลนี้ โดย
ประเพณีของศาลปกครองจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วนคือ 
      (1) เป็นส่วนของการอ้างหรือยกข้อกฎหมาย ซึ่งกรณีถ้าไม่มีข้อ
กฎหมายโดยตรงในกฎหมายฉบับต่างๆ ศาลยกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาอ้าง 
      (2) เป็นส่วนที่ปรับข้อกฎหมายที่กล่าวไว้ใน (1) เข้ากับกรณีเฉพาะ
หรือข้อเท็จจริง หรือข้ออ้างเฉพาะที่เกิดขึ้นในคดีนั้น 
      (3) เป็นส่วนสรุปของคดีนั้นว่า คดีนั้นศาลเห็นว่าควรจะวินิจฉัย
อย่างไร  
     วิธีการให้ เหตุผลโดยตรง โดยเริ่มจากการวางหลักกฎหมาย  ปรับ
ข้อเท็จจริง และสรุปโดยประเพณีของศาลปกครองสูงสุด ศาลจะไม่แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจาก
ประเด็นแห่งคดี ศาลจะพูดให้สั้นที่สุดและจ ากัดประเด็น หรือวางหลักกฎหมายเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการ
ปรับใช้กับคดีนั้นเท่านั้น แต่มีบางกรณีที่ศาลอาจจะมีค าอธิบายในค าพิพากษาว่าในสถานการณ์
บางอย่างฝ่ายบริหารสามารถออกค าสั่งหรือเลือกใช้ค าสั่งประเภทต่างๆ ได้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน
ออกไป ซึ่งเป็นแนวที่ศาลสามารถเสนอความเห็นของตนเองได้ว่าเรื่องนั้นๆ ศาลจะใช้ค าสั่งประเภทใด 
ปกติเป็นหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดีที่จะวางหลักกฎหมายและเสนอความเห็นว่าผลของการวางหลัก
กฎหมายเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร และในกรณีเหล่านั้นผลของการน าหลักกฎหมายมาปรับ ฝ่ายปกครอง
สามารถใช้อ านาจของตนในการออกค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการทางปกครองประเภทใด ไม่ใช่หน้าที่ของศาล
โดยตรงหรือองค์คณะที่จะกล่าวเช่นนั้นในค าวินิจฉัย 
     3) ส่วนของค าวินิจฉัย โดยจะแบ่งเป็นข้อๆ จะเริ่มจากค าว่า “ศาลมีค า
วินิจฉัยดังต่อไปนี้” และตามด้วยข้อต่างๆ 3-4 ข้อ การแบ่งเป็นข้อๆ จะเหมือนกับแบบฟอร์มการ
เขียนที่อยู่ในประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวง เหตุที่มีการแบ่งเป็นข้อๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า 
ศาลปกครองสูงสุดได้เพิกถอนอะไร ได้พิพากษาอะไร ได้มีการก าหนดให้ใช้เงินอย่างไร โดยหลักศาล
จะต้องพิพากษาทุกข้อตามค าขอของโจทก์ ในคดีที่มีความสลับซับซ้อนค าพิพากษาในส่วนนี้อาจจะมี
ความยาว 6-7 ข้อ ก็ได้ 
     ส าหรับค าวินิจฉัยที่ประเทศไทยเรียกว่า “ค าบังคับ” นอกจากศาลจะ
พิพากษาประเด็นซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีแล้ว ศาลอาจใช้อ านาจเพ่ิมเติมในการวินิจฉัยคดีโดย
ก าหนดไว้ในข้อต่างๆ ของค าพิพากษานั้น อาจจะเป็นส่วนที่ก าหนดว่าให้โจทก์หรือจ าเลยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีต้องจ่ายในการด าเนินคดีนั้นและศาลมี
อ านาจอีกประการหนึ่ง คือ พิพากษาให้ปรับคู่กรณีท่ีฟ้องคดีโดยมิชอบ หรือฟ้องคดีโดยไม่มีข้อเท็จจริง
สนับสนุนเพียงพอ หรือเป็นการฟ้องเท็จ แต่โดยหลักแล้วศาลปกครองจะใช้อ านาจนี้น้อยมาก และ
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กฎหมายในปี ค.ศ.1995 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติการหรือ
ด าเนินการใดๆ หรือก าหนดค่าปรับในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล 
    3.1.4.2 การออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติ มี 3 กรณ ี
     1) กฎหมายให้อ านาจศาลในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ศาลจะออกค าสั่ง
ให้กระท าได้เป็นอ านาจพิเศษของศาลปกครอง 
     2)  เป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อหาของคดี เช่น กรณีที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอน
ค าสั่งทาง ปกครองใดค าสั่งทางปกครองหนึ่ง หลังจากนั้นศาลอาจสั่งให้ฝ่ายปกครองด าเนินการเพ่ือ
ออกค าสั่งฉบับอื่นขึ้นมาแทนซึ่งเก่ียวข้องกับค าสั่งที่เพิกถอนไป (เป็นการสั่งในตัวค าพิพากษา หลังจาก
มีการเพิกถอนกฎหรือค าสั่งแล้ว) 
     3)  เป็นอ านาจในการที่จะออกค าสั่งก าหนดค าบังคับในกรณีที่ศาล
ปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาของศาลไปแล้ว ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค า
พิพากษา หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน กฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลออกค าสั่งบังคับฝ่ายปกครองได้  
การที่สั่ง หรือบังคับ หรือก าหนดค่าปรับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากมีค าพิพากษาออกไป
แล้ว ซึ่งต้องเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีฝ่ายที่ต้องปฏิบัตินั้นไม่ปฏิบัติ ฝ่ายที่ชนะคดีมีอ านาจยื่น
ค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกค าสั่งหรือก าหนดค่าปรับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม ค าพิพากษาของศาล 
ค าสั่งประเภทนี้ศาลสามารถออกมาพร้อมค าพิพากษา แต่ศาลไม่สามารถที่จะก าหนดขึ้นมาได้เองหรือ
เห็นสมควรด้วยตนเอง คู่กรณีต้องมีค าขอเข้ามา ถ้าเป็นโจทก์ก็ขอมาพร้อมกับค าฟ้อง 
    การออกค าสั่งก าหนดค าบังคับนี้มีทางเลือกอยู่ 2 กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับค าฟ้องว่ามีการ
ขอเพิกถอนประการใด และค าวินิจฉัยส่วนต้นว่ามีการเพิกถอนหรือศาลมีค าสั่งอย่างไร กรณีแรก ศาล
อาจออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติโดยก าหนดเนื้อหาหรือลักษณะของค าสั่งที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติได้เลย เมื่อดูเนื้อหาก็จะรู้ว่าฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นกรณีที่ศาลสามารถออกค าสั่ง
ให้ฝ่ายปกครองต้องออกค าสั่งทางปกครองตามเนื้อหาของค าสั่งที่ศาลออกมา เช่น  คดีที่ฟ้องต่อศาล
ปกครองสูงสุดขอให้เพิกถอนค าสั่งของหน่วยงานราชการที่ปฏิเสธไม่ยอมส่งเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีขอมา 
เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งที่ปฏิเสธแล้ว ศาลสามารถที่จะสั่งให้ส่งเอกสารนั้นไปให้ผู้ฟ้อง
คดี หรือกรณีข้าราชการถูกไล่ออกจากราชการแล้วมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งไล่ออก เมื่อศาลมี
ค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งไล่ออกหรือค าสั่งโดยมิชอบนั้น ศาลปกครองสูงสุดสามารถสั่งในค า
พิพากษาได้เลยว่าให้บรรจุข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ กรณีที่สอง เป็นกรณีในตัวค าพิพากษา
ของศาลไม่ได้ก าหนดหรือระบุรายละเอียดว่าให้ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการอย่างไรอย่างชัดแจ้ง เช่น 
กรณีที่ฝ่ายปกครองมีค าสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จากที่เคย
อนุญาตไปแล้ว หรือ กรณีที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยอ้างว่าเขต
ดังกล่าวเป็นเขตที่สงวนไว้เพ่ือท าการเกษตร ซึ่งฝ่ายปกครองส าคัญผิดในข้อกฎหมาย จริงๆ แล้วไม่ใช่
เขตท่ีสงวนไว้เพื่อท าการเกษตร ซึ่งในค าสั่งปฏิเสธของฝ่ายปกครองนั้นไม่ได้แสดงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ขอมี
สิทธิได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาค าขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งว่า
สามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ เพราะแม้เขตนั้นจะไม่ใช่เขตที่สงวนไว้เพ่ือท าการเกษตร แต่
อาจจะมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้อีกก็ได้กรณีดังกล่าว ศาล
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ปกครองก็จะมีค าสั่งบังคับฝ่ายปกครองให้พิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดีใหม่ภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนดเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ศาลไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
    จะเห็นว่าค าสั่งของศาลที่ให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลสองเรื่องนี้
ต่างกัน คือ ประการแรก ศาลสั่งให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งหรือใบอนุญาตอะไรที่ชัดแจ้ง ประการที่สอง 
ศาลเพียงแต่ก าหนดกรอบระยะเวลาให้กระท าเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหาร
จะต้องไปด าเนินการอีกครั้งหนึ่งถ้าศาลปกครองมีค าสั่งในค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งนั้น ศาลอาจจะก าหนดมาตรการบังคับ คือ ก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันเลยก็ได้ ซึ่งจะปรากฏ
ในตัวค าพิพากษา ถ้าศาลเลือกที่จะใช้ทั้ง 2 ประการไปพร้อมกันก็จะเป็นในลักษณะดังนี้ “พิพากษาให้
เทศบาลออกใบอนุญาตให้โจทก์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่ด าเนินการเสียภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้จ่ายค่าปรับเป็นเงินจ านวนหนึ่ง” แต่ทางปฏิบัติที่ใช้กันในสภาแห่งรัฐนั้น สภาแห่งรัฐจะไม่ออกค า
บังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการและก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันในค าพิพากษา ด้วยเหตุผล  2 
ประการ ประการแรก เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าฝ่ายปกครองที่อ่านค าพิพากษาแล้ว จะปฏิบัติตามค า
พิพากษาโดยไม่หลีกเลี่ยง ประการที่สอง ศาลเชื่อมั่นในเหตุผลและการให้เหตุผลของค าพิพากษา
นั้นเองว่าสามารถโน้มน้าวให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามได้โดยไม่อิดเอ้ือน 

 
3.1.5 การบังคับคดีปกครองของฝรั่งเศส 

  ค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการบังคับ (Exécutoire)  ซึ่ง
หมายความว่า ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการตามค าพิพากษาดังกล่าว เพราะถือหลักว่าค าพิพากษา
ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนเป็นกฎหมาย48 
  ค าบังคับตามค าพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
การก าหนดให้ฝ่ายปกครองช าระเงิน และการสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ 
    3.1.5.1  การก าหนดให้ฝ่ายปกครองช าระเงิน49 
    รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 1980 ได้บัญญัติหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง ในการช าระเงินตามค าพิพากษาไว้ กล่าวคือ “เมื่อฝ่ายปกครองมีความรับผิดในการ
ช าระเงินที่เกิดจากค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลแพ่งหรือศาลปกครอง (เช่น ค่าเสียหายตามสัญญาหรือ
ค่าเสียหายในมูลหนี้ละเมิด) ฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่ตามค าพิพากษา ต้องช าระเงินให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาสี่เดือน นับแต่ศาลมีค าพิพากษา การผิดนัดไม่ช าระภายในก าหนดเวลานี้ เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาสามารถด าเนินการบังคับช าระหนี้ได้ 
    นอกจากนี้รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวยังได้บัญญัติถึงกระบวนการในการช าระหนี้เงิน
ตามค าพิพากษาไว้ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างกระบวนการทางงบประมาณและการบัญชีขึ้น 
(Procedure bugetaire et compatabIe) ในกรณีที่ผู้ที่ถูกตัดสินให้ช าระเงินเป็นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐ และพ้นก าหนดเวลาที่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐต้องช าระเงิน

                                                   
      48กมลชัย รัตนสกาววงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 123. 
          49สมยศ เลี้ยงบ ารุง, มาตรการบังคับทางปกครอง, หน้า 5, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 จาก 
Taveepong1.tripod.com/zz/5htmI 
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ตามค าพิพากษาดังกล่าวแล้ว กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการช าระเงินตามค าพิพากษาจากบัญชี
ของกระทรวงการคลัง (La comptabLe du tresor) ซึ่งเป็นบัญชีของรัฐ (Ie comptabIe pubIic) 
    หากฝ่ายปกครองไม่ยอมช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ สี่เดือนนับจากมีค า
พิพากษาหรือหกเดือนนับแต่มีการแจ้งค าพิพากษา ในกรณีที่เงินงบประมาณของหน่วยงานทาง
ปกครองนั้นมีไม่เพียงพอ มาตรา 1 แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม 1980 บัญญัติให้เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาสามารถที่จะร้องขอให้มีการช าระหนี้ ได้ โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่บัญชีของรัฐ (Au 
comptabIe competent)  
    ในกรณีที่ลูกนี้ตามค าพิพากษาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น (CoIIectivite pubIic) 
หรือเป็นองค์การมหาชนอิสระ (EtabIissement pubIic) และปรากฏว่าไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ภายใน
ก าหนดเวลาสี่เดือน หัวหน้าองค์การปกครองท้องถิ่น (Prefet) หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้อง
ด าเนินการภายในหน่วยงานของตนเพ่ือจัดให้มีการช าระหนี้ ถ้าหากเงินงบประมาณในหน่วยงานนั้นมี
ไม่เพียงพอกบัจ านวนที่ระบุในค าพิพากษา ผู้มีอ านาจในเรื่องนี้จะต้องระบุจ านวนลงไปในบัญชีเพ่ือจะ
จัดตั้งงบประมาณในบัญชีค่าใช้จ่าย 
    3.1.5.2 การสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ อ านาจของศาลปกครองในการบังคับให้
รัฐหรือองค์กรฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น มีวิธีการใหญ่ๆ ด้วยกัน คือการสั่งให้กระท าและ
การปรับ 
     1) การสั่งให้กระท าการ50 การสั่งให้กระท าเป็นการกระท าเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล แต่เดิมมีข้อห้ามมิให้ศาลสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ข้อห้าม
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 16-24 สิงหาคม ค.ศ.1790 และ 16 Furctidor 
an III51 การห้ามมิให้สั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการยังคงมีผลอยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 ซึ่งใช้
บังคับกับศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และสภาแห่งรัฐ ทั้งนี้มียกเว้นเพียงรัฐบัญญัติลง
วันที่ 4 มกราคม ค.ศ.1992 ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัสดุ จนกระทั่งมีการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีปกครอง 
รัฐบัญญัติที่ 95-125 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 จึงได้ให้อ านาจในการสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท า
การไว้ในมาตรา L. 8-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ 
โดยมาตรา L. 8-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ บัญญัติว่า 
“เมื่อค าพิพากษาก าหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนต้องด าเนินการตามมาตรการใดๆ เพ่ือ
ปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลอาจจะอธิบายถึงมาตรการดังกล่าวและก าหนดให้กระท าการภายใน
ระยะเวลา โดยค าพิพากษาเดียวกันนี้” 
     มาตรา L. 8-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ดังกล่าว มีข้อสังเกตว่า คู่กรณีต้องร้องขอให้มีการสั่งให้กระท าการ ศาลไม่อาจ
หยิบยกขึ้นพิจารณาเองได้ ถ้าศาลเห็นว่ามาตรการสั่งให้กระท าการมีความจ าเป็น แต่ศาลมิได้
พิพากษาให้ใช้บังคับ จะถือว่ามาตรการดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับไม่ได้ มาตรา L.8-2 จึงต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ประการดังกล่าวนี้ ศาลต้องพิพากษาให้เป็นไปตามค าร้อง โดยยกเว้น

                                                   
       50กมลชัย รัตนสกาววงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 128. 
       51เรื่องเดียวกัน, หน้า 128.  
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กรณีที่มีค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน และประการสุดท้ายถ้าคู่กรณีได้ยื่นค าร้องขอให้สั่งฝ่ายปกครอง
กระท าการ การสั่งให้กระท าการนี้มิได้เป็นภาคผนวกของค าพิพากษาแต่เป็นตัวค าพิพากษามีผลบังคับ
ฝ่ายปกครอง 
     2)  การปรับทางปกครอง52 การปรับทางปกครองเป็นวิธีการที่ควบคู่ไป
กับการสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ถ้าฝ่ายปกครองไม่กระท าต้องชดใช้ค่าปรับทางปกครอง การ
ปรับทางปกครองเป็นการลงโทษโดยผู้พิพากษาให้จ่ายเงินในจ านวนที่เป็นสัดส่วนกับความล่าช้าในการ
ปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง การช าระเงินค่าปรับจะก าหนดโดยศาล 
โดยมาตรา L.8-3 และมาตรา L.8-4 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและศาลปกครองชั้น
อุทธรณ์ได้ให้อ านาจผู้พิพากษาไว้ การปรับทางปกครองอาจจะสั่งในการท าค าพิพากษาครั้งแรกหรือ
เมื่อมีการฟ้องร้องคดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา (รัฐบัญญัติเดิมลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1980 ได้
ก าหนดการปรับทางปกครองเฉพาะกรณีการไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาเท่านั้น) 
     มาตรการปรับทางปกครอง ตามมาตรา L.8-3 มาตรา L.8-4 แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นมาตรการปรับเชิงป้องกัน 
และ การปรับเชิงป้องปราม ดังนี้ 
      (1) มาตรา L.8.3 การปรับเชิงป้องกัน53 วิธีการตามกฎหมายดังกล่าวนี้
เป็นเช่นเดียวกันกับการร้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการ ซึ่งต้องมีการร้องขอให้
ปรับทางปกครองด้วย แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้พิพากษาอาจสั่งให้กระท าการ
ควบคู่กับการปรับทางปกครอง ในชั้นนี้เรียกว่าเป็นการปรับเชิงป้องกัน เพ่ือเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งคู่กรณีอาจใช้สิทธิในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล การ
ปรับนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสั่งให้กระท าการ และเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค า
พิพากษา ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการค านวณระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งต้องสมเหตุสมผลด้วย 
      รัฐกฤษฎีกาที่ 95-831 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.1995 (มาตรา 
R.222-2 ของประมวลกฎหมาย) ได้ก าหนดระยะเวลาไว้สามเดือน (นอกจากกรณีมาตรการฉุกเฉิน) ที่
คู่กรณีสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษา ขั้นตอนจะเริ่มต้นที่คู่กรณีซึ่งร้องขอ
ต่อฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา ถ้าฝ่ายปกครองนิ่งเฉย ต้องให้ฝ่ายปกครองทราบว่าการ
ตัดสินใจอย่างชัดแจ้งของฝ่ายปกครองอาจเป็นเหตุให้น าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ศาลจะรับเรื่องไว้พิจารณาได้
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสามเดือนหลังจากท่ีได้แจ้งให้ทราบถึงค าพิพากษา 
      ส าหรับการตัดสินใจของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะยอมปฏิบัติหรือไม่ยอม
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง จะมีผลต่อค าวินิจฉัยทางปกครองทั่วไปและจะเป็นเหตุให้
ฟ้องร้องคดีว่าเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายได้ภายในก าหนดเวลาสองเดือน 
      (2) มาตรา L.8-4 การปรับเชิงป้องปราม54 การปรับทางปกครอง
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจให้ศาลปกครองทุกชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลปกครอง หรือ

                                                   
      52เรื่องเดียวกัน, หน้า 129.  
       53เรื่องเดียวกัน, หน้า 129.  
         54เรื่องเดียวกัน, หน้า 130.  
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ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ หรือสภาแห่งรัฐ ต่างมีอ านาจสั่งปรับทางปกครอง เมื่อศาลปกครองได้อ่านค า
พิพากษาครั้งแรกและถือเป็นที่สุด (พ้นระยะเวลาอุทธรณ์) ศาลปกครองเดียวกันนั้น สามารถสั่งปรับ
ทางปกครองหรือสั่งให้ช าระค่าปรับได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา L.8-3 กระบวนการนี้เรียกว่า “การ
ร้องฎีกาให้มีการปฏิบัติตาม” โดยไม่จ าต้องให้สภาแห่งรัฐเป็นผู้สั่งในเรื่องดังกล่าว 
      แต่มีข้อสังเกตโดยรัฐกฤษฎีกา ที่ 95-831 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.
1995  ได้ก าหนดรูปแบบวิธีการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ประธานของศาลปกครองชั้นต้น หรือศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์อาจใช้วิธีการฉันท์มิตร ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เมื่อพ้นระยะเวลาหกเดือน
จะท าให้กระบวนการเข้าสู่รูปแบบทางการคือ คดีจะน าเข้าสู่การพิจารณาและพิพากษาโดยเร่งด่วน 
      ในขั้นตอนนี้ จะมีการสั่งให้ปรับทางปกครองหรืออาจสั่งให้ช าระเงิน
ค่าปรับ หากมีการก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าในค าพิพากษาแรก ทั้งนี้มีข้อสังเกตอีกว่า ในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล เมื่อศาลพิจารณาค าร้องขอให้สั่งปรับทางปกครองศาลอาจสั่งให้ช าระ
เงินค่าปรับได้ในค าพิพากษาเดี่ยวกัน แม้ว่าค าพิพากษาเดิมจะไม่ก าหนดไว้ก็ตาม55  
     3)  มาตรการเสริมในการบังคับคดี56นอกจากวิธีการบังคับคดีปกครอง 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มาตรการดังกล่าวต่อไปนี้อาจถือได้ว่าเป็นมาตรการเสริมในการบังคับคดี แม้จะ
ไม่ใช่วิธีการบังคับคดีโดยตรง แต่มาตรการเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษา
เป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น โดยมีวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้ 
      (1) การขอให้ศาลอธิบายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษา  
      รัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1963 ได้บัญญัติถึงวิธีการที่
ช่วยให้การปฏิบัติตามค าพิพากษาเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยก าหนดให้คณะกรรมการแผนกรายงาน 
(Commission durapport) ซึ่งปัจจุบัน คือแผนกรายงานและการศึกษาของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ 
(Section du rapport et des etudes) เป็นผู้มีอ านาจดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ คือ 
        (1.1) ในกรณีที่ค าพิพากษามีความคลุมเครือ ซึ่งอาจเกิดจากศาล
ท าค าพิพากษาไม่ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นค าพิพากษาที่ศาลเพิกถอนการกระท าทางปกครองที่เกินอ านาจ 
หรือค าพิพากษาที่ศาลใช้อ านาจเต็ม ท าให้ฝ่ายปกครองไม่รู้ได้ว่าตนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะชอบด้วย
กฎหมาย รัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1963 มาตรา 58 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรี ต้นสังกัด
ของหน่วยงานทางปกครองมีอ านาจยื่นค าร้องขอให้ศาลอธิบายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษา 
(ค าร้องดังกล่าวนี้เรียกว่า demande d’ecIaircissement) ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองมิได้อยู่ใน
ก ากับดูแลหรือการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี กฎหมายก าหนดให้ประธานหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ 
(Le president d’uneautorite administrative independente) เป็นผู้ยื่นค าร้องต่อแผนกรายงาน
และการศึกษาของสภาแห่งรัฐ เพ่ือให้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตามค าพิพากษา ส่วนหน่วยงานทาง
ปกครองที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Less coIIectivites terrtoriaIes) สามารถยื่นค าร้อง
ดังกล่าวได้ โดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Le minister de I’Interieur) 

                                                   
      55เรื่องเดียวกัน, หน้า 131. 
       56สมยศ เลี้ยงบ ารุง, เรื่องเดิม, หน้า 7-8. 
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       (1.2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด (Le vice-president du 
ConseiI d’Etat) หรือประธานของแผนกงานฝ่ายคดีปกครอง (Le president de Ia Section du 
Contentieux) อาจเป็นผู้ริเริ่มและขอให้แผนกรายงานและการศึกษาติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองได้ 
       (1.3) เมื่อพ้นก าหนด 3  เดือน นับแต่ศาลปกครองมีค าพิพากษา 
โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าร้องต่อแผนกรายงานและการศึกษาเพ่ือให้ท าการไต่สวนในเรื่องที่ฝ่าย
ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาได้  
      ในกรณีที่ปรากฏว่าฝ่ายปกครองจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา 
แผนกรายงานและการศึกษามีอ านาจตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานประจ าปีของสภาที่
ปรึกษาแห่งรัฐ (Etudes et Document du conseiI d’Etat) 
      (2) การให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐสั่งให้ฝ่ายปกครอง
กระท าตามหน้าที่ นอกจากกระบวนการที่ช่วยให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
ดังกล่าวแล้ว รัฐบัญญัติหมายเลขที่ 73-6 ลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1973 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญัติ
หมายเลขท่ี 76-1211 ลงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1976 ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐ 
(Le mediateur) มีอ านาจในการออกค าสั่งบังคับ (pouvoire d’injonction) กับฝ่ายปกครอง เมื่อ
ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐสามารถ
บังคับให้องค์กรฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าการออกค าสั่งบังคับ
ดังกล่าวยังไม่เป็นผล ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอาจพิมพ์เผยแพร่ถึงพฤติกรรมดังกล่าวใน
รายงานประจ าปี ซึ่งจะส่งให้ประธานาธิบดีและส่งไปยังรัฐสภา หรืออาจจะน าไปตีพิมพ์เป็นรายงาน
พิเศษลงในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้กระบวนการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐจะ
เริ่มต้นได้ต่อเมื่อค าพิพากษาถึงที่สุด โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่า การท างาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐ สามารถส่งเสริมและสอดรับกับการท างานของแผนกรายงาน
และการศึกษาของรัฐได้เป็นอย่างดี 
    3.1.5.3  ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีที่ฝ่าฝืนค าพิพากษา 
    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
จงใจฝ่าฝืนค าพิพากษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นั้นอาจมีความรับผิดทางวินัยและความรับผิดทางแพ่ง
เป็นการส่วนตัวได้ด้วย กล่าวคือ 
     1) ความรับผิดทางวินัยนั้น สามารถพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องทางวินัย (comminssion de discipIine) ถ้าคณะกรรมการมีความเห็นให้ลงโทษทางวินัยก็จะใช้
วิธีการลงโทษทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา 
     2) ความรับผิดทางแพ่งโดยการพิจารณาของศาลวินัยการคลังและ
งบประมาณ (Cour de discipIine budgétaire et financiére et financiére) ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐ
บัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม 1990 ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ค าพิพากษา จงใจที่จะฝ่าฝืนต่อค าพิพากษา จนเป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองถูกศาลปกครองมี
ค าสั่งปรับเพราะเหตุไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลวินัย  การคลังและงบประมาณ สามารถ
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พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นั้นต้องรับผิดชอบชดใช้เงินค่าปรับดังกล่าวเป็นการส่วนตัวได้ โดย
จะก าหนดบังคับเอาจากเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นั้น 
     กระบวนการพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยศาลวินัย
งบประมาณและการคลัง อาจเริ่มต้นขึ้นได้โดยการร้องขอของประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้
นั้นสังกัดอยู่ หรืออาจจะเริ่มต้นโดยการร้องขอของศาลบัญชีและศาลบัญชีระดับภาค (Cour des 
comptes et les chambers régionaIes des comptes) หรืออัยการสูงสุดประจ าศาลบัญชี
ดังกล่าว 
     นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่มีการช าระค่าปรับที่ศาลสั่งปรับ เพ่ือให้บังคับตาม
ค าพิพากษานั้น ผู้ร้องที่เป็นเอกชนสามารถร้องขอให้ศาลวินัย การคลังและงบประมาณ  ด าเนินการ
ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน 
 
  3.1.6  การด าเนินการของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของฝรั่งเศส 
  เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นจนกระทั่งมีค าพิพากษาแล้วมิใช่ว่าคู่ความจะ
ไม่สามารถด าเนินใดๆ ได้อีก ประมวลกฎหมายศาลปกครองได้ก าหนดให้คู่ความอาจโต้แย้งค า
พิพากษาได้ใน 3 กรณี ซึ่งได้แก่ การอุทธรณ์ (Les recours en appel) การฎีกา (Les recours en 
cassation) และการคัดค้าน (L’opposition) ซึ่งเป็นการอุทธรณ์หรือการฎีกาในศาลปกครองจะไม่มี
ผลเป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษา อันแตกต่างจากการอุทธรณ์ในศาลยุติธรรมที่มีผลเป็นการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษา สภาแห่งรัฐเองได้ยืนยันหลักนี้ว่า “ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎหมาย
ทั่วไปที่บัญญัติให้การอุทธรณ์มีผลเป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษา”57 
  แต่เดิมนั้นสภาแห่งรัฐเป็นผู้พิจารณาการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต่อมามี
การปฏิรูปการยุติธรรมทางปกครองใน ค.ศ.1987 จึงได้โอนอ านาจหน้าที่เกือบทั้งหมดในเรื่องอุทธรณ์
ไปให้ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยเฉพาะการโต้แย้งค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในการส่งกลับ (Les decisions des 
comissions du contentieux de I’indemnisation des rapatries) โดยสภาแห่งรัฐยังคงอ านาจ
หน้าที่บางประการในฐานะศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ เช่น การวินิจฉัยค าพิพากษาของศาลปกครองชั้น
อุทธรณ์และส่งเสริมให้ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยใหม่ 
    3.1.6.1  ประเภทคดีที่สามารถอุทธรณ์ได้ การอุทธรณ์เป็นการโต้แย้งค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นต่อศาลที่อยู่ในระดับสูงกว่าซึ่งในกรณีของคดีปกครองอาจเป็นศาลปกครองหรือสภา
แห่งรัฐ มาตรา L 811-1 ประมวลกฎหมายศาลปกครอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ค าพิพากษาของศาล
สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ใน
บรรพ 3 ซึ่งในแง่ของเขตอ านาจเหนือคดีนั้น ตามมาตรา L 321-1 ของบรรพ 3 ก าหนดให้ศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์มีเขตอ านาจเหนือค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่ (1) กรณีที่มี
กฎหมายบัญญัติให้อุทธรณ์ต่อสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และ (2) กรณีตามที่

                                                   
  57เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 229-223.  
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ก าหนดไว้ในมาตรา L 552-1 และมาตรา L 552-2 (ซึ่งได้แก่ การขอให้ก าหนดมาตราชั่วคราวก่อน
การพิจารณาในคดีเก่ียวกับภาษีอากร) ส าหรับเขตอ านาจเหนือพ้ืนที่ มาตรา R 322-1 ก าหนดให้ศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ ที่จะรับอุทธรณ์ได้ต้องมีเขตอ านาจเหนือศาลปกครองชั้นต้นที่ท าค าพิพากษาหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยค่าเสียหายแก่ชาวฝรั่งเศสโพ้นทะเล โดยพิจารณาที่ตั้งของศาลปกครองชั้นต้น
นั้นๆ 
    3.1.6.2  ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ การอุทธรณ์นั้นต้องเป็นการอุทธรณ์โดยผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา R811-1 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองที่ให้คู่ความ
ทุกฝ่ายในคดีหรือคู่ความท่ีร้องสอดเข้ามาในคดีหรือคู่ความที่ถูกเรียกเข้ามาในคดี แม้จะมิได้มีการต่อสู้
คดีเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ อย่างไรก็ดี มิใช่คู่ความจะอุทธรณ์
ค าพิพากษาได้ทุกเรื่อง ในบางเรื่อง เช่น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการเตรียมการ
เลือกตั้งค าวินิจฉัยนี้ยังไม่อาจอุทธรณ์ได้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการอุทธรณ์ผลการเลือกตั้ง
หรือการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ออกหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครก็ยังไม่อาจอุทธรณ์ได้ หรือการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยในเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาตามมาตรา L 521-1 มาตรา L 521-3 มาตรา L 521-4 มาตรา L 522-3 มาตรา L 551-1 
และมาตรา  L 551-2  แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองที่กฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
และให้ฎีกาได้เลย 
    นอกจากนี้ ในบางกรณีบุคคลที่มิได้เข้ามาในคดีก็สามารถอุทธรณ์ได้ เช่น การฟ้องคดี
เลือกตั้ง เมื่อมีการเพิกถอนหรือแก้ไขผลการเลือกตั้งถือได้ว่ากระทบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จึงมีสิทธิอุทธรณ์ด้วย แม้จะมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีเพิกถอนการเลือกตั้ง หรือการที่
จังหวัดฟ้องขอให้เพิกถอนการแก้ไขบัญชีเลือกตั้ง (เป็นอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าหน้าที่ก็สามารถ
อุทธรณ์ค าพิพากษานี้ได้ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาสภาแห่งรัฐ CHABANOL เห็นว่า ทั้งสองกรณีนี้ไม่ใช่การ
อุทธรณ์แต่เป็นการโต้แย้งของบุคคลภายนอก (une tierde opposition) 
    เรื่องที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นั้นได้แก่เรื่องที่ยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นซึ่ง
มาตรา R 811-1 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองได้กล่าวถึงคดีบางประเภทที่ถือว่าค า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นที่สุด อันได้แก่ตามมาตรา R 222-13 ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของ
ตุลาการนายเดียวมีอ านาจพิพากษาเรื่องดังต่อไปนี้ คือ คดีการประกาศงานด าเนินงานก่อสร้างที่ไม่
ต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง (มาตรา R222-12 1) คดีเกี่ยวกับสถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคาร
แห่งชาติฝรั่งเศสที่ไม่เกี่ยวกับการบรรจุ การด าเนินการทางวินัย และการให้ออกจากงาน (มาตรา R 
222-13 2) คดีเกี่ยวกันเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การขอข้อมูลจากทาง
ราชการ และการรับราชการทหาร คดีการเก็บค่าบริการวิทยุโทรทัศน์ (R 222-13 4) คดีภาษีสหภาพ
แรงงานและภาษีท้องถิ่นอ่ืนๆ นอกจากภาษีในการประกอบวิชาชีพ (มาตรา R 222-135) คดีความรับ
ผิดของรัฐที่ปฏิเสธการร้องขอให้ด าเนินการบังคับตามค าพิพากษาของศาล (มาตรา R 222-13 6) คดี
เรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่เกิน 8,000 ยูโร (มาตรา R 222-13 7) คดีโต้แย้งค าวินิจฉัยการขอคืนภาษี 
(มาตรา R 222-13 8) คดีอาคารที่อาจก่อให้เดอันตรา (มาตรา R 222-13 9) 
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    ส าหรับการยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์นั้น มาตรา R 811-13 แห่ง
ประมวลกฎหมายศาลปกครองได้บัญญัติให้น าบทบัญญัติในเรื่องการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่
บัญญัติไว้ในบรรพ 4 มาใช้บังคับกับการอุทธรณ์โดยอนุโลม ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น อุทธรณ์จึงต้องระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและค าขอท้ายฟ้อง
ของผู้อุทธรณ์ 
    การอ้างค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถือว่าเพียงพอส าหรับการอุทธรณ์ผู้
อุทธรณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อโต้แย้งที่ไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลที่จะ
น ามาใช้สนับสนุนข้อโต้แย้ง และค าขอท้ายอุทธรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงค า
พิพากษาของศาลชั้นต้น 
    การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อส านักงานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ที่มีเขตอ านาจหรือสภา
แห่งรัฐยกเว้นกรณีการอุทธรณ์ค าพิพากษาคดีภาษีอากร หรือคดี เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ศาล
กลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อุทธรณ์ 
    การยื่นอุทธรณ์ของคู่ความที่เป็นฝ่ายเอกชนต้องด าเนินการโดยทนายความหรือ
ทนายความประจ าสภาแห่งรัฐหรือประจ าศาลยุติธรรมสูงสุด มิฉะนั้นศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อาจมี
ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ และจะต้องมีการแนบเอกสารการแจ้งค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมา
ด้วย หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อาจเรียกให้ผู้อุทธรณ์มาแก้ไขอุทธรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา R 612-1 และมาตรา R 612-2 ได้ โดยจะต้องแล้วเสร็จก่อนครบ
ระยะเวลาอุทธรณ์ หากไม่มีการด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว ศาลอาจมีค าสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ได้ 
    อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการที่ไม่ต้องด าเนินการอุทธรณ์โดยทนายความซึ่ง
ได้แก่ การอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือนิติบุคคลมหาชนอ่ืนฟ้องขอให้เพิกถอนการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในคดีที่เจ้าหน้าที่
ของธนาคารชาติฟ้องโต้แย้งการกระท าเกี่ยวกับสถานะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว คดีเกี่ยวกับ
ความผิดในการจราจรทางบกตามมาตรา L 774-8 ค าร้องขอให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่อยู่ในเขตอ านาจ และมีบทบัญญัติของ
กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่จ าเป็นต้องมีทนายความในการอุทธรณ์ คู่ความก็อาจจะด าเนินการ
ได้ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ทนายความหรือสมาคมที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา R 252-21 ถึง
มาตรา R 252-29 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ และคู่ความอาจร้องขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายได ้
    ส าหรับกรณีที่รัฐเป็นคู่ความ ไม่ว่าจะเป็นผู้อุทธรณ์ เป็นจ าเลยในการอุทธรณ์ หรือ
เป็นผู้ร้องสอดเข้ามาในอุทธรณ์ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการโดยทนายความ เว้นแต่กฎหมาย
จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยหลักแล้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ลงนามในอุทธรณ์ค าให้การ และ
เอกสารอ่ืนๆ ที่ท าขึ้นในนามของรัฐ อย่างไรก็ดี มาตรา R 811-101-1 แห่งประมวลกฎหมายศาล
ปกครอง ได้ให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าอุทธรณ์ ค าให้การและเอกสารอ่ืนๆ ที่ท า
ขึ้นในนามของรัฐได้ ส าหรับคดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของจังหวัดในเรื่องต่อไปนี้ คือ การเข้ามา
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และการพ านักของชาวต่างชาติฝรั่งเศส การส่งกลับชาวต่างประเทศความรับผิดชอบของรัฐจากความ
เสียหายที่เกิดจากการเดินขบวนหรือการชุมชน การให้เจ้าหน้าที่เทศกิจพกพาอาวุธ กิจกรรมเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและการขนย้ายเงิน การออกกฎเกี่ยวกับอาวุธกิจกรรมการเดินรถรับจ้างสาธารณะ การ
ควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่ม และการส่งเข้ารับการรักษาพยาบาล 
    ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสองเดือน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หรือระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กฎหมาย
เฉพาะก าหนดไว้ในกรณีที่เป็นระยะเวลาตามกฎหมายเฉพาะ แต่ในค าพิพากษาไม่ระบุเวลาดังกล่าวไว้
ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นสองเดือนส าหรับ Mayotte, Polynesie francaise, เกาะ Waliis et 
Futuna และ Nouvelle Caledonie ใช้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นสามเดือน ส าหรับวิธีพิจารณา
คดีของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์นั้น เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีพิจารณาคดีศาลปกครองชั้นต้น  
    แต่อย่างไรก็ตามวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อาจแบ่งออกได้เป็น 5 
ขั้นตอน คือ การขอทุเลาเวลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หลักฐานของวิธีการ
พิจารณาในชั้นอุทธรณ์ กระบวนการพิจารณาคดีการแสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณา  และการ
พิพากษา 
    3.1.6.3 การขอทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยที่การ
อุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น ถ้าฝ่ายที่ถูกพิพากษาให้ต้องปฏิบัติตามค า
ขอท้ายฟ้องของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ ก็ต้องมีค าร้องขอให้มีการทุเลาการปฏิบัติตามค า
พิพากษาเสียก่อน ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์มีอ านาจในการสั่งทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษา ในกรณี
ดังต่อไปนี้ กรณีแรก การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นเพิกถอนค าสั่งทางปกครองศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์อาจมีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าพิพากษาไว้ก่อน หากเห็นว่าค าร้องของผู้อุทธรณ์มี
เหตุผลหนักแน่นที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขปรับปรุงค าพิพากษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  กรณีที่สอง 
การอุทธรณ์ค าพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ชดใช้เงิน โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่โจทก์ในการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อาจมีค าสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษา หาก
เห็นว่าค าร้องของผู้อุทธรณ์มีเหตุอันสมควร และการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
อาจท าให้ผู้อุทธรณ์สูญเสียเงินไปอย่างถาวร ถ้าได้มีการพิพากษาตามค าขอท้ายอุทธรณ์  กรณีที่สาม 
การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในกรณีอ่ืนๆ หากการปฏิบัติตามค าพิพากษาจะ
ก่อให้เกิดผลที่ไม่อาจแก้ไขได้ และปรากฎว่าค าอุทธรณ์มีเหตุผลที่หนักแน่นศาลปกครองชั้นอุทธรณ์
อาจมีค าสั่งทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ หากผู้อุทธรณ์มีค าร้องขอ 
    ค าร้องขอทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต้องยื่นเป็นค าร้อง
แยกต่างหากจากอุทธรณ์ พร้อมทั้งแนบส าเนาอุทธรณ์มาด้วย มิฉะนั้นศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ 
และแม้ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์อาจยกเลิกค าสั่งทุเลานั้นก็ได้ ในการที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์มีค าสั่ง
ทุเลาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งยกเลิกการทุเลา ผู้มีส่วนได้เสีย
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อสภาแห่งรัฐได้ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งศาล 
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3.2  ระบบศาลปกครองในประเทศเยอรมัน 
 
  ระบบศาลปกครองในประเทศเยอรมันเป็นระบบศาลระบบหนึ่ง โดยคู่ขนานไปกับระบบศาล
อ่ืนๆ คือระบบศาลยุติธรรม ระบบศาลภาษีอากร ระบบศาลแรงงานและระบบศาลสังคม ซึ่งแต่ละ
ระบบศาลจะมีศาลสูงของตัวเอง58 
  มาตรา 19 วรรคสี่แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “บุคคลใดถูกกระทบสิทธิจากการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บุคคลนั้นชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลได้ ตราบใดที่ยังไม่มีศาลใดรับ
พิจารณาคดีดังกล่าวให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม” จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ หมายความว่า
รัฐธรรมนูญคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิทางมหาชนของประชาชนให้ฟ้องร้องคดีปกครองยังศาลได้เสมอ
และให้มีการจัดตั้งศาลปกครองเป็นพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่รับพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีปกครอง59ศาลปกครองจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนิติรัฐของประเทศเยอรมันและ

เป็นองค์กรศาลพิเศษท่ีจะต้องจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ60   
  ดังนั้นการจัดโครงสร้างของศาลปกครองเยอรมัน61 จึงได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 2 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VerwaItungsgerichtsordnung 1960-VwGO) ซึ่ง
ก าหนดให้ศาลปกครองมี 3 ชั้นคือ ศาลปกครองชั้นต้น (VerwaItungsgerichte) ศาลปกครองชั้น
อุทธรณ์ (OberwaItungsgerichte) และศาลปกครองสหสัมพันธ์ (BundesverwaItungsgericht) 
โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ เป็นศาลระดับมลรัฐ ส่วนศาลปกครองสูงสุด
หรือศาลปกครองสหสัมพันธ์เป็นศาลปกครองระดับสหพันธ์ 
  ศาลปกครองชั้นต้น (VerwaItungsgerichte) เป็นศาลที่รับคดีในเบื้องต้น ศาลปกครองชั้นต้น
นั้นอาจได้รับการจัดตั้งหรือยุบเลิกโดยกฎหมายของมลรัฐ (มาตรา 311 VwGO) ศาลปกครองชั้นต้น
เป็นศาลที่มีอ านาจวินิจฉัยคดีเป็นศาลแรก ส าหรับข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น 
ก าหนดไว้ในมาตรา 45 VwGO ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วคดีปกครองจะเริ่มต้นที่ศาลปกครองชั้นต้น เว้น
แต่กฎหมายจะบัญญัติให้เริ่มคดีที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (OberverwaItungsgerichte) องค์คณะ
ของศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 3 คน ผู้พิพากษากิติมศักดิ์ 2 คน62 
  ศาลปกครองชั้นสูง (OberverwaItungsgericht) หรือชั้นอุทธรณ์ เป็นศาลปกครองระดับ  
มลรัฐเช่นเดียวกับศาลปกครองชั้นต้น ในแต่ละมลรัฐสามารถมีคศาลปกครองชั้นสูงหรือชั้นอุทธรณ์ได้
เพียงศาลเดียว มลรัฐหมายมลรัฐอาจร่วมกันจัดตั้งศาลปกครองชั้นสูงหรือชั้นอุทธรณ์เพียงศาลเดียวได้

                                                   
  58สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
  59กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 59. 
  60เรื่องเดียวกัน, หน้า 60. 
  61บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน (กรุงเทพฯ: โครงการ
ต าราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 26-30. 

 62กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า 65. 
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โดยถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ของมลรัฐที่ได้ร่วมกันจัดตั้ง โดยศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ดังกล่าว
มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ในฐานเป็นศาล
อุทธรณ์ และรับค าร้องขอให้ศาลตรวจสอบกฎหมายล าดับรองว่าขัดกับกฎหมายมลรัฐหรือไม่ ในฐานะ
เป็นศาลชั้นต้นตามมาตรา 47 องค์คณะศาลปกครองชั้นสูงหรือชั้นอุทธรณ์ประกอบด้วยผู้พิพากษา
อาชีพ 3 คน บางมลรัฐก าหนดให้มีผู้พิพากษา 5 คน โดยเพิ่มผู้พิพากษากิตติมศักดิ์ 2 คน63 
  ศาลปกครองสหสัมพันธ์ หรือศาลปกครองสหพันธ์รัฐ (BundesverwaItungsgericht) ถือว่า
เป็นศาลปกครองสูงสุด ศาลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองสหพันธ์ (Gesetz über 
Bundesverwaltungsgericht, 23.9.1952 ศาลปกครองนี้มีสถานะเดียวกับศาลยุติธรรมสหพันธ์ 
(BGH) ศาลภาษีสหพันธ์ (BFH) ศาลแรงงานสหพันธ์ (BAG) และศาลสังคมสหพันธ์ (BSG) ซึ่งเป็นศาล
สูงสุดในความหมายของมาตรา 95 I ของรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz-GG) องค์คณะประกอบด้วยผู้
พิพากษาอาชีพ 5 คน และบังคับให้คู่ความจะต้องมีทนายความ (AnwaItszwang) กล่าวคือ คู่ความ
จะต้องมีทนายความว่าและแก้ต่างคดีให้ แต่ในชั้นศาลอ่ืน คู่ความจะแต่งตั้งทนายความหรือไม่ก็ได้64 
  ในกรณีที่ศาลปกครองสหพันธ์ท าหน้าที่เป็นศาลสูงสุด (หมายถึง เป็นศาลที่พิจารณาคดีที่มี
การอุทธรณ์หรือฎีกามายังศาลปกครองสหพันธ์) ในกรณีนี้ ศาลปกครองสหพันธ์ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ศาลปกครองสหพันธ์จะไม่วินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ศาลปกครองสหพันธ์อาจท าหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น 
เช่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 VwGO โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นข้อพิพาทในทางมหาชน ซึ่ง
ไม่ใช่ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญระหว่างมลรัฐกับสหพันธ์ หรือระหว่างมลรัฐด้วยกัน รวมถึงกรณีการ
ฟ้องโต้แย้งมาตรการกฎหมายการวางแผนเส้นทางจราจร การโต้แย้งการมีค าสั่งห้ามสมาคม รวมทั้ง
ปัญหาของหน่วยงานข่าวกรองของสหพันธ์ ส าหรับเรื่องทางวินัยศาลปกครองสหพันธ์ท าหน้าที่วินิจฉัย
ในระดับศาลอทุธรณ์ 
 
  3.2.1  อ านาจของศาลปกครองเยอรมันในการพิจารณาคดีประเภทต่างๆ 
  โดยหลักแล้วศาลปกครองยึดหลักอ านาจฟ้องคดีปกครองอย่างกว้างขวางโดยมาตรา 19 
วรรคสี่แห่งรัฐธรรมนูญได้บัญญติรับรองในมาตรา 40 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควมปกครอง
ของศาล ว่าศาลปกครองมีเขตอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองทุกคดี เว้นที่มี
บทบัญญัติพิเศษก าหนดให้ขึ้นสู่ศาลพิเศษอ่ืน  ซึ่งหลักการฟ้องคดีปกครองอย่างกว้างขวางของศาล
ปกครองเป็นเพียงบทส ารองในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเท่านั้น65 ไม่ได้ระบุถึงขอบเขตอ านาจ
ศาล ซึ่งมาตรา 40 บัญญัติว่าข้อพิพาททางกฎหมายมหาชนทุกอย่าง ยกเว้นกฎหมายรัฐธรรมนูญให้
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เว้นแต่มีบทบัญญัติพิเศษก าหนดให้ขึ้นสู่ศาลพิเศษอ่ืน  

                                                   
         63เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
       64เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
       65เรื่องเดียวกัน, หน้า 62. 
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   อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงอ านาจของศาลปกครองเยอรมันที่มีอ านาจพิจารณาคดีปกครอง
อย่างกว้างขวางแล้ว ก็มีศาลพิเศษอ่ืนที่มีอ านาจพิจารณาคดีปกครองตามกฎหมายของศาลนั้นได้ด้วย  
ซึ่งสามารถแบ่งเขตอ านาจศาลที่สามารถพิจารณาคดีปกครองออกได้เป็น 4 ศาล ได้แก่ ศาลปกครอง 
ศาลภาษี ศาลสังคม และศาลแรงงงาน  
    3.2.1.1 ศาลปกครอง66 (VerwaItungsgericht)  
    มี 3 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นต้น (VerwaItungsgericht) ศาลปกครองชั้น
อุทธรณ์ (OberverwaItungsgericht) ศาลปกครองสหพันธ์ (BunderverwaItungsgericht) 
    ตามมาตรา 40 VwGO แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมัน 
ได้ก าหนดให้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีเขตอ านาจทั่วไปในเรื่องทางมหาชน  ซึ่งข้อพิพาททางมหาชนใน
ที่นี้มิใช่ข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ67 และข้อพิพาทในเรื่องทางมหาชนดังกล่าวที่จะอยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองได้เพียงใดนั้น ต้องถือตามทฤษฎีตัวการ68 (Subjektstheorie) กล่าวคือ คดีที่จะเป็นข้อ
พิพาทในทางมหาชนได้นั้น อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจมหาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขอบเขตของกฎหมายที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในทางมหาชน ได้แก่ ขอบเขตของ
กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยข้าราชการ กฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยต ารวจ กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง กฎหมายว่าด้วยถนน หรือ
กฎหมายน้ า เป็นต้น  
    อย่างไรดีแม้จะเป็นข้อพิพาทในทางมหาชน แต่ก็มีกฎหมายบางเรื่องได้บัญญัติไว้โดย
ชัดแจ้งว่าให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลอ่ืนได้ เช่น กรณีของการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจาก
การละเมิดหน้าที่ในทางกฎหมายมหาชน (Schadensersatzanspruch aus der Verletzung 
offentlichrechtIicher PfIchten) เป็นต้น 
    การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยของศาลปกครองนี้ คือ การควบคุมความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง (Der Grundsatz der Gesetzmabingkeit der Verwaltung) แต่
การควบคุมโดยศาลปกครองนั้นจะต้องเป็นการการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครองตามกฎหมายเท่านั้น แต่จะควบคุมความชอบด้วยวัตถุประสงค์ (ZweckmäBingkeit) 
ของการกระท าของฝ่ายปกครองไม่ได้ 
    3.2.1.2 ศาลภาษี69 (Finanzgericht)  
    เป็นศาลที่มี 2 ชั้น คือ ศาลภาษีชั้นต้น (Finanzgericht) และศาลสหพันธ์ (der 
Bundesfinanzhof) ถือว่าเป็นศาลปกครองเฉพาะเรื่อง กล่าวคือ เป็นศาลที่มีอ านาจในการวินิจฉัยข้อ
พิพาทในทางมหาชนเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลภาษี (Finanzgerichtsordnung-FGO) ซึ่งได้ก าหนดให้ศาลภาษีมีเขตอ านาจในเรื่องข้อพิพาทที่

                                                   
      66บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 22. 
 67เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.  
  68เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 

69เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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เกี่ยวกับเรื่องทางภาษีในกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก ข้อพิพาททางภาษี ซึ่งเป็นเรื่องทางภาษีที่อยู่ภายใต้
กฎหมายของสหพันธ์ (มาตรา 33 I Nr. 1 FGO) นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับศุลกากร ภาษี
บริโภค ภาษีรายได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ทั้งนี้ ให้รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบการห้าม
น าเข้าและส่งออกด้วย กรณีที่สอง ข้อพิพาทในทางมหาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามค าสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ใช่เรื่องทางภาษีเท่าที่ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ด้านภาษีมลรัฐหรือสหพันธ์รัฐมีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีและมิได้มีก าหนดเรื่องการใช้สิทธิทางศาลไว้ในกรณีที่มีข้อพิพาท
เกิดข้ึน กรณีท่ีสาม ข้อพิพาทในทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบอาชีพของผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านภาษี (Steuerberater) ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี เช่น เรื่องใบอนุญาตของผู้ตรวจสอบ การ
อนุญาตในการประกอบวิชาชีพ อันมิใช่เรื่องความผิดพลาดมรรยาทในทางวิชาชีพ หากแต่เป็นข้อ
พิพาทในทางมหาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องทางภาษี กรณีที่สี่ ข้อ
พิพาทในทางมหาชนอ่ืนๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งให้ศาลภาษีวินิจฉัย 
    3.2.1.3 ศาลสังคม70 (SoziaIgericht)  
    มี 3 ชั้น คือ ศาลสังคมชั้นต้น (SoziaIgericht) ศาลสังคมมลรัฐ (LandessoziaIgericht) 
และศาลสังคมสหพันธ์ (BundessoziaIgericht) ศาลสังคมเป็นศาลปกครองเฉพาะเรื่องเช่นเดียวกับ
ศาลภาษี แต่อ านาจการพิจารณาคดีของศาลสังคมนั้น มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทในทาง
มหาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการประกันสังคม โดยศาลสังคมมีเขตอ านาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทในกรณี
ดังต่อไปนี้ กรณีแรก ข้อพิพาทในทางมหาชนในขอบเขตของเรื่องการประกันสังคม (Die SoziaI-
versicherung) ตามมาตรา 51 I ของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลสังคม (SoziaIgerichtsgesetz-
SGG) ขอบเขตของเรื่องการประกันสังคมประกอบด้วยการประกันใน 4 เรื่องคือ การประกันสุขภาพ 
(Krankenversicherung) การประกันอุบัติเหตุ (UnfaIIversicherung) การประกันความทุพพลภาพ 
(InvaIidenverscherung) และการประกันเงินเลี้ยงชีพ (Rentenversicherung) กรณีที่สอง ข้อ
พิพาทในทางมหาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ลูกจ้างหยุดพัก (LohnfortzahIung) 
ตามมาตรา 51 III SGG แต่ข้อพิพาทดังกล่าวที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลสังคมนั้น ไม่รวมถึงเรื่องการ
จ่ายเงินเดือนในกรณีที่ลูกจ้างเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานให้นายจ้างจ่ายเงินเดือน ซึ่งข้อพิพาทใน
ลักษณะดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลแรงงาน แต่ศาลสังคมมีอ านาจวินิจฉัยเฉพาะกรณีของข้อ
พิพาทที่เกิดมาจากนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายมหาชนระหว่างนายจ้างกับผู้ประกันตนเท่านั้น กรณีที่
สาม ข้อพิพาทในทางมหาชนซึ่งกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลสังคม ตาม
มาตรา 51 IV SGG 
    3.2.1.4 ศาลแรงงาน71 (Arbeitgericht)  
    มี 3 ชั้นคือ ศาลแรงงานชั้นต้น (Arbeitsgericht) ศาลแรงงานมลรัฐ (Laudesarbeitsgericht)         
และศาลแรงงานสหพันธ์ (Bundesarbeitsgericht) เป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยข้อพิพาท
ตามกฎหมายเอกชนซึ่งมิใช่ข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลแพ่ง ข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลแรงงานจึงเป็นเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน ได้แก่ กรณีแรก ข้อพิพาทในทางเอกชน
                                                   

70เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.  
71เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.  
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ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง (สหภาพแรงงาน, นายจ้าง, สหพันธ์นายจ้าง) อันเป็นเรื่องสัญญา
จ้างที่ได้มีการตกลงกัน รวมทั้งการกระท าละเมิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องค่าเสียหายอัน
เกิดจากการนัดหยุดงาน ข้อพิพาทดังกล่าวหมายถึงการฟ้องของสหภาพแรงงาน (การรถไฟ, การ
ไปรษณีย์) เพ่ือห้ามมิให้นายจ้างจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ในกรณีที่มีการนัดหยุดงาน กรณีที่สอง ข้อพิพาท
ในทางเอกชนระหว่างเจ้าหน้าที่กับนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างหรือเรื่องสิทธิหรือ
เจ้าหน้าที่จากความสัมพันธ์ในการจ้าง รวมทั้งข้อพิพาทจากการท าละเมิด ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์ในการ
จ้าง กรณีท่ีสาม ข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างด้วยกันจากการท างานร่วมกัน เช่น สิทธิเรียกร้องอันเกิดจาก
การท าละเมิดเท่าที่การกระท านั้นมีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ในการจ้าง 
 
  3.2.2 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของเยอรมัน 
  เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของประเทศเยอรมันนั้น อาจแบ่งการพิจารณาได้ 2 ประการ
ดังนี้ ประการแรก คดีปกครองที่น ามาฟ้องจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้อ านาจศาลของเยอรมันตาม
มาตรา 18 ถึงมาตรา 20 ของพระธรรมนูญศาล (Gerivhtsverfassungsgerstz-GVG)72 เงื่อนไข
ดังกล่าวนี้ มาตรา 18 ถึงมาตรา 20 ของพระธรรมนูญศาล ให้น ามาใช้กับเขตอ านาจศาลปกครองด้วย  
ซึ่งเรื่องที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลของเยอรมัน   
นอกจากนี้เขตอ านาจศาลของเยอรมันก็ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้วย บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ บุคคลของรัฐต่างประเทศ ตัวแทนของรัฐต่างประเทศในการเข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทางการทูต เรื่องของรัฐต่างประเทศ กองก าลังของรัฐต่างประเทศ 
ซึ่งมีสิทธิเหนือเขตแดนเยอรมัน และองค์กรระหว่างประเทศ ประการที่สอง คดีปกครองที่น ามาฟ้อง
จะต้องเป็นเรื่องที่อาจใช้สิทธิทางศาลปกครองได้   (Zulaessigkeit des VerwaItungsrechtswegs) 
ตามมาตรา 40 VwGO73 
  การพิจารณาถึงคดีปกครองที่จะฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คือ 
    3.2.2.1  เงื่อนไขท่ัวไปของคดีปกครอง (Die VerwaltungsgerichtIich 

Generalkausel)  
    นั้นได้รับการก าหนดไว้ในมาตรา 40 VwGO ดังนี้ 
     1) การใช้สิทธิทางศาลปกครองอาจกระท าได้ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทตาม
กฎหมายมหาชน ซึ่งมิใช่ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และข้อพิพาทดังกล่าวกฎหมายสหพันธ์
มิได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน เงื่อนไขทั่วไปของมาตรา 40 VwGO นั้นเป็นการ
ก าหนดอ านาจศาลปกครองอย่างกว้างโดยการก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการพิจารณาอย่าง
กว้างนั้นมีข้อพิจารณา ดังนี้ ข้อพิจารณาแรก บทบัญญัติของมาตรา 19 วรรคสี่ของกฎหมายพื้นฐาน 
(Grundgesetz) ซึ่งได้บัญญัติรับรองเกี่ยวกับหลักประกันในทางศาล อันเป็นหลักการพื้นฐานหลัก
หลักหนึ่งในหลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) โดยมาตรา 40 VwGO ได้ยืนยันหลักการคุ้มครอง

                                                   
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 

       73เรื่องเดียวกัน, หน้า 53-55. 
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ปัจเจกบุคคลโดยทั่วไปต่อการกระท าของอ านาจมหาชน หลักตามมาตรา 40 VwGO เท่ากับเป็นการ
ปฏิเสธหลักอ านาจฟ้องที่ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้อย่างชัดเจน (das Enumeration 
sprinzip) การยกเลิกหลักดังกล่าวนั้นหมายความว่า การคุ้มครองสิทธิปัจเจกบุคคลนั้น   มิได้ขึ้นอยู่
กับรูปแบบของการกระท าของรัฐ  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิได้ขึ้นอยู่กับว่าการกระท านั้นเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองหรือไม่ ) ดังนั้น การกระท าของรัฐที่อาจฟ้องร้องได้นั้น  จึงหมายความรวมถึงการกระท าของ
รัฐทุกประเภท ข้อพิจารณาที่สอง มาตรา 40 VwGO นั้นถือว่าเป็นบทกฎหมายเฉพาะของมาตรา 
1374 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (GVG) มาตรา 40 VwGO จึงมิได้เป็นการก าหนดในลักษณะตรงกัน
ข้ามกับมาตรา 13 GVG แต่ถือว่ามาตรา 40 เป็นบทบัญญัติพิเศษ ซึ่งท าให้ลักษณะของอ านาจศาล
ปกครองที่ก าหนดไว้ในมาตรา 95 ของกฎหมายพ้ืนฐานนั้นเป็นรูปธรรมขึ้น ข้อพิจารณาที่สาม มาตรา 
40 VwGO ได้ก าหนดขอบเขตของอ านาจศาลปกครองแยกออกจากเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยได้ก าหนดให้คดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครองจะต้องไม่ใช่ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และได้
แยกเขตอ านาจศาลปกครองออกจากเขตอ านาจศาลปกครองพิเศษ เช่น ศาลภาษี ศาลสังคม เป็นต้น 
     2)  คดีหรือข้อพิพาทที่จะฟ้องยังศาลปกครองได้นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
      (1)  เป็นข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชน ข้อพิพาทตามกฎหมาย
มหาชน หมายถึง75ข้อพิพาทที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้รัฐหรือนิติบุคคลมหาชน
อ่ืนๆ เป็นผู้ที่มีอ านาจมหาชนหรือเป็นผู้ที่ถูกผูกพันต่อกฎหมายที่มีลักษณะของการใช้อ านาจมหาชน  
      (2)  ข้อพิพาทนั้นจะต้องไม่ใช่ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตาม
มาตรา 40 VwGO ได้เปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิทางศาลเฉพาะส าหรับข้อพิพาทที่ไม่ใช่ข้อพิพาทตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะตามมาตรา 13 แห่งกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Gesetz 
ueber Bundesvergfassungsgericht) ได้ก าหนดให้ข้อพิพาทตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวอยู่ในเขต
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ดังนั้น ในมาตรา 40 VwGO จึงได้ก าหนดว่าอ านาจศาลปกครอง
นั้นไม่รวมถึงข้อพิพาทดังกล่าว 
      แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าประชาชนไม่อาจจะกล่าวอ้างสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานต่อศาลปกครองได้ ในบางกรณีเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยว่ากรณีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานระหว่างรัฐและประชาชนนั้นจะมีความหมายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อพิพาทตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในความหมายของมาตรา 40 VwGO หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้มาตรา 90 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้บัญญัติให้ข้อพิพาทนั้นจะต้องด าเนินการในศาลที่มีเขตอ านาจจนถึง
ที่สุดก่อนจึงอาจร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญได้ 
      ดังนั้น ข้อพิพาทระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ หรือระหว่างนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนกับรัฐจึงไม่ใช่ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในความมายของมาตรา 40 VwGO 
ข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในความหมายของมาตรา 40 จึงหมายเฉพาะบรรดาข้อ พิพาท

                                                   
  74มาตรา 13 GVG ข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญานั้นให้อยู่ในเขตอ านาจของศาล
ยุติธรรม 
  75บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 55. 
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ระหว่างสหพันธ์ (Bund) กับมลรัฐ (Land) เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือระหว่างองค์กร
สูงสุดของสหพันธ์หรือของมลรัฐ หรือระหว่างสมาชิกขององค์กรดังกล่าว โดยมีปัญหาข้อพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ขององค์กร ดังกล่าว 
      (3) ข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนนั้นมิได้ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลอื่น ข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนในบางกรณีอาจจะถูกก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลอ่ืนได้  
ซึ่งอาจจะก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมหรืออ านาจของศาลปกครองเฉพาะด้านอ่ืนๆ 
เช่น ศาลภาษี ศาลสังคม เป็นต้น 
    3.2.2.2 เงื่อนไขประเภทของค าฟ้อง76  
    ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน ได้แบ่งประเภทของค าฟ้องออกเป็น 5 
ประการ ดังนี้ ประการแรก ค าฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง (Anfechtungsklage) การฟ้องคดี
ประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ศาลปกครองยกเลิกนิติกรรมทางปกครองอันใดอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาระ
แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อนิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ด้วยกฎหมาย เช่น รูปแบบของการกระท าทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควรจะท าในรูปของสัญญาทางปกครองแต่กลับท าในรูปของนิติกรรมทาง
ปกครอง ประการที่สอง ค าฟ้องขอให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครอง 
(Verpflichtungsklage) การฟ้องประเภทนี้ก็เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครอง 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธที่จะออกให้แก่โจทก์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ละเว้นไม่ออกนิติกรรมทาง
ปกครองให้แก่โจทก์ หากเป็นการในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ปฏิเสธการออกนิติกรรมทาง
ปกครองแก่โจทก์แล้ว กรณีนี้อาจเรียกค าฟ้องประเภทนี้ว่า การฟ้องโต้แย้งการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง (Unterlassungsklage) ประการที่สาม ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ 
(Lristungsklage) การฟ้องประเภทนี้ หมายถึงการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  หรือละเว้นไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้อง
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกนิติกรรมทางปกครอง เพราะหากเป็นการฟ้องให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรม
ทางปกครองก็จะ เป็นค า ฟ้องประเภทขอให้ เจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายอออกนิติ กรรมทางปกครอง  
(Verpflichtungsklage)  ดังนั้นค าฟ้องประเภทดังกล่าวจึงมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กระท า
การใดที่มิใช่การออกนิติกรรมทางปกครอง เช่น ฟ้องเพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ข้อมูลต่างๆ 
หรือฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการ หรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ด าเนินการซ่อมถนน เป็นต้น ประการที่สี่ ค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) ค าฟ้อง
ประเภทนี้หมายถึง การฟ้องคดีเพ่ือให้พิสูจน์การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของนิติสัมพันธ์หรือเพ่ือพิสูจน์ความ
เป็นโมฆะของนิติกรรมทางปกครอง นิติสัมพันธ์ในกรณีนี้หมายถึงความสัมพันธ์ในทางกฎหมายของ
บุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อสิ่งอ่ืนที่มีผลมาจากข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ความสัมพันธ์ในทาง
กฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือนิติกรรมทางปกครอง หรือมีผลมาจากกฎหมายโดยตรงระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ประการที่ห้า ค าร้องขอให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง (Antrag auf Normenkontrolle) การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายล าดับรองโดยศาลนั้น มาตรา 47 ของ VwGO ก าหนดให้ศาลปกครองมี

                                                   
  76เรื่องเดียวกัน, หน้า 67-68. 
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อ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับซึ่งออกตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร นอกจากนี้ยังก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่มี
ล าดับขั้นต่ ากว่ากฎหมายของมลรัฐ รวมทั้งข้อบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 
    3.2.2.3 เงื่อนไขเรื่องเขตอ านาจศาล (Zuistaendigkeit des angerufenen 

Gerichts)77  
    เงื่อนไขเรื่องเขตอ านาจศาลนั้น อาจพิจารณาได้ออกเป็น เขตอ านาจศาลในทาง
เนื้อหาของข้อพิพาท (die sachliche Zustaendigkeit) และเขตอ านาจศาลในแง่ทางพ้ืนที่ (die 
oertliche Zustaendigkeit) เขตอ านาจศาลพิจารณาในแง่เนื้อหาของข้อพิพาทนั้นเป็นการแบ่ง
ประเภทคดีในการฟ้องยังศาลชั้นใด เช่น การฟ้องเรื่องดังต่อไปนี้  ให้ ฟ้องยังศาลปกครองชั้นสูง 
(Odergerwaltungsgericht)  
     1) การร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้านกฎหมายของกฎหมายล าดับ
รอง (Normkontroll) (มาตรา 47 VwGO) 
     2)  การวินิจฉัยค าร้องของรัฐบาลแห่งมลรัฐในการปิดสมาคม (มาตรา 48 
VwGO) 
     3)  การวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ในกรณีที่
มลรัฐนั้นก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลปกครองชั้นสูง 
     4) อ านาจพิจารณาในแง่พ้ืนที่นั้น อาจแยกพิจารณาได้ 6 กรณี ได้แก่ 
กรณีแรก ฟ้องยังศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ (มาตรา 52 ข้อ 1 VwGO) กรณีที่สอง กรณีฟ้องนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนหรือในกรณีที่ฟ้องอันเกี่ยวเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในทางกฎหมายมหาชน ในกรณี
นี้ให้ฟ้องยังศาลอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของผู้ฟ้อง (มาตรา 52 ข้อ 4 VwGO) กรณีที่สาม ในกรณีที่
ฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐ หรือนิติบุคคลของสหพันธรัฐ ให้
ฟ้องยังศาลที่หน่วยงานของสหพันธรัฐนั้นๆ ตั้งอยู่ (มาตรา 52 ข้อ 2 VwGO) กรณีที่สี่ ในกรณีที่ฟ้อง
โต้แย้งนิติกรรมทางปกครองในกรณีอ่ืนๆ ให้ฟ้องยังเขตอ านาจศาลที่มีการออกนิติกรรมทางปกครอง
ดังกล่าว ในกรณีที่นิติกรรมทางปกครองดังกล่าวออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายองค์กรร่วมกัน 
กรณีนี้ให้ฟ้องยังศาลที่ผู้ฟ้องมีภูมิล าเนา (มาตรา 52 ข้อ 3 VwGO) กรณีท่ีห้า ในกรณีของการฟ้องเพ่ือ
พิสูจน์สิทธิ (Feststellung sklage) และกรณีการฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการ 
(leistungsklage) กรณีนี้ให้ฟ้องยังที่ตั้งหน่วยงานที่ถูกฟ้อง (มาตรา 52 ข้อ 5 VwGO) กรณีสุดท้าย 
เป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีใดคดีหนึ่งยังศาลปกครองแล้ว  ศาลที่รับฟ้องนั้นเห็นว่า เรื่องที่ฟ้องนั้นตนไม่มี
อ านาจในการพิจารณา ในกรณีนี้ให้ศาลที่รับฟ้องนั้นก าหนดว่า ศาลปกครองใดเป็นเป็นศาลที่มีอ านาจ
ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในกรณีนี้ให้ศาลปกครองนั้น ผูกพันตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่รับ
เรื่องดังกล่าวถึงแม้ว่าศาลนั้นจะวินิจฉัยผิดก็ตาม  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 83 VwGO และมาตรา 17a 
GVG อันเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเขตอ านาจศาล   
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    3.2.2.4 เงื่อนไขเรื่องความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมในคดี 
(Beteiligtenfacehigkeit)  

    ตามมาตรา 61 VwGO78 ในคดีปกครองนั้นใช้ถ้อยค าที่แตกต่างไปจากคดีแพ่ง  
ในขณะที่คดีแพ่งใช้ค าว่า  “คู่ความ” (Parteien) แต่ในคดีปกครองใช้ค าว่า “ผู้เข้าร่วมในคดี” 
(Beteigligten) ผู้เข้าร่วมในคดีปกครองนั้น คือ บุคคลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 43 VwGO อันได้แก่ 
ผู้ฟ้อง (klaeger) ผู้ถูกฟ้อง (Beklagter) ผู้ได้รับหมายให้เข้าร่วมในคดี (Beigeladener) นอกจากนี้ยัง
รวมถึงอัยการของสหพันธ์หรือตัวแทนผลประโยชน์ของมหาชน 
    กรณีนี้มีข้อสังเกตว่า คดีปกครองมีใครบ้างที่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีปกครอง  ซึ่ง
ผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในคดีนั้นจะต้องพิจารณาว่า ผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในคดีที่กล่าวนี้เป็นผู้มีความสามารถ
หรือไม่  กล่าวคือ  ผู้ฟ้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิในการฟ้องแต่ผู้ฟ้องอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถในการ
ฟ้องคดี ในทางกลับกันให้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมาใช้พิจารณาในกรณีของผู้ที่ถูกฟ้องด้วย 
    กรณีดังกล่าวนี้  มาตรา 61 ของ VwGO ได้บัญญัติ ให้บุคคลต่อไปนี้  เป็นผู้มี
ความสามารถเข้าร่วมในคดีได้คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุ่มบุคคลเท่าที่กลุ่มบุคคลนั้นอาจมีสิทธิ
ในเรื่องนั้นๆ ได้ และหน่วยงานของรัฐ กลุ่มบุคคลที่อาจเข้ามีส่วนร่วมในคดีได้นั้น หมายความรวมถึง
กลุ่มบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมาย คณะบุคคลที่จะมีสิทธิฟ้องคดีได้ ย่อมเป็นการเพียงพอ 
หากมีการก าหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในทางกฎหมาย นอกจากนี้สิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมใน
คดีปกครองของกลุ่มบุคคลอาจได้สิทธิมาจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Grundrecht) ตามรัฐธรรมนูญของ
เยอรมัน 
    3.2.2.5 เงื่อนไขเรื่องอ านาจในการด าเนินคดี (Prozessfuehrungsbefugnis)  
    ตามมาตรา 78 VwGO79 คดีทุกประเภทถือว่า อ านาจในการด าเนินคดีนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของเงื่อนไขในการที่ศาลเข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาของข้อพิพาท 
    อ านาจในการด าเนินคดี (Prozessfuehrungsbefugnis) หมายถึง อ านาจในการ
ด าเนินคดีตามสิทธิที่กล่าวอ้างนั้นในนามของตนเอง เรื่องอ านาจในการด าเนินคดีนั้นเป็นการตอบ
ค าถามว่า บุคคลที่เข้ามาในคดีนั้นถือว่าเป็นคู่ความที่ถูกต้องหรือไม่   
    ดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันระหว่างอ านาจในการด าเนินคดีในลักษณะที่เป็นฝ่าย
กระท า (die aktive Prozessfuehrungsbefugnis) ซึ่งหมายถึง อ านาจในการด าเนินคดีตามสิทธิที่
กล่าวอ้างในนามของตนเอง อันเป็นบุคคลที่มีความผูกพันตามที่โจทก์กล่าวอ้าง หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้
ถูกกล่าวหาในคดีนั้น อย่างไรก็ตาม โดยที่เรื่องอ านาจฟ้องคดี (Klagebefugnis) เป็นเรื่องที่ก าหนดไว้
จะต้องน ามาพิจารณาอยู่แล้วในมาตรา 42 วรรคสอง VwGO ซึ่งในเรื่องอ านาจฟ้องคดีนั้นมีกฎเกณฑ์
เรื่องอ านาจในการด าเนินคดีในลักษณะที่เป็นฝ่ายกระท าอยู่แล้ว  ดังนั้น หลักการทั่วไปของอ านาจใน
การด าเนินคดีในลักษณะที่เป็นฝ่ายกระท า (die active Prozessfuehrungsbefugnis)  จึงไม่น ามา
พิจารณา ดังนั้นในที่นี้จึงมีข้อพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอ านาจในการด าเนินคดีในลักษณะที่
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เป็นฝ่ายถูกกระท า (passive Prozessfuehrungsbefugnis หรือ Passivlegitimation) โดยอาจแยก
พิจารณาได้ดังนี้  
     1) กฎเกณฑ์ตามมาตรา 78 วรรคแรก อ านาจในการด าเนินคดีใน
ลักษณะที่เป็นฝ่ายถูกกระท านั้น มาตรา 78 วรรคแรก ข้อ 1 ได้ก าหนดไว้เป็นหลักทั่วไปว่า การฟ้องที่
มุ่งหมายที่จะฟ้องต่อนิติบุคคลมหาชนองค์กรใดองค์กรหนึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวที่ออกนิติ
กรรมทางปกครอง  หรือที่ได้ปฏิเสธที่จะออกนิติกรรมทางปกครอง ย่อมตกเป็นผู้ที่ถูกฟ้องในคดี
ดังกล่าว ในกรณีที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเพียงพอ โดยหลักทั่วไปแล้ว
กรณีนี้ย่อมน ามาใช้ แม้ว่านิติกรรมทางปกครองนั้นจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นที่มีการอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครอง  นอกจากการโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที่อาจแยกออกได้เป็นอิสระจากนิติกรรม
ทางปกครองเดิม 
     2) กฎเกณฑ์ตามมาตรา 78 วรรคสอง และ มาตรา 79 วรรคสอง VwGO
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์และจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ต้องถือว่าเจ้าหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 78 วรรคสอง 
VwGO นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในความของมาตรา 78 วรรคแรก VwGO เช่น ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้าง และต่อมาเพ่ือนบ้านของบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ท าการก่อสร้างนั้นได้โต้แย้งใบอนุญาตให้ก่อสร้าง และมีผลกระทบให้มีการยกเลิกใบอนุญาต
ก่อสร้างดังกล่าว ในกรณีนี้ตามมาตรา 78 วรรคสอง หากผู้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจะฟ้องจะต้องฟ้อง
เจ้าหน้าที่ของมลรัฐ มิใช่ฟ้ององค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะมลรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น 

3.2.2.6 เงื่อนไขเรื่องความสามารถในการด าเนินคดี (Prozessfaehigkeit) และ
การมีตัวแทนในคด ี(Prozessvertretung)  

    ตามมาตรา 62 และมาตรา 67 VwGO80 ในขณะที่เงื่อนไขเรื่องความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมในคดี (Beteiligtenfaehigkeit) นั้น เป็นการตอบปัญหาว่า ใครเป็นบุคคลที่อาจเข้าไปมีส่วน
ร่วมในคดีได้ แต่ในขณะที่เรื่องความสามารถในการด าเนินคดีนั้นเป็นเรื่องของอ านาจที่จะด าเนินคดี
ด้วยตนเอง หรือจะต้องมีการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินคดีแทนตน  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในคดีทุกคน
อาจไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถในการด าเนินคดีได้ทุกคนถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะด าเนินคดีโดย
ล าพังของตนเองได้ ในกรณีนี้จ าเป็นที่จะต้องมีผู้แทนของบุคคลนั้นเข้ามาด าเนินคดีแทนบุคคลดังกล่าว 
ดังนั้นในเรื่องความสามารถในการด าเนินคดีนั้น จะต้องพิจารณาจาก 
     1) คว ามส ามา รถ ในกา รด า เ นิ น คดี  ( Prozessfaehigkeit)  ผู้ ที่ มี
ความสามารถในการด าเนินคดี คือ 
      (1) บุคคลที่มีความสามารถกระท าการได้ตามกฎหมายแพ่ง 
      (2) บุคคลที่ถูกจ ากัดความสามารถบางประการในการกระท าการ
ต่างๆ ตามกฎหมายแพ่งนั้น เท่าที่บทบัญญัติของกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายมหาชนยอมรับให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถในการด าเนินคดีได้ 
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     2) การมีผู้แทนหรือตัวแทนในคดี (Prozessvertretung) บุคคลที่เป็นผู้ไร้
ความสามารถในการด าเนินคดีนั้น จะต้องมีผู้แทนตามกฎหมายในการด าเนินคดีแทนตน โดยทั่วไป
แล้วบุคคลอาจมอบหมายให้มีผู้แทนในการด าเนินคดีแทนตนได้ ซึ่งเรียกการเป็นผู้แทนประเภทนี้ว่า 
การให้เป็นผู้แทนตามความประสงค์ของบุคคลนั้น (gewillkuere freiwillige vertretung) แต่ยังมี
กรณีท่ีกฎหมายบังคับให้ผู้มีส่วนร่วมในคดีจะต้องมีตัวแทน หรือเรียกว่า “gewillkuere notwendige 
Vertretung” ในกรณีนี้ ได้ แก่  กรณีที่ มี การด า เนินคดีต่ อศาลปกครองสู งสุ ดแห่ งสหพันธ์ 
(Bundesverwaltungsgericht) ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีผู้แทนซึ่งอาจจะเป็นทนายความหรือเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย (มาตรา 62 วรรคหนึ่ง VwGO) และอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ด าเนินคดีต่อศาล
ปกครองชั้นต้น หรือต่อศาลปกครองชั้นสูง และศาลได้วินิจฉัยให้ต้องมีผู้แทนในคดี (มาตรา 67 วรรค
สอง VwGO)  
    3.2.2.7 เงื่อนไขของการฟ้องต้องเป็นไปตามมาตรา 81 และมาตรา 82 VwGO81  
    ตามมาตรา 81 VwGO ได้ก าหนดให้การฟ้องนั้นต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร การ
ฟ้องยังศาลปกครองนั้นอาจกระท าโดยการให้เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่ตน
จะฟ้อง โดยค าฟ้องนั้นจะต้องปรากฎชื่อโจทก์ ผู้ที่ถูกฟ้อง และประเด็นข้อพิพาท อีกทั้งจะต้องลง
ลายมือชื่อของโจทก์หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทน การฟ้องโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ก็อาจ
กระท าได้ แต่จะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วย แต่การฟ้องโดยวิธีการใช้โทรศัพท์ไม่อาจจะกระท าได้ 
    3.2.2.8 เงื่อนไขความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ   

(Rechtschutzbedurfnis)82  
    ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ หมายถึง ความประสงค์ของโจทก์ที่
ด าเนินการฟ้องคดีนั้นจะต้องสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิโดยทางศาลได้ และการฟ้องคดี
ดังกล่าวเป็นความจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ดังนั้นบุคคลที่มีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธินั้น  คือบุคคลที่ได้ด าเนินการเพ่ือขอให้คุ้มครองผลประโยชน์ที่ควร
ได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมาย โดยวิธีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้คุ้มครองสิทธิ หรือเรียกว่า  บุคคลนั้น
มีสิทธิเรียกร้องที่จะให้ศาลวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว ในการด าเนินคดีใดที่ขาดผลประโยชน์หรือความ
จ าเป็นที่ควรจะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวนั้น จะได้รับการปฏิเสธการด าเนินคดีในชั้นศาล เงื่อนไข
ความจ าเป็นที่จะตอ้งได้รับความคุ้มครองสิทธินั้น ยังต้องเป็นวิธีการที่โจทก์ไม่อาจบรรลุความมุ่งหมาย
ดังกล่าวได้โดยวิธีการอ่ืน ซึ่งหากโจทก์สามารถบรรลุตามความมุ่งหมายโดยวิธีการอ่ืนได้  ซึ่งเร็วกว่า  
ดีกว่า  หรือประหยัดกว่า กรณีเช่นนี้ โจทก์ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิโดย
วิธีการฟ้องคดีต่อศาล ตัวอย่างเช่น การที่โจทก์ฟ้องเพ่ือขอให้รับรองว่าโจทก์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการเป็นทหาร ในเมื่อโจทก์ได้ไปท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในกิจการพลเรือนเสียแล้ว 
หรือกรณีที่โจทก์ฟ้องต้องการจะให้ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในทางทฤษฎี ซึ่งโจทก์มีความเห็น
ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

                                                   
  81เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
  82เรื่องเดียวกัน, หน้า 75-77. 
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    ความจ าเป็นที่จะต้องได้ความคุ้มครองสิทธิ มีความใกล้เคียงกับเรื่องอ านาจฟ้องคดี
เป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดีทั้งสองประการนั้นมีข้อแตกต่างกัน ในประเด็นที่ว่า กรณีของอ านาจฟ้อง
นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะกับความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิของโจทก์ แต่ในขณะที่ความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธินั้น จะตรวจสอบว่า ในการฟ้องคดีของโจทก์นั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทางศาลหรือไม่ 
     ในส่วนเงื่อนไขความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ  (Recgtsschutzbe 
duerfnis) ส าหรับการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง (Anfechtungsklage) โดยทั่วไปแล้ว ถือว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิส าหรับการฟ้องประเภทนี้ เมื่อโจทก์ได้รับผลกระทบจาก
นิติกรรมทางปกครองและโจทก์ประสงค์จะให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองดังกล่าว ความจ าเป็น
ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิส าหรับการฟ้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทาง
ปกครอง (Verpflichtungsklage) นั้น ถือว่าโจทก์มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิเมื่อ
โจทก์มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ศาลพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมดังกล่าวให้ตน   
    ส่วนในกรณีของการฟ้องเพ่ือให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างใดอย่ างหนึ่ ง  
(Leistungsklage)  นั้น ถือว่าโจทก์มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ เมื่อสิทธิที่โจทก์ใช้
เป็นหลักฐานในการฟ้องนั้นถึงก าหนดที่โจทก์อาจเรียกร้องตามสิทธิดังกล่าวได้ 
    ส าหรับความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับการควบคุมกฎหมาย
ล าดับรอง (Normenkontrollverfahren) นั้น  แม้ว่าในการควบคุมกฎหมายล าดับรองนั้นจะ
เรียกร้องอ านาจในการยื่นค าร้องของผู้ยื่นค าร้องเป็นพิเศษก็ตาม อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผู้ยื่นค า
ร้องจะต้องเป็นผู้มีอ านาจยื่นค าร้องแล้ว ผู้ยื่นค าร้องยังต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิในกรณีการยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลควบคุมกฎหมายล าดับรองด้วย  เพราะการ
ตรวจสอบกฎหมายล าดับรองในกรณีเช่นนี้  ย่อมมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล
รวมอยู่ในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย ซึ่งการพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิใน
กรณีที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรองถือว่าได้รับการยอมรับเมื่อสถานะ
ในทางกฎหมายของผู้ยื่นค าร้องสามารถได้รับการเยียวยาแก้ไขให้ดีขึ้นได้หากศาลได้วินิจฉัยว่า  
กฎหมายล าดับรองดังกล่าวเป็นโมฆะนั้น จะน าไปสู่การยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดการแก้ไขความ
เสียหายที่ผู้ร้องได้รับจากกฎหมายล าดับรองดังกล่าว 
    3.2.2.9 เรื่องท่ีฟ้องจะต้องยังไม่เคยฟ้องเป็นคดีมาก่อน (Fehlende 

Rechtshaegigkeit) และยังไม่มีค าพิพากษาในเรื่องนั้น (Rechtskraft)83  
    เรื่องที่จะต้องพิจารณาในกรณีนี้คือ ประเด็นข้อพิพาท (Streitgegendstand) หาก
เป็นประเด็นข้อพิพาทท่ีมีการฟ้องอยู่ในศาลอื่นแล้วก็ดี  หรือเป็นกรณีที่ประเด็นข้อพิพาทนั้นได้รับการ
พิพากษาแล้วและไม่อาจโต้แย้งได้อีกต่อไปแล้วก็ดี  ในกรณีเหล่านี้ไม่ควรจะให้น าประเด็นข้อ พิพาท
ดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอีกเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงภาระที่จะเกิดต่อกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาล และกรณีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างค าพิพากษาของศาลได้  ปัญหาดังกล่าวนี้เอง มี
ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม 

                                                   
  83เรื่องเดียวกัน, หน้า 80-82. 
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    ดังนั้น ในคดีทุกประเภทจึงห้ามมิให้น าประเด็นข้อพิพาทเดียวกันไปฟ้องใหม่ตราบ
เท่าท่ีประเด็นข้อพิพาทนั้นได้มีการฟ้องคดียังศาลปกครองทั่วไป หรือฟ้องคดียังศาลยุติธรรม หรือฟ้อง
คดียังศาลใดศาลหนึ่งของศาลแรงงาน ศาลภาษี  ศาลทางวินัย หรือศาลสังคม การฟ้องคดีใหม่ใน
ประเด็นเดียวกันไม่อาจกระท าได้ ซึ่งหมายรวมถึงจะต้องเป็นกรณีที่มีคู่ความเดียวกันและประเด็นข้อ
พิพาทเดียวกัน ในที่นี้จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าประเด็นข้อพิพาทเดียวกันนั้นมีขอบเขตเพียงใด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อพิพาทในคดีปกครองนั้นมีข้อพิจารณาดังนี้ 
     1) โดยหลักท่ัวไปแล้ว การก าหนดประเด็นข้อพิพาทนั้น มีความส าคัญมิใช่
เฉพาะในการพิจารณาว่าเรื่องนั้นได้เคยฟ้องคดีมาก่อนหรือไม่ หรือเรื่องนั้นได้มีค าพิพากษามาแล้ว
หรือไม ่หากแต่การก าหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างชัดเจนนั้นยังมีความส าคัญต่อเรื่องอ านาจศาล เช่น 
จะฟ้องยังศาลปกครอง หรือศาลภาษี มีความส าคัญต่อเรื่องเขตอ านาจ เช่นจะฟ้องยังภูมิล าเนาของผู้
ถูกฟ้องหรือจะฟ้องยังศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ รวมทั้งยังมีความส าคัญต่อการขอแก้ไขค าฟ้องและการ
ขอให้รวมค าฟ้อง เป็นต้น  
     ประเด็นข้อพิพาทนั้น  หมายถึง ความประสงค์ของโจทก์อันเกิดมาจาก
ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งซึ่งโจทก์ประสงค์ที่ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากศาล  โดยการออกค า
พิพากษาของศาลในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว จากความหมายของประเด็นข้อพิพาท  จึงอาจแบ่ง
สาระส าคัญออกได้เป็น  2 ส่วน คือ ในส่วนของเนื้อหาของค าฟ้องซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงอันเป็นพ้ืนฐาน
ของค าฟ้องนั้นด้วย  กับอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลอันได้แก่ โจทก์ หรือผู้ยื่นค าร้อง  และ
ผู้ถูกฟ้อง 
     2) ประเด็นข้อพิพาทส าหรับการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) ที่โจทก์ได้ตั้งเป็นประเด็นคดีนั้น โดยทั่วไปแล้วมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทของคดี  ส าหรับการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นพิพาทนั้น นัก
นิติศาสตร์เยอรมันมีความเห็นที่แตกต่างกัน ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ประเด็นข้อพิพาทในคดีประเภทนี้ คือ 
สิทธิเรียกร้องให้ยกเลิกนิติกรรมทางปกครองดังกล่าว ฝ่ายที่สองเห็นว่า ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
นิติกรรมทางปกครองที่ถูกโต้แย้งเป็นประเด็นข้อพิพาท ฝ่ายที่สาม เห็นว่า การกล่าวอ้างยืนยันสิทธิ
โจทก์ว่าตนถูกละเมิดสิทธิเป็นประเด็นข้อพิพาทของคดีการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทา งปกครอง  
เนื่องจากเรื่องประเด็นข้อพิพาทนั้นมีผลส าคัญต่อขอบเขตของความผูกพันที่เกิดขึ้นจากค าวินิจฉัยของ
ศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เก่ียวกับการวินิจฉัยให้ค่าทดแทนตามกฎหมายมหาชน 
     ความเห็นทั้งสามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข้อพิพาทของการฟ้องโต้แย้งนิติ
กรรมทางปกครอง  ซึ่งแต่ละแนวความคิดก็จะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นสาระส าคัญของประเด็นข้อพิพาท
ในการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง ส าหรับการขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองถือว่าเป็น
ความมุ่งหมายในเบื้องต้นของการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง   เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นสาระส าคัญ
ของประเด็นข้อพิพาทนอกจากนี้  การละเมิดสิทธิของโจทก์ก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นข้อพิพาท  ซึ่ง
มาตรา 42 วรรคสอง VwGO ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในการฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง 
     3) ประเด็นข้อพิพาทส าหรับการฟ้องคดีประเภทอ่ืนๆ 
      (1) ส าหรับการฟ้องให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครอง 
(Verpflichtungsklage) นั้น ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี คือ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการปฏิเสธ 
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หรือการละเว้นการออกนิติกรรมทางปกครอง รวมทั้งสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ออกนิติกรรมทางปกครอง
ดังกล่าว 
      (2) ส าหรับการฟ้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
(Leistlungsklage) ประเด็นข้อพิพาท คือ สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
      (3) ส าหรับการฟ้องเพ่ือพิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) ประเด็น
ข้อพิพาท คือการมีอยู่หรือ การไม่มีอยู่ของความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย หรือความเป็นโมฆะของนิติ
กรรมทางปกครอง 
      (4) ส าหรับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล าดับรอง 
(Normenkontrollverfahren) นั้นประเด็นข้อพิพาท คือ ความเป็นโมฆะ รวมทั้งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหมายล าดับรองดังกล่าว ถือว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทของการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหมายล าดับรอง 
     ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองในกรณีดังกล่าวนี้ อาจ
แยกพิจารณาออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้84 กรณีแรก เรื่องที่ฟ้องจะต้องยังไม่เคยฟ้องเป็นคดีมาก่อน 
เงื่อนไขส าหรับการรับฟ้องคดีนั้นมีเงื่อนไขว่าเรื่องนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้มีการฟ้องคดีอยู่ที่ ศาล
อ่ืน เงื่อนไขดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเงื่อนไขส าหรับการเข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี ในกรณีที่มีการรับ
ฟ้องเรื่องยังศาลใดศาลหนึ่งแล้วต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อันมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาล ในกรณีนี้ย่อมไม่กระทบถึงเรื่องที่ได้ฟ้องไว้แล้ว (มาตรา 173 ประกอบ
กับ มาตรา 17 วรรคแรก พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (GVG)) นอกจากนี้ เรื่องการฟ้องคดีไว้แล้วนั้นยัง
มีความส าคัญในทางด้านกฎหมายสารบัญญัติด้วย ซึ่งมีผลท าให้มีการสะดุดหยุดลงของอายุความ 
รวมทั้งตามมาตรา 291 BGB ในกรณีการฟ้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการนั้นจะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ยนับจากการด าเนินคดีด้วย การเริ่มต้นและสิ้นสุดการฟ้องคดีในคดีปกครองนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อมี
การฟ้องคดีต่อศาลและสิ้นสุดลงเมื่อมีการพิพากษาคดี การประนีประนอมยอมความ (มาตรา 106 
VwGO) หรือการถอนฟ้อง (มาตรา 92 VwGO) กรณีที่สอง เรื่องที่ฟ้องนั้นจะต้องยังไม่มีค าพิพากษา
ในเรื่องนั้น ซึ่งในท่ีนี้อาจแยกพิจารณาระหว่างค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบ  (Die formelle 
Rechtskraft) และค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางเนื้อหา (die materielle Rechtskraft) ค าพิพากษา
ที่มีผลบังคับในทางรูปแบบ  (Die formelle Rechtskraft der Entscheidung) หมายถึง ค าพิพากษาดังกล่าว
นั้นไม่อาจจะท าการอุทธรณ์โต้แย้งได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้น ค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบจะ
เกิดข้ึนเมื่อค าพิพากษานั้นไม่อาจจะอุทธรณ์โต้แย้งได้อีก หรือระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งได้สิ้นสุด
ลงแล้วหรือผู้มีส่วนร่วมในคดีได้สละการใช้สิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาของศาลแล้ว  ค า
พิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบ (Die materielle Rechtskraft der Entscheidung) ถือว่าเป็นเงื่อนไข
ที่จะก่อให้เกิดค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางเนื้อหา ซึ่งหมายความว่า ผู้มีส่วนร่วมในคดีรวมทั้งผู้รับ
ทอดสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วย จะต้องถูกผูกพันตามค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบเท่าที่
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ศาลได้พิพากษาในประเด็นข้อพิพาทนั้น โดยอาศัยพื้นฐานของค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางเนื้อหานี้
เอง ที่ท าให้ผู้มีส่วนร่วมในคดีจะต้องผูกพันต่อขอบเขตของประเด็นข้อพิพาทในคดีนั้นๆ 
    3.3.2.10 เงื่อนไขอ านาจฟ้องคด ี(Klagebefugnis)85  
    การพิจารณาเงื่อนไขอ านาจฟ้องคดีจะแยกพิจารณาตามค าฟ้องของคดีแต่ละ
ประเภท ดังนี้ 
     1)  อ านาจฟ้องคดี  Anfechtungsklage และ Verpflichtungsklage ใน
กรณีดังกล่าวนี้ มาตรา  42 วรรคสอง  ได้ก าหนดเรื่องอ านาจฟ้องคดีไว้ในกรณีของการฟ้องคดีโต้แย้ง
นิติกรรมทางปกครอง  (Anfechtungsklage) และกรณีของการฟ้องให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทาง
ปกครอง (Verpflichtungsklage) นั้น ผู้ที่ยื่นค าฟ้องจะมีอ านาจฟ้องเมื่อโจทก์ถูกละเมิดสิทธิอัน
เนื่องมาจากนิติกรรมทางปกครอง หรือเกิดจากการปฏิเสธหรือการละเว้นไม่ออกนิติกรรมทางปกครอง
อันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ความมุ่งหมายของมาตรา 42 วรรคสอง นั้นมีความมุ่งหมายเพื่อ
เป็นการปฏิเสธอ านาจฟ้องคดีที่ให้สิทธิกับทุกคนในการฟ้อง โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้เสียหายหรือไม่ หรือที่เรียกว่า Popularklage โดยผู้ฟ้องที่เป็นโจทก์ท าหน้าที่เป็นผู้คุ้มครอง
ผลประโยชน์มหาชนที่กฎหมายให้ความรับรองคุ้มครองแก่บุคคลอ่ืน 
     2) อ านาจฟ้องคดี ให้ ฝ่ ายปกครองกระท าการ  ( Die allgemeine 
Leistungskliage) ตามมาตรา 42 วรรคสอง นั้น  ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นหากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับนิติ
กรรมทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องโต้แย้งแบบ Anfechtungsklage ก็ดี หรือ Verpflich 
tungsklage ก็ดี การจะมีอ านาจฟ้องต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นถูกละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากนิติกรรม
ทางปกครอง  ส่วนอ านาจฟ้องในกรณีของค าฟ้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการ  (die allgemeine 
Leistungsklage) นั้น บุคคลนั้นจะมีอ านาจฟ้องคดีประเภทนี้ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธหรือ
ละเว้นการกระท าตามที่โจทก์เรียกร้อง ซึ่งการปฏิเสธหรือการละเว้นนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ 
ในแง่ของโครงสร้างการตรวจสอบอ านาจฟ้องคดีประเภทนี้  ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับค าฟ้องขอให้ฝ่าย
ปกครองออกนติิกรรมทางปกครองมาตรา 42 วรรคสอง จึงน ามาใช้กับฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองกระท า
การ  (Die allgemeine Leistungskiage) โดยการเทียบเคียง  
     อย่างไรก็ตาม  การน ามาตรา 42 วรรคสอง มาใช้ค าฟ้องประเภทนี้ที่มิได้
น ามาใช้อย่างเคร่งครัด  เช่น กรณีค าฟ้องโต้แย้งนิติกรรมทางปกครองหรือค าฟ้องให้ออกนิติกรรมทาง
ปกครอง  การปฏิเสธอ านาจฟ้องคดีขอให้ฝ่ายปกครองกระท าการนั้น อาจจะมิได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏ
อย่างชัดแจ้งว่าสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการนั้น  ไม่อาจเป็นไปได้หรือโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกร้องในเรื่องนั้น 
     3) อ านาจฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิ (Die Feststellungsklage) ปัญหาว่า
การฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธินั้นผู้ฟ้องจ าเป็นต้องมีอ านาจฟ้องหรือไม่ ในทางต าราและตามค าพิพากษา
ก็ยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของเยอรมันนั้นไม่ยอมรับหลักอ านาจฟ้องคดีปกครองประเภท Popularklage ดังนั้นในเรื่อง
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นี้ ผู้ที่ฟ้องจะต้องไม่ใช่บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ประสงค์จะให้
ศาลพิจารณา กรณีนี้จึงต้องน ามามาตรา 42 วรรคสอง มาใช้กับการฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิด้วย 
     4) อ านาจฟ้องคดี sui generis เป็นการฟ้องคดีประเภทที่ไม่อาจจะฟ้องโดย
วิธีการฟ้องอ่ืน  ๆได้ เช่น 
      (1) คดีเกี่ยวกับข้อพิพาทภายในองค์กร ( Innerorganschaftliche 
Streitverfahren) ตามหลักทั่วไปคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทภายในองค์กรนั้น เช่นเดียวกับคดีฟ้องโต้แย้ง
นิติกรรมทางปกครอง หรือคดีฟ้องขอให้ออกนิติกรรมทางปกครอง คือ ไม่ยอมรับหลักการฟ้องแบบ 
Popularklage ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีประเภทนี้จะต้องยืนยันว่าสิทธิของตนได้ถูกละเมิด ในกรณี้ให้น า
มาตรา 42 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือมิเช่นนั้นก็เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการโต้แย้งบทบัญญัติ
กฎหมาย  
      (2) คดี ขอให้ ตรวจสอบการ เลื อกตั้ ง  (Verwaltungsrechtliche 
Wahlpruefungsverfhren) คดีดังกล่าวนี้เป็นคดีประเภทเดียวที่เป็นข้อยกเว้นหลัก Popularklage 
กล่าวคือ ในกรณีนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งได้ แม้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้
รับผลกระทบจากการเลือกตั้งนั้น แต่การโต้แย้งการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีความมุ่ง
หมายในการคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยถูกต้องยุติธรรม มิได้มุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
     5)  อ านาจร้องขอให้ตรวจสอบกฎหมายล าดับรอง อ านาจดังกล่าวนี้
จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับการฟ้องคดีโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง กล่าวคือบุคคลหรือองค์กรที่จะ
มีอ านาจยื่นค าร้องดังกล่าว ได้แก่ บุคคลที่ได้รับความเสียหาย ในกรณีนี้จะต้องตีความอย่างกว้าง ซึ่งมี
ความหมายกว้างกว่าความเสียหายตามมาตรา 42 วรรคสอง ความเสียหายในกรณีนี้เป็นการเพียงพอ
หากผู้ยื่นค าร้องได้รับความเสียหายโดยบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
อันเป็นผลท าให้ผลประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองได้รับความเสียหาย 

3.3.2.11 เงื่อนไขการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง (Vorverfahren) ตามมาตรา 68 
VwGO86  

    เป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการฟ้องคดีปกครองบางประเภท ตามมาตรา 68 ได้
ก าหนดให้ด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง 
(Anfechtungsklage) รวมทั้งคดีฟ้องขอให้ออกนิติกรรมทางปกครอง (Verpflichtungsklage)  
    กระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ฝ่ายปกครองได้
ตรวจสอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์ (Zweckmaessigkeit) ของนิติกรรมทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง 
การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง (Widerspruchsverfahren) ในด้านหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการภายใน
ฝ่ายปกครองและในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การพิจารณาคดี (Sachentscheidungs 
voraussetzung) ด้วย 
    หน้าที่ของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น มีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการ
แรก เพ่ือมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้โต้แย้ง (Rechtsschutz des Widerspruchsfuerers) ซึ่งตามหลัก
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ทั่วไปแล้วก าหนดให้เจ้าหน้าที่ชั้นสูงเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วย
วัตถุประสงค์ของนิติกรรมทางปกครอง โดยการตรวจสอบดังกล่าวอาจขจัดภาระที่ตกได้แก่ผู้โต้แย้งนิติ
กรรมทางปกครองดังกล่าว ประการที่สอง การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองท าหน้าที่ในการควบคุม
ตนเองของฝ่ายปกครอง (Selbstkontrolle der Verwaltung) และประการที่สาม เป็นการลดหรือ
แบ่งเบาภาระแก่ศาลปกครอง (Entlastung der Verwaltungsgerichte)  
    สาระที่ส าคัญของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น คือ เมื่อฝ่ายปกครองได้ปฏิเสธ
ค าโต้แย้งนั้น ท าให้ผู้ฟ้องได้ทราบเหตุผลในการปฏิเสธพร้อมทั้งสามารถจะโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง  อีก
ทั้งเป็นการสะดวกต่อศาลในการตรวจสอบเหตุผลดังกล่าว 
    การยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น ตามมาตรา 70 วรรคแรก ได้ก าหนดให้ท า
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ออกนิติกรรมทางปกครองนั้น  ส าหรับ
ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น มาตรา 70 วรรคแรก ได้ก าหนดให้ยื่นภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากท่ีบุคคลนั้นได้รับทราบนิติกรรมทางปกครองนั้น 
    อย่างไรก็ดี เงื่อนไขการอุทธรณ์ภายในนั้น ในบางกรณีได้รับการยกเว้นไม่จ าต้อง
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน เช่น กรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าไม่ต้องอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองก่อน ดังเช่น กรณีที่นิติกรรมทางปกครองได้ออกโดยเจ้าหน้าที่สูงสุดของสหพันธ์
หรือเจ้าหน้าที่สูงสุดของมลรัฐ เท่าที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง  
เจ้าหน้าที่สูงสุดของสหพันธ์ในกรณีนี้ ได้แก่ บรรดารัฐมนตรีต่างๆ  
    ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ไม่จ าเป็นต้องมีการอุทธรณ์ภายในเป็นกรณีตามมาตรา 38 วรรค
แรก VwGO เป็นกรณีที่บุคคลที่สามได้รับผลกระทบเป็นครั้งแรกจากการที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยค า
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง เช่น โดยการโต้แย้งใบอนุญาตในการก่อสร้างของเพ่ือนบ้านท าให้
ใบอนุญาตดังกล่าวถูกยกเลิก ในกรณีนี้ผู้ได้รับอนุญาตได้รับผลกระทบครั้งแรกจากการวินิจฉัยอัน
เนื่องมาจากมีการโต้แย้งใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่จ าเป็นต้องอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองอีก 
    3.2.2.12 เงื่อนไขเวลาในการฟ้อง (Klagefrist) ตามมาตรา 74 VwGO  
    เ ป็ น เ งื่ อ น เ ว ล าที่ บั ง คั บ เ ฉ พา ะก า ร ฟ้ อ ง โ ต้ แ ย้ ง นิ ติ ก ร ร มท า ง ปก คร อ ง 
(Anfechtungsklage) และการฟ้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการ (Verpflichtungsklage) เท่านั้น ส่วน
การฟ้องประเภทอ่ืนๆ นั้น โดยหลักการทั่วไปแล้ว ไม่ได้ก าหนดเงื่อนเวลาไว้ อย่างไรก็ตามสิทธิในการ
ฟ้องอาจถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขอ่ืนๆ  ส าหรับการฟ้องคดีโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง และการฟ้องให้
ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองนั้น โจทก์จะต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่
ได้รับทราบนิติกรรมทางปกครองในกรณีที่ไม่จ าต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง เงื่อนเวลาในการฟ้อง
ส าหรับกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่กระท าใดๆ ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม ในกรณีนี้บุคคลนั้นอาจเสนอ
ค าฟ้องได้ภายหลังระยะเวลา 3 เดือน นับจากที่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือนับจากที่
ได้มีการยื่นค าร้องเพ่ือให้ออกนิติกรรมทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอ่ืนๆ 
บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องได้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (มาตรา 75 VwGO) 
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  3.2.3  มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองเยอรมัน  
  มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามระบบกฎมายปกครองเยอรมัน 87นั้น  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ศาลปกครองของเยอรมัน คุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการล่วงละเมิดโดย
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และในเวลาเดียวกันนั้นก็จะต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะไปพร้อม
กันด้วย88 โดยจะเห็นได้จากหลักกฎหมายพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
มาตรา 19 วรรคสี่ ซึ่งได้ก าหนดหลักการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนจากการถูกล่วงละเมิดจากการ
กระท าอันเกิดจากการใช้อ านาจมหาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมที่มีหลักการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนไว้  ซึ่งหลักการดังกล่าวนั้น
มีความแตกต่างกับกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะมุ่งเน้นภารกิจไปที่การควบคุม
ความชอบกฎหมายของการกระท าทางปกครองเป็นหลัก89 
   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว สิทธิของประชาชนจะได้รับการ
คุ้มครองโดยองค์กรตุลาการภายใต้หลักพ้ืนฐานที่ส าคัญ 2 ประการ กล่าว คือ90 ประการแรก สิทธิของ
ประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากองค์กรตุลาการ สิทธิของประชาชนจะต้องได้รับความ
คุ้มครอง หากฝ่ายปกครองกระท าการหรืองดเว้นกระท าอันมีลักษณะที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล ไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายล าดับรองอ่ืนๆ ประการที่สอง การคุ้มครองสิทธิของปะชาชนจากองค์กรตุลาการจะต้องมีผล
บังคับในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีผลบังคับในทางปฏิบัติและ
มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสามารถเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนภายในเวลาที่เหมาะสม
และถูกต้อง ดังนั้น ศาลปกครองจึงได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือมาตรการ
อ่ืนๆ เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่ประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีจนไม่อาจ
เยียวยาได้ในภายหลัง ทั้งนี้ก็เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนตามรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวข้างต้น 
   นอกจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งประเทศเยอรมันที่ได้วางหลักคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนไว้ดังกล่าวแล้ว ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครองเยอรมัน (The code 
of Procedure of the Administrative Courts) ก็ได้ก าหนดมาตรการพ้ืนฐานเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนไว้ 2 ประการเช่นกัน กล่าวคือ91 ประการแรก การคุ้มครองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

                                                   
         87สุพจน์ เหล่าสุอาภา, มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานศาลปกครอง, 2553), หน้า 8.   
      88อภิรดี สุทธิสมณ์, มาตรการวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) อ้างถึงใน สุพจน์ เหล่าสุอาภา, 
เรื่องเดิม, หน้า 8.   
      89สุพจน์ เหล่าสุอาภา, เรื่องเดิม, หน้า 8.   
       90เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
         91เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-9.  
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เกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของประชาชน ประการที่สอง การคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิเสธที่จะกระท าการโดยเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง 
   ดังนั้น จากหลักการพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง
เยอรมัน (VerwaItungsgerichtsordnung-VwGo) จึงได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการขอคุ้มครอง
ชั่วคราวไว้ดังนี้ 
    3.2.3.1 การขอคุ้มครองชั่วคราวค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 80 แห่งกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (VwGO)92 
     1) หลักเกณฑ์ตามมาตรา 80 วรรคแรกแห่ง VwGo โดยหลักเมื่อฝ่าย
ปกครองมคี าสั่งทางปกครองใดๆ นั้น จะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้แจ้งให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองทราบ ซึ่ง
ค าสั่งปกครองดังกล่าวจะมีผลเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ฝ่ายเดียว ดังนั้น ศาลปกครองจึงได้ก าหนด
คุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกกระทบสิทธิจากค าสั่งทางปกครองไว้เป็นชั่วคราวไว้ในมาตรา 80 แห่ง VwGo  
     ทั้งนี้มาตรา 80 วรรคแรก ได้วางหลักไว้ว่า เมื่อผู้รับค าสั่งทางปกครอง
คัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ออกค าสั่งทางปกครองนั้น หรือได้มีการ
ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นต่อศาลปกครอง กฎหมายให้ถือว่าเป็นการทุเลาการ
บังคับโดยทันทีเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (Suspensiveffekt) โดยไม่ต้องมีค าร้องขอทุเลาการ
บังคับแต่อย่างใด กล่าวคือ ผลบังคับทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครองนั้นสะดุดหยุดลงชั่วคราวหรือ
เลื่อนออกไปจนกว่าศาลปกครองจะได้มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าค าสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร 
     2) ข้อยกเว้นของหลักการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 80 วรรคสองแห่ง VwGO โดยระบบกฎหมายเยอรมันได้ให้ความส าคัญกับค าสั่งทางปกครอง
ในกรณีที่ผลบังคับโดยทันทีของค าสั่งทางปกครองนั้นๆ มีประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของ
เอกชน ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก าหนดข้อยกเว้นของหลักการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองไว้ 4 
กรณี ได้แก่93 
      (1) กรณีที่การโต้แย้งค าสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับการเรียกให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมของรัฐ และค่าภาษีอากรต่างๆ 
      (2) กรณีเป็นค าสั่งหรือมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีผลบังคับในทันที ท าให้ไม่สามารถเลื่อนการบังคับได้ เช่น การปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ด้านอาชญากรรม ระเบียบวินัยว่าด้วยการจราจร เป็นต้น 
      (3) กรณีที่กฎหมายของสหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐก าหนดไว้ 
ไม่ให้มีผลเป็นการทุเลาการบังคับไว้ชัดเจน ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายดังกล่าวจะต้องออกมาภายหลัง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) 
      (4) กรณีฝ่ายปกครองที่ออกค าสั่งก าหนดให้มีการบังคับตามค าสั่งนั้น
โดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งดังกล่าวจะต้องให้เหตุผลเป็นลาย

                                                   
        

92เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
      93เรื่องเดียวกัน, หน้า 9-10. 
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ลักษณ์อักษรประกอบค าสั่งดังกล่าวด้วย แต่หากปรากฎว่าค าสั่งให้บังคับตามค าสั่งทางปกครอง
ในทันทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถร้องขอต่อศาลปกครองให้กลับมา
ก าหนดให้มีผลเป็นการทุเลาการบังคับได้ ตามมาตรา 80 วรรคห้า แห่ง VwGO และฝ่ายปกครองก็ไม่
สามารถออกค าสั่งใหม่ได้อีก 
     3) การให้หยุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 80 
วรรคสี่ แห่ง VwGO ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์
สามารถให้หยุดการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 80 วรรคสองแห่ง VwGO 
ได้ ตราบเท่าที่กฎหมายของสหพันธ์ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งโดยหลักแล้วการให้หยุด
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองตามมาตรานี้นั้นจะเป็นเรื่องการนโยบายทางปกครอง 
     4) การก าหนดหรือการขอให้กลับมาก าหนดการมีผลทุเลาการบังคับ 
ตามมาตรา 80 วรรคห้า แห่ง VwGO ก าหนดว่า เมื่อมีค าร้องขอ ศาลสามารถออกค าสั่งก าหนดให้
ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองซึ่งสามารถบังคับการได้แม้ว่าจะมีการยื่นโต้แย้งตามมาตรา 80 
วรรคสอง (กรณี (1) (2) (3)) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองก าหนดให้มีผลบังคับการทันทีตามมาตรา 80 วรรคสอง ข้อ 4 ให้กลับมามีผลเป็นการทุเลา
การบังคับได ้
     5) การมีผลเป็นการทุเลาการบังคับกรณีค าสั่งทางปกครองมีผลสองทาง 
ตามมาตรา 80 a แห่ง VwGO94 ได้ก าหนดถึงค าสั่งทางปกครองซึ่งมีผลสองทางไว้ 2 ประเภท คือ 
      (1) ค าสั่งทางปกครองซึ่งเป็นคุณแก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง แต่
ขณะเดียวกันก็ก่อภาระแก่อีกบุคคลหนึ่ง (มาตรา 80 a แห่ง VwGO) เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามค าร้องขอของนายก A นาย B ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านเห็นว่าตนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน การยื่นค าคัดค้านอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองของนาย B มีผลท าให้การก่อสร้างตามใบอนุญาตของนาย A ถูกระงับลง ในกรณี
เช่นนี้ประโยชน์หรือส่วนได้เสียจะถูกน ามาพิจารณาด้วย 
      (2) ค าสั่งทางปกครองที่สร้างภาระให้แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองและ
ขณะเดียวกันก็เป็นคุณแก่อีกบุคคลหนึ่ง (ตามมาตรา 80 a วรรคสอง) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของคู่กรณีทุกฝ่ายที่มีส่วนในนิติสัมพันธ์เดียวกันนั้น 
    3.2.3.2 การขอให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 123 แห่ง VwGO95 
นี้เป็นการคุ้มครองสิทธิชั่วคราวของเอกชนลักษณะหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 80 แห่ง 
VwGO กล่าวคือ ไม่ใช้กับกรณีค าฟ้องอ่ืนที่เหลือ คือ ค าฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง ค า
ฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองกระท าการ และค าฟ้องขอให้ยืนยันความด ารงอยู่ของสิทธิและหน้าที่ เป็นต้น 
     1) ลักษณะส าคัญของค าขอตามมาตรา 123 แห่ง VwGO ผู้มีสิทธิในการ
ยื่นค าขอให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 123 นี้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธิและ
เป็นไปได้ว่าจะได้รับความเสียหายหรืออันตรายแก่ตน และการออกค าสั่งหรือมาตรการตามมาตรานี้

                                                   
  94เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
  95เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-12. 
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จะกระท าโดยศาลเท่านั้น ซึ่งศาลที่มีอ านาจในการออกค าสั่งก าหนดมาตรการชั่วคราว คือ ศาลซึ่งมี
อ านาจวินิจฉัยในประเด็นหลักของคดี ในกรณีนี้คือ ศาลปกครองชั้นต้น หากประเด็นหลักของคดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นผู้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุด
ไม่มีอ านาจในการพิจารณาออกค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวแต่อย่างใด และวิธีการ
พิจารณาค าขอนั้น ศาลเป็นผู้พิจารณาโดยไม่มีการจัดพิจารณาสอบถามแล้วให้คู่ความชี้แจงข้อเท็จจริง 
โดยศาลจะท าวินิจฉัยในรูปแบบของค าสั่ง 
     2) รูปแบบของค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว นั้นมี 2 รูปแบบ 
กล่าวคือ วิธีหรือมาตรการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และวิธีหรือมาตรการชั่วคราวในการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งมาตรการทั้งสองนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความมั่นคงหรือเป็นการประกัน
ในสิทธิของผู้ยื่นค าขอ 
      (1)  วิธีการหรือมาตรการชั่วคราวที่ เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทกรณี
ดังกล่าวนี้ จะต้องแสดงให้ศาลเห็นได้ชัดว่า อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิทธิของผู้ยื่นค าขอได้
อย่างมาก การมีค าสั่งก าหนดการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ยื่นค า
ขอว่าสถานะท่ีเป็นอยู่นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง กรณีนี้จะเป็นเรื่องของค าฟ้องประเภทขอให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการ เช่น การห้ามปิดโรงเรียนจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา การห้ามชั่วคราวในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือทั้งหมด เป็นต้น 
      (2) วิธีการนี้จะเห็นการก าหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาของความล่าช้าในการพิจารณาคดีหลักซึ่งใช้ระยะเวลานาน 
เช่น การอนุญาตให้เข้าเรียนที่สูงกว่า การจ่ายเงินทุนการศึกษาชั่วคราวแก่ผู้ที่ได้รับทุน เป็นต้น 
     3) การห้ามด าเนินการลัดขั้นตอนในกระบวนวิธีพิจารณาหลัก เนื่องจาก
การก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมีผลเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมิให้สูญเสียสิทธิบางอย่าง ใน
ระหว่างกระบวนการพิจารณาซึ่งใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น ในการก าหนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวนั้น ศาลจะก าหนดโดยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงจนกระทั่งมีผลเท่ากับเป็นการพิจารณาพิพากษา
ประเด็นหลักแห่งคดี 
    3.2.3.3 การขอคุ้มครองชั่วคราวในกระบวนการตรวจสอบกฎตามมาตรา 47 วรรค
หก แห่งกฎหมายวิธพิจารณาคดีปกครอง (VwGO)96 ระบบกฎหมายของเยอรมันได้บัญญัติให้บุคคลที่
ถูกกระทบสิทธิอันเนื่องมาจากการออกกฎของฝ่ายปกครองนั้น สามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครอง
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้เพ่ือให้มีผลเป็นการระงับการบังคับใช้กฎดังกล่าวเป็นการ
ชั่วคราว เพราะถ้าหากปล่อยให้กฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น 
จนยากท่ีจะเยียวยาได้ในภายหลัง 
    มาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรานี้ จะไม่น ามาตรการตามมาตรา 80 และ
มาตรา 123 แห่ง VwGO มาใช้ เนื่องจากมาตรา 80 และมาตรา 123 นั้น จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเฉพาะ
กับการตรวจสอบความชอบของค าสั่งทางปกครองเท่านั้น มิใช่การตรวจสอบความชอบของกฎตาม
มาตรานี้ 

                                                   
  96เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-14. 
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    ลักษณะส าคัญของการใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในกระบวนการตรวจสอบกฎ
ตามมาตรา 47 วรรคหก แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) มีดังต่อไปนี้ คือ  
     1) หลักกฎหมายปกครองเยอรมันมาตรานี้ ใช้เฉพาะกฎที่ฝ่ายปกครอง
ออกโดยอาศัยอ านาจจากประมวลกฎหมายก่อสร้าง และกฎที่ฝ่ายปกครองของมลรัฐตราขึ้นเท่านั้น 
ไม่รวมถึงกฎที่ฝ่ายปกครองของสหพันธ์ตราขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นการโต้แย้งกฎที่เป็นวัตถุแห่งคดีใน
กระบวนพิจารณาหลักด้วย 
     2) ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐหรือศาลสูงคดีปกครองเท่านั้น ที่จะเป็น
ศาลที่มีเขตอ านาจในการตรวจสอบความชอบของกฎ และมีอ านาจในการสั่งระงับการใช้กฎนั้ นเป็น
การชั่วคราว 
     3) ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าร้องจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า กฎที่ออกมานั้นกระทบ
สิทธิมหาชนของตนอย่างไร หากเพียงแต่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นมิได้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าร้องแต่
อย่างไร ซึ่งหลักการนี้จะแตกต่างจากระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่ใช้หลักผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ผู้ที่จะยื่น
ขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรานี้ได้นั้น จะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า 
      (1) ผู้ยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไม่สามารถที่จะรับความคุ้มครอง
สิทธิในทางอ่ืนได้แล้ว หากศาลเห็นว่าสามารถใช้สิทธิอ่ืนตามมาตรา 80 และมาตรา 123 ได้ ศาลก็จะ
มีค าสั่งไม่อนุญาต 
      (2) กฎนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับผู้ยื่นค าร้องอย่างรุ่นแรง ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว 
     4)  ศาลจะท าค าวินิจฉัยในรูปแบบของค าสั่ง ซึ่งถ้าศาลมีค าสั่งให้มีการ
ระงับใช้กฎทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ก็จะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นมาตรการเยียวยาอ่ืน
ที่มิใช่การระงับใช้กฎนั้น ก็มีผลบังคับใช้เฉพาะคู่ความเท่านั้น และค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนั้น
ถือเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ 
 
  3.2.4 ผลของค าพิพากษาของศาลปกครองเยอรมัน 
  ผลของค าพิพากษาโดยแท้จริงแล้วย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุแห่งคดี97 (Streitgegenstand) ดังนั้น 
การจะพิจารณาถึงผลของค าพิพากษาจึงต้องพิจารณาจากลักษณะของคดีแต่ละประเภท แต่โดยหลัก
ของผลของค าพิพากษานั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 12198 VwGO กล่าวคือ ค าพิพากษาของศาลที่ได้
วินิจฉัยในประเด็นวัตถุแห่งคดี ย่อมผูกพันเข้ามาร่วมในคดีรวมถึงผู้สืบสิทธิของบุคคลนั้นๆ ด้วย 

                                                   
     97บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 144. 
  98มาตรา 121 (ค าบังคับของค าพิพากษา) เมื่อมีการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาท ให้ค า
พิพากษามีผลผูกพันบุคคลดังต่อไปนี้  
 1.  ผู้เข้าร่วมในคดีและผู้สืบสิทธิของบุคคลดังกล่าว  
 2. ในกรณีของมาตรา 65 วรรคสาม หมายถึง บุคคลซึ่งมิได้ยื่นค าร่องเพ่ือเข้ามาในคดี หรือ
มิได้ยื่นค าร้องตามก าหนดระยะเวลา 
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  กรณีความผูกพันต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มาตรา 121 VwGO มิได้กล่าวไว้ เพราะ
มาตรา 121 กล่าวถึงแต่เพียงผู้เข้าร่วมในคดีและผู้สืบสิทธิของบุคคลนั้น เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ความผูกพันของศาลเองที่มีต่อค าวินิจฉัยคดีของตนเองก็ดี หรือที่มีต่อศาลอ่ืนๆ ก็ดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ทั้งหลาย บุคคลต่างๆ ดังกล่าวย่อมต้องผูกพันต่อค าพิพากษาของศาลด้วย99 เพราะความผูกพันต่อค า
พิพากษานั้นย่อมผูกพันต่อศาลสาขาอ่ืนๆ ด้วย มิใช่จะมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น (Inter Partes) 
ตัวอย่างกรณีท่ีส าคัญ เช่น คดีท่ีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ ค าวินิจฉัยของศาลปกครองย่อมมีผลผูกพัน
ต่อศาลยุติธรรมที่จะวินิจฉัยคดีในเรื่องนั้นในภายหลังด้วย 
  หากพิจารณาถึงผลบังคับในทางกฎหมาย (Rechtskraft) ของค าวินิจฉัยของศาลอาจแบ่งผล
บังคับในทางกฎหมายออกเป็น 2 ประการ ประการแรก ผลบังคับของกฎหมายในทางรูปแบบหรือผล
บังคับในทางวิธีสบัญญัติ100 (Die formelle Rechtskraft) ซึ่งหมายถึงกรณีที่มีค าพิพากษาของศาลใน
เรื่องใดแล้ว และค าพิพากษาของศาลนั้นไม่อาจถูกโต้แย้งด้วยกระบวนการในทางกฎหมายได้อีต่อไป 
หากค าพิพากษาของศาลยังอาจถูกโต้แย้งด้วยกระบวนการในทางกฎหมายได้ ค าพิพากษาของศาลใน
เรื่องนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนผ่านอ านาจในการวินัจฉัยและมีผลเป็นค าพิพากษานั้นได้ แต่
กรณีที่ไม่มีการโต้แย้งค าพิพากษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีดังกล่าวย่อมส่งผลให้ค าพิพากษา
ของศาลสูงสุดนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่อาจจะใช้สิทธิโต้แย้งได้อีกต่อไปอยู่แล้ว กรณีดังกล่าวจึงมีประเด็น
แต่เพียงว่าผลบังคับในทางกฎหมายในทางรูปแบบจะเริ่มมีผลเมื่อใด ส าหรับการโต้แย้งค าพิพากษา
ของศาลระดับล่างที่ยังอาจใช้สิทธิโต้แย้งได้อีกนั้น กรณีค าพิพากษาของศาลจะมีผลบังคับในทาง
กฎหมายในทางรูปแบบต่อเม่ือระยะเวลาที่ได้ก าหนดให้ใช้สิทธิโต้แย้งในทางกฎหมายได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
หรือเป็นกรณีที่บุคคลนั้นได้สละสิทธิในการใช้สิทธิโต้แย้งดังกล่าว  ประการที่สอง ผลบังคับของ
กฎหมายในทางเนื้อหาหรือผลบังคับในทางสารบัญญัติ101 (Die materielle Rechtskraft) ค า
พิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบหรือผลบังคับในทางวิธีสบัญญัติ (die formelle Rechtskraft) 
ถือว่าเป็นเงื่อนไขท่ีจะก่อให้เกิดผลบังคับในทางเนื้อหา ซึ่งหมายความว่า ผู้มีส่วนร่วมในคดีรวมทั้งผู้สืบ
สิทธิของบุคคลนั้นจะต้องถูกผูกพันตามค าพิพากษาที่มีผลบังคับในทางรูปแบบเท่าที่ศาลได้พิจารณาใน
ประเด็นแห่งข้อพิพาทนั้นโดยอาศัยพื้นฐานของค าพิพากษาที่มี ผลบังคับในทางเนื้อหานี้เองที่ท าให้ผู้มี
ส่วนร่วมในคดีจะต้องผูกพันต่อขอบเขตของประเด็นแห่งข้อพิพาทในคดีนั้นๆ และในกรณีเช่นนี้ศาล
ย่อมไม่อาจท าการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวได้ใหม่ ดังนั้น ผลบังคับในทางเนื้อหาจึงเป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาของศาลที่จะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ แต่เป็นเงื่อนไขในทางปฏิเสธ (Eine negative 
Sachentscheidungsvoraussetzung) ของการที่จะเข้าไปพิจารณาในเนื้อหาอันเป็นประโยชน์
ประเด็นแห่งข้อพิพาท 
 
 
 

                                                   
       99บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 145.  
      

100เรื่องเดียวกัน, หน้า 145.  
      101เรื่องเดียวกัน, หน้า 146. 
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  3.2.5 การบังคับคดีปกครองของเยอรมัน  
  การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามค าพิพากษาของศาลซึ่งได้วินิจฉัยให้คู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี และการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ถือได้ว่าเป็นส่วน
ส าคัญของกฎหมาย เพราะหากมิอาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ กฎหมายย่อมสูญเสีย
ภาระหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์และจะท าให้กฎหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่าง
ใด ดังนั้น การท าให้เกิดผลในกฎหมายจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการบังคับโดยรัฐ เพ่ือให้การด าเนินการตาม
กฎหมายและตามค าพิพากษาของศาล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในทางกฎหมายนั้นเอง102              
  การท าให้บรรลุความมุ่งหมายในทางกฎหมายอาจด าเนินการได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก 
คือ การก าหนดโทษทางอาญา หรือการก าหนดโทษปรับทางปกครอง ลักษณะที่สองคือ กฎหมายจะ
ได้รับการท าให้มีผลอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติโดยอาศัยเครื่องมือกลไกของรัฐในการท าให้บรรลุความ
มุ่งหมายโดยการใช้วิธีบังคับ 
  เงื่อนไขส าคัญส าหรับการท าให้บรรลุความมุ่งหมายตามกฎหมายโดยมาตรการบังคับ คือการ
ท าให้ผลของค าพิพากษาก่อให้เกิดความผูกพัน โดยบทบัญญัติของกฎหมายได้ก าหนดเรื่องของความ
ผูกพันดังกล่าวไว้ การก่อให้เกิดความผูกพันจะเกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของ
ศาลแล้ว การท าให้บรรลุความมุ่งหมายตามค าพิพากษาในกรณีนี้อาจกระท าโดยวิธีการบังคับให้เป็นไป
ตามความผูกพันดังกล่าว นั่นคือการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล 
  ระหว่างกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายเอกชนกับกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย
มหาชนมีความแตกต่างกันในทางพ้ืนฐาน โดยในการบังคับคดีตามกฎมายเอกชน ในเบื้องต้น เจ้าหนี้
อาจจะต้องได้รับการรับรองสิทธิโดยกระบวนการพิจารณาของศาลก่อนและหลังจากนั้นจึงจะให้
องค์กรที่มีอ านาจในการบังคับคดีด าเนินการบังคับคดี เมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอ่ืนๆ ของศาลที่อาจ
บังคับคดีได้ หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการเพ่ือออกค าบังคับ (Vollstreckungsklausel) และต่อจากนั้น
จึงส่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ด าเนินการตามค าพิพากษาจึงจะ
ด าเนินการบังคับคดีได้ 
  ในทางตรงกันข้ามกับกฎหมายมหาชนมีการบังคับคดีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ การ
บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง (Die Vollstreckung aus verwaltungsgerichtlichen Titeln) 
ซึ่งก าหนดไว้ตั้งแต่มาตรา 167 VwGO เป็นต้นไป ประเภทที่สอง เป็นการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง (die 
Vollstreckung aus Verwaltungsakten) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง (Verwaltungs–vollstreckungsgestz 1953 หรือเรียกชื่อย่อว่า VwVG) ของสหพันธ์หรือของ
มลรัฐ หรือเป็นการบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษ เช่น ตามกฎหมายต ารวจ (Polizeirecht) เป็น
ต้น103 แต่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
 

                                                   
      102เรื่องเดียวกัน, หน้า 165.  
      103เรื่องเดียวกัน, หน้า 166.  
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3.2.5.1 การบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองที่อาจบังคับคดีได้104 
(Vollstreckung aus verwaltungsgerichtlichen Titeln)  

    พ้ืนฐานในทางกฎหมายส าหรับการบังคับคดีตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองมี
พ้ืนฐานมาจากมาตรา 167 ถึงมาตรา 172 VwGO การอุดช่องว่างของการบังคับคดีมาตรา 167 วรรค
หนึ่ง ประโยคที่ 1105 VwGO ซึ่งเป็นการบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของรัฐ ในกรณีนี้ให้ใช้
กฎหมายว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (das Verwaltungsvollstreckungsgesetz-
VwVG) 
     1) เงื่อนไขทั่วไปในการบังคับคดี ตาม VwGO ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับคดีไว้เฉพาะบทบัญญัติที่ใช้กับคดีปกครอง กล่าวคือ ตามมาตรา 167-มาตรา 172 เท่านั้น ส่วน
บทบัญญัติอ่ืนๆ นั้น มาตรา 167 วรรคหนึ่งให้น าความในบรรพ 8 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ZivilprozeBodnung-ZPO) มาบังคับใช้โดยอนุโลม บทบัญญัติของ ZPO ที่น ามาใช้โดย
อนุโลมได้แก่ การใช้สิทธิเพ่ือโต้แย้งวิธีการบังคับคดี ตามมาตรา 766 ZPO การฟ้องเพ่ือป้องกันการ
บังคับคดี ตามมาตรา 767 ZPO การฟ้องโต้แย้งตามมาตรา 771 ZPO รวมทั้งการร้องขอให้หยุดการ
บังคับคดีชั่วคราว ตามมาตรา 769 มาตรา 771 วรรคสาม หรือตามมาตรา 719  มาตรา 707 วรรค
หนึ่ง ZPO  
     2) ในกระบวนการบังคับคดีให้น าหลักทั่วไปเกี่ยวกับการท าค าสั่ง หรือค า
พิพากษามาใช้บังคับด้วย เช่น การยกเลิกค าสั่งให้บังคับคดี การท าให้ประเด็นหลักแห่งคดีเสร็จสิ้นไป 
และการวินิจฉัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น 
 
    3.2.5.2 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่อาจบังคับคดีได้ มีดังนี้106  
     1) ค าวินิจฉัยของศาลตามมาตรา 168 วรรคหนึ่งข้อ 1 ของกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ใช้ค าว่า “ค าวินิจฉัยของศาล” ซึ่งย่อมหมายถึงค าพิพากษา ค าวินิจฉัย
ของศาลในคดีที่ไม่มีการนั่งพิจารณา หนังสือแจ้งให้กระท าของศาล และค าสั่งของศาลด้วย 
     2) ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว ตามมาตรา 123 VwGO การวินิจฉัยของศาล
ปกครองตามมาตรา 123 จะออกมาในรูปของค าสั่งศาล ในกรณีนี้จึงมีลักษณะเป็นค าวินิจฉัยของศาล
ที่อาจบังคับคดีได้ แต่การบังคับคดีที่มีลักษณะพิเศษที่จะต้องค านึงถึง กล่าวคือ เอกสารอันเป็นเงื่อนไข
ของการบังคับคดีหรือที่เรียกว่า “ค าบังคับ” นั้น โดยหลักพ้ืนฐานแล้ว ส าหรับกรณีนี้ไม่จ าเป็นแต่อย่าง
ใด กล่าวโดยสรุป ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นค าสั่งศาลที่น าไปสู่การบังคับตามค าสั่งศาลได้ 
     การประนีประนอมยอมความในศาล ตามมาตรา 106 VwGO ในกรณีนี้
หมายความเฉพาะกรณีของการประนีประนอมยอมความโดยศาลปกครองตามมาตรา 106 VwGO ซึ่ง

                                                   
      104กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า 133. 
       105มาตรา 167 (1) “เท่าที่กฎหมายมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับคดีในบรรพ 8 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ศาลที่บังคับ
คดีในกรณีนี้คือศาลที่พิจารณาเรื่องนั้นในชั้นต้น” 
   106บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 167-171. 
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การประนีประนอมยอมความโดยศาลดังกล่าว หมายความรวมถึงกรณีของการประนีประนอมยอม
ความที่ได้มีการบันทึกการยอมความไว้ และการประนีประนอมยอมความตามมาตรา 106 ประโยคที่
สอง อันเป็นกรณีที่คู่ความได้ยอมรับตามข้อเสนอของศาล กรณีนี้จะท าในรูปของค าสั่งศาล  
     ส่วนการประนีประนอมยอมความในชั้นการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไม่
ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะท าให้การบังคับคดีได้ และการบังคับคดีนั้นจ ากัดเฉพาะคู่ความที่ได้ท าการตกลง
ประนีประนอมยอมความเท่านั้น การประนีประนอมยอมความมีค่าเท่ากับค าพิพากษาที่มี่ผลบั งคับ
ในทางกฎหมาย การบังคับคดีตามหมวด 7 ของ VwGO ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่มีลักษณะเป็นสิทธิ
เรียกร้องในทางแพ่งด้วย 
     3) ค าสั่งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียม ในกรณีนี้มีการก าหนดค่าธรรมเนียม
ไว้เป็นการเฉพาะในค าสั่งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นค าสั่งที่อาจบังคับคดีได้ แต่ก็ไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เพราะค าสั่งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมก็เป็นค าวินิจฉัยของศาลอย่างหนึ่ง 
ส าหรับการบังคับคดีตามค าสั่งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมนั้น จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 
      (1) ถ้าค าสั่งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมศาลนั้นถูกก าหนดโดยค า
พิพากษา (มาตรา 105 ZPO) หรือถูกก าหนดโดยเป็นคดีที่มีการประนีประนอมยอมความ ในกรณีนี้
การบังคับคดีให้ท าอยู่บนพ้ืนฐานของค าพิพากษาของศาล หรือค าสั่งศาลในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ไม่
จ าเป็นที่จะต้องมีเอกสารอ้นเป็นเงื่อนไขของการบังคับคดีหรือค าบังคับแต่อย่างใด 
      (2) ถ้าค าสั่ งศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมมิได้ถูกก าหนดจากค า
พิพากษาในกรณีนี้ จ า เป็นต้องมี เอกสารอันเป็นเรื่องเงื่ อนไขของการบั งคับคดี หรือค าบั งคับ 
(Vollstreckungsklausel) เป็นพิเศษ ในกรณีนี้การบังคับคดีจะเริ่มต้นได้เมื่อค าบังคับดังกล่าวได้ส่งไปถึง
บุคคลนั้นอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะบังคับคดี (มาตรา 798 ZPO) การละเมิดเรื่องระยะเวลา
ดังกล่าวมีผลท าให้การบังคับคดีดังกล่าวไม่มีผลแต่อย่างใด 
     4) ค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ และและการประนีประนอมยอมความ
โดยอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการของอนุญาตโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาทมหาชนตามมาตรา 
1025 ff. ZPO ในกรณีของคณะอนุญาตโตตุลาการที่ตั้งข้ันโดยกฎหมายก็ดี โดยกฎหมายล าดับรองก็ดี 
หรือโดยกฎหมายขององค์การอิสระก็ดี ในกรณีนี้ได้มีการก าหนดกระบวนการและวิธีการบังคับไว้
โดยเฉพาะต่างหาก บทบัญญัติของ ZPO มิได้น ามาใช้กับคดีดังกล่าว 
     ค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการตามาตรา 1039 ZPO และการ
ประนีประนอมยอมความโดยอนุญาโตตุลาการ ตามาตรา 1044a ZPO สามารถจะท าการบังคับคดีได้ 
หากค าวินิจฉัยหรือการประนีประนอมยอมความดังกล่าว ตามมาตรา 1042 และ มาตรา 1044aZPO 
ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องท่ีสามารถบังคับคดีได้  
     ส าหรับศาลที่มีอ านาจที่จะวินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการหรือ
การประนีประนอมยอมความโดยอนุญาตการดังกล่าวสามารถบังคับคดีได้หรือไม่  กล่าวคือศาลที่มี
อ านาจที่จะพิจารณาเรื่องซึ่งหากมีการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องตามสิทธิในเรื่องดังกล่าว ค าวินิจฉัย
ที่แสดงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อาจบังคับคดีได้ให้ท าโดยค าสั่งศาล 
     ค าวินิจฉัยที่อาจบังคับคดีได้ในกรณีนี้ คือ ค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
หรือการประนีประนอมยอมความโดยอนุญาตโตตุลาการที่ศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่สามารถบังคับ
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คดีได้และจะบังคับคดีได้เมื่อค าสั่งศาลที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวสามารถบังคับคดีได้ มีสภาพบังคับ
เด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว 
     5) ค าบังคับ (VollstreckungsklauseI) เป็นการบังคับคดีวางอยู่พ้ืนฐาน
ของค าบังคับ ซึ่งออกให้เพ่ือด าเนินการบังคับคดี (มาตรา 724, มาตรา 795 ZPO) ค าบังคับนั้น จะ
ออกให้คู่ความในคดีเพ่ือวัตถุประสงค์ของการบังคับคดี โดยการออกค าบังคับภายใต้เงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 731 ZPO โดยสามารถท่ีจะเสนอฟ้องต่อศาลที่พิจารณาในชั้นต้นได้  
     ส่วนการบังคับคดีโดยไม่จ าเป็นต้องมีค าบังคับตามมาตรา 171 VwGO ใน
กรณีท่ีเป็นการบังคับเอาจากองค์การของรัฐ หรือเป็นการบังคับให้แก่องค์ของรัฐ (มาตรา 169, มาตรา
170 VwGO) ในกรณีไม่จ าเป็นต้องมีค าบังคับ นอกจากนี้ ค าบังคับยังไม่จ าเป็นส าหรับกรณีของค าสั่ง
ศาลที่ก าหนดค่าธรรมเนียมซึ่งได้มีการก าหนดไว้โดยค าพิพากษาแล้ว 
     6) ศาลที่บังคับคดี (VoIIstreckungsgericht) เงื่อนไขการบังคับคดีตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ก าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับ ZPO กล่าวคือจะต้องมีค าร้อง
ของผู้เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและจะต้องมีค าพิพากษาของศาลที่อาจบังคับคดีได้ นอกจากนี้
จะต้องมีค าบังคับรวมทั้งการส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้ที่จะถูกบังคับทราบ 
     โดยหลักทั่วไปแล้วศาลที่บังคับคดีตามมาตรา 167 วรรคหนึ่ง คือศาล
ปกครองชั้นต้น แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์หรือศาลปกครองแห่งสหพันธ์ (ศาล
ปกครองสูงสุด) เป็นศาลที่พิจารณาคดีในชั้นต้น 

3.2.5.3  ประเภทของการบังคับคดีอาจแบ่งออกเป็น การบังคับคดีต่อองค์กรของรัฐ 
และ การบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของรัฐ 

     1)  การบังคับคดีต่อองค์กรของรัฐ ได้แก่ 
      (1) การบังคับคดีเพ่ือให้ช าระเงิน เป็นการบังคับคดีต่อองค์กรของรัฐ
เปรียบเสมือนบทบัญญัติเพ่ือการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
      (2) การบังคับคดีตามค าพิพากษาที่ก าหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กระท า
การตามมาตรา 172 VwGO ตาม VwGO ได้ก าหนดมาตรการบังคับคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ด าเนินการตามความผูกพันของตนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา ทั้งนี้เพ่ือท าให้การคุ้มครองสิทธิมีผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดความเป็นไปได้ของการบังคับคดีไว้ในมาตรา 172 
กล่าวคือ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้กระท าตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ค าพิพากษาก็ดี หรือในค าสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวก็ดีให้ศาลชั้นต้นโดยการร้องขอของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก าหนดเบี้ยปรับได้ไม่เกิน 2,000 
มารค์ หากพ้นก าหนดเวลาที่ศาลก าหนดแล้วยังมิได้ช าระเบี้ยปรับ ให้บังคับเอาเบี้ยปรับดังกล่าว การ
ก าหนดเบี้ยปรับอาจก าหนดซ้ าได้ และบังคับตามที่ก าหนดใหม่นั้นได้ 
      (3)  การบังคับคดีในกรณีอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ในมาตรา 170 และ
มาตรา 172 VwGO เป็นการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลที่ได้พิพากษาให้กระท าการ และตาม
ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่มีผลท าให้ต้องส่งมอบทรัพย์ให้และมีผลท าให้ต้องกระท าการหรืองดเว้นที่จะ
กระท าการ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการออกค าสั่งทางปกครอง ในกรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 167 วรรคหนึ่ง 
VwGO ประกอบกับมาตรา 883 ZPO ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง VwGO มิได้บัญญัติเรื่อง
นี้ไว้โดยตรง 



68 

      ส าหรับการบังคับคดีตามค าสั่งที่ให้ประนีประนอมยอมความในศาล 
ย่อมเป็นไปตามมาตรา 167 วรรคหนึ่ง VwGO ประกอบกับมาตรา 883 ZPO หากคดีดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่มีความผูกพันที่จะต้องออกค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 172 VwGO ได้ก าหนดไว้อย่างแจ้ง
ชัดว่าเฉพาะค าพิพากษาของศาลและค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวเท่านั้นที่เป็นพ้ืนฐานของการบังคับคดี 
     2) การบังคับคดีที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของรัฐ (Vollstreckung 
zugnsten der öffentlichen Hand) 

                (1) ขอบเขตการบังคับใช้ ตามมาตรา 169107 VwGO เป็นมาตราที่
เกี่ยวกับการบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้อ านาจมหาชนหรือเป็นกรณีของการบังคับคดีต่อ
เอกชนเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของรัฐ ซึ่งตรงกันข้ามกับมาตรา 170 VwGO กล่าวคือ มาตรา 169 
เป็นเรื่องของการบังคับคดีอันเนื่องมาจากกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองและกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณานอกจากที่กล่าวนี้ย่อมไม่อยู่ภายในบังคับของบทบัญญัตินี้ แต่
กรณีมีข้อสังเกตว่าในคดีโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ซึ่งองค์กรของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี กรณีนี้ย่อมไม่มี
เรื่องท่ีจะต้องบังคับ  
      แต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะมีการบังคับตามค าสั่ง
ทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง โดยมีข้อพิจารณาว่ากระบวนการบังคับคดีตามค าสั่งทาง
ปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังกล่าวสามารถน ามาใช้กับกระบวนการในชั้นศาลตามมาตรา 
169 วรรคหนึ่ง โดยการเทียบเคียงได้หรือไม่ หากเป็นกรณีที่ศาลมีความจ าเป็นที่จะบังคับ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวยังมีข้อถกเถียงกันอยู่108 
      (2)  เจ้ าหนี้ ต ามค า พิพากษา ( VollstreckungsgIäubiger)  ตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ได้ก าหนดกระบวนการบังคับคดีของศาลไว้ในกรณีที่เจ้า
หน้าตามค าพิพากษาเป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจมหาชน ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง องค์กรผู้ให้อ านาจมหาชน
ทั้งหลาย กล่าวคือ สหพันธรัฐ (Bund) มลรัฐ (Länder) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Gemeinde) 
นิติบุคคลมหาชน (Körperschaften) รวมทั้งมูลนิธิตามกฎหมายมหาชนด้วย 
 
 

                                                   
     

107มาตรา 169 (การบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ) 
(1) ถ้าการบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อสหพันธ์ก็ดี ต่อมลรัฐก็ดี ต่อองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นก็ดี หรือต่อนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนก็ดี กรณีนี้ให้น าบทบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เจ้าหน้าที่ในการบังคับทาง
ปกครองตามกฎหมายนี้คือหัวหน้าศาลชั้นต้นแต่หัวหน้าศาลชั้นต้นอาจให้เจ้าหน้าที่ที่ท าการบังคับทาง
ปกครองอ่ืนๆ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวได้ 

(2) ถ้าการบังคับคดีต้องกระท าโดยการบังคับให้กระท าการ ให้ยอมรับการกระท า หรือให้ละ
เว้นการกระท า ในกรณีนี้องค์กรของมลรัฐเป็นองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือการกระท าดังกล่าว โดยให้
องค์กรดังกล่าวด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายของมลรัฐนั้นๆ 
    108กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า 162. 
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      (3)  กระบวนการบังคับคดี (Verfahren)  
       (3.1) การบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้อ านาจมหาชน
นั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
       (3.2) เงื่อนไขของการบังคับคดี ซึ่งการบังคับคดีจ าเป็นจะต้องมี
ค าพิพากษาของศาลที่จะบังคับคดี ตามมาตรา 168 VwGO โดยจะต้องส่งไปให้ลูกนี้ตามค าพิพากษา
ด้วย แต่ในกรณีเงื่อนไขค าบังคับตามมาตรา 171 ไม่จ าเป็นแต่อย่างใด ตามมาตรา 1 และมาตรา 6 
VwGO ที่จ าเป็นส าหรับการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครองจะถูกแทนที่โดยเงื่อนไขตาม VwGO 
ความแตกต่างระหว่างคดีฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครองกับคดีที่โต้แย้งกันเองระหว่างคู่กรณี (มาตรา 1 
วรรคสอง มาตรา 6 VwGO) นั้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี ในส่วนที่ต้องปฏิบัติตาม VwGO นั้น 
เป็นการด าเนินการตามมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง ซึ่งการบังคับในลักษณะนี้จะเป็นไป
ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้และเจ้าหนี้มีความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานไม่เท่าเทียมกัน แต่ส าหรับการบังคดีโดยศาล
มิได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าแต่อย่างใด แต่การบังคับคดีโดยศาลเป็นผลมาจาก
ข้อพิพาทในทางมหาชนที่ได้รับการพิจารณาโดยศาลปกครอง109 
      (4) ศาลที่บังคับคด ีการบังคับคดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของรัฐสภา 
มาตรา 169 วรรคแรกมีลักษณะตรงกันข้ามกับการบังคับคดีต่อองค์กรของรัฐตามมาตรา 167 หัวหน้า
ศาลของศาลที่พิจารณาคดีในชั้นต้นเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดี หัวหน้าศาลหมายถึงการบังคับคดีนั้นๆ 
ตามมาตรา 4 ได้ก าหนดกรณีของการบังคับคดี เพ่ือให้ชดใช้เงินซึ่งเป็นการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่
บังคับคดี แต่กรณีของการบังคับคดีเพ่ือให้มอบทรัพย์สินให้ และกรณีการบังคับให้กระท าการหรือให้
ละเว้นการะท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง (มาตรา7 VwGO) ในกรณีนี้ก าหนดให้การบังคับกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง110 
      (5) การด าเนินการบังคับคดี การบังคับคดีโดยหัวหน้าศาลนั้น หัวหน้า
ศาลอาจก าหนดให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีอ่ืนๆ หรือเจ้าหน้าที่ศาล ท าหน้าที่ในการด าเนินการบังคับคดีก็
ได้ เว้นแต่การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการบังคับคดี หรือการตรวจสอบการด าเนินการ กรณีดังกล่าว
นี้จะต้องด าเนินการโดยหัวหน้าศาลเอง ไม่อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ศาลท าหน้าที่ในการด าเนินการ
ดังกล่าวได ้
      การบังคับคดีโดยหัวหน้าคณะในศาล กรณีที่สามารถมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่บังคับคดีด าเนินการได้ ได้แก่ การบังคับคดีเพ่ือให้ช าระเงิน การบังคับให้มอบให้ซึ่งสิ่งของ 
รวมทั้งการบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ การให้กระท าการโดยบุคคลที่สามในกรณีที่เป็น
การกระท า ซึ่งอาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนได้ (มาตรา 10 VwGO) การบังคับคดีโดยการให้
เจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยในการบังคดี อาจเป็นการบังคับคดี โดยศาลปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ 
(หมายถึงหัวหน้าคณะในศาลที่ท าการบังคับคดีอาจให้หัวหน้าคณะในศาลอ่ืนของศาลปกครองอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ศาลด าเนินการในการบังคับคดีให้) หรือการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่ของมลรัฐ (กรณีมีการ
ขอให้ช่วยเหลือในการบังคับคดี โดยการร้องขอไปยังองค์กรของมลรัฐ) 

                                                   
    109เรื่องเดียวกัน, หน้า 164. 
     110บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 193. 
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      แต่มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่เป็นการกระท าที่ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนกระท า
การแทนได้ หรือเป็นกรณีของการบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ รวมทั้งการกระท าที่อาจ
ให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนได้ กรณีดังกล่าวอาจท าการก าหนดค่าปรับได้ โดยเฉพาะหากลูกหนี้ไม่
ช าระใช้จ่ายอันเกิดจากการให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน ค่าปรับกรณีนี้ไม่ถือเป็นโทษในทางอาญา 
และนอกเหนือจากค่าปรับดังกล่าวแล้ว อาจท าการก าหนดค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การกระท าผิดกฎระเบียบได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 (Verwaltungszustellungs–und Vollstreck 
ungsgesetz-VwZVG) 
      อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถูกบังคับคดีอาจใช้สิทธิในทางกฎหมายเพ่ือโต้แย้ง
มาตรการบังคับคดีของหัวหน้าคณะในศาล เช่นค าสั่งภาคทัณฑ์ และการก าหนดวิธีการบังคับเท่าที่
เรื่องดังกล่าวได้กระท าไปโดยมิได้รับฟังความคิดเห็นของลูกนี้ตามค าพิพากษาก่อนแล้วอาจใช้สิทธิร้อง
ทุกข์ตามมาตรา 146 VwGO ได้ แต่ไม่ใช่การใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา 793 ZPO ส าหรับการฟ้อง
โต้แย้งโดยบุคคลที่สามตามมาตรา 771 ZPO ให้ฟ้องต่อศาลปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจที่กระท าการ
บังคับคดีดังกล่าว111 
 
  3.2.6 การด าเนินการของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งพิพากษาของเยอรมัน 
  การอุทธรณ์ค าพิพากษา (Die Berufung) เป็นการใช้สิทธิ์เพ่ือโต้แย้งค าพิพากษาของศาลที่
วินิจฉัยคดีในชั้นต้น ซึ่งตาม VwGO ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ไว้ในมาตรา 124 ถึงมาตรา 131 
โดยแยกออกได้ดังนี้112 
    3.2.6.1 เงื่อนไขการตรวจสอบในทางวิธีสบัญญัติ เงื่อนไขนี้ เป็นการตรวจสอบ
เบื้องต้นก่อนที่ศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์จะเข้าไปพิจารณาในเนื้อหาแห่งเรื่อง
อุทธรณ์นั้น แต่ถ้าหากเงื่อนไขในทางวิธีสบัญญัติเป็นประเด็นแห่งคดี กรณีนี้ต้องถือว่าเงื่อนไขในทาง
วิธีสบัญญัติดังกล่าวเป็นประเด็นหลักแห่งคดีที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งมี
ข้อพิจารณาดังนี้ 
     1)  ศาลที่มีอ านาจพิจารณา ในเงื่อนไขในทางวิธีสบัญญัตินี้ คือศาลอุทธรณ์ 
ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 124 แห่ง VwGO ที่ได้บัญญัติให้เป็นอ านาจของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ 
      (1) เงื่อนไขเกี่ยวกับคู่ความหรือผู้มีส่วนร่วมในคดี ส าหรับคู่ความหรือ
ผู้มีส่วนร่วมในคดีนอกเหนือจากเงื่อนไขทั่วไปของผู้มีส่วนรวมในคดี กล่าวคือ เป็นบุคคลที่อาจเข้ามา
เป็นผู้มีส่วนร่วมในคดีได้ และเป็นผู้มีความสามารถที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีได้ 
และบุคคลที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในคดีในศาลอุทธรณ์นั้นจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในคดีในศาลชั้นต้น
มาแล้วด้วย และผู้มีส่วนร่วมในคดีของศาลชั้นต้น  
      นอกเหนือจากผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ตัวแทนผลประโยชน์มหาชน 
และผู้ร้องสอด แต่มีข้อสังเกตว่า บุคคลที่สามซึ่งมิได้เข้ามาในคดีในศาลชั้นต้น แต่เห็นว่าตนได้รับ

                                                   
          

111กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า 169. 
       112บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, หน้า 146-150. 
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ผลกระทบจากค าพิพากษาในคดีไม่สามารถเข้ามาในคดีในชั้นอุทธรณ์ได ในกรณีนี้หากค าวินิจฉัยของ
ศาลยังไม่ถึงที่สุด บุคคลที่สามนั้นสามารถฟ้องโต้แย้งผลของค าวินิจฉัยของศาลนั้นได้113  
      (2) ประเภทของค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลที่อาจอุทธรณ์ได้ ตาม
มาตรา 124 I VwGO ได้บัญญัติไว้ว่า ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลประเภทใดบ้างที่จะอุทธรณ์ได้ มี
ดังนี้ 
        (2.1) ค าพิพากษาของศาล (Endurteil) ที่ท าให้คดีเสร็จสิ้นลง 
ซึ่งรวมถึงค าวินิจฉัยของศาล ตามมาตรา 84 VwGO ด้วย 
        (2.2) ค าพิพากษาเพียงบางส่วน (Teilurteile) ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 110 VwGO  
        (2.3) ค า พิพากษาระหว่ างคดี  (Zwischenurteil)  ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 109 และมาตรา 111 VwGO  
      (3)  เงื่อนไขในทางเนื้อหาของการอุทธรณ์ ตามมาตรา 124 วรรค 2 
VwGO บัญญัติไว้ว่า การอุทธรณ์จะกระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
        (3.1) กรณีที่มีข้อสงสัยอย่างแท้จริงต่อความถูกต้องของค า
พิพากษาของศาล 
        (3.2)  หากคดีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความยุ่ งยากซับซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาของข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย 
        (3.3)  หากคดีดังกล่าวเป็นเรื่องหลักพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
ในทางกฎหมาย 
        (3.4) หากค าพิพากษาดังกล่าวแตกต่างไปจากค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ หรือศาลปกครองสหพันธ์ หรือแตกต่างไปจากค าวินิจฉัยของที่ประชุมร่วม
ของศาลยุติธรรมสหพันธ์หรือแตกต่างไปจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์และเรื่องที่อุทธรณ์
นั้นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความแตกต่างดังกล่าว 
        (3.5) กรณีที่มีข้อบกพร่องในการด าเนินกระบวนพิจารณา ซึ่ ง
อยู่ภายใต้การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ และความบกพร่องในกระบวนพิจารณาดังกล่าวมีผลต่อค า
พิพากษาของศาล 
      (4) ผู้มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ คือบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในคดี ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษาของศาลหรือบุคคลที่ยื่นค าฟ้องและศาลได้ยกฟ้องไม่ว่ า
จะโดยค าพิพากษาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ดี บุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการอุทธรณ์ 
      (5) เงื่อนไขอ่ืนๆ การยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ได้รับค าพิพากษา ค าร้องขออุทธรณ์ดังกล่าวให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยค าร้องนั้นจะต้อง
ระบุถึงค าพิพากษาที่ตนประสงค์อุทธรณ์ และในค าร้องนั้นจะต้องให้เหตุผลของการยื่นอุทธรณ์
ดังกล่าวด้วย การยื่นอุทธรณ์มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามค าพิพากษา 

                                                   
  113เรื่องเดียวกัน, หน้า 147.  
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     2) การฎีกาค าพิพากษา (Die Revision) ค าพิพากษาของศาลปกครองได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) มาตรา 132 ถึงมาตรา 145 ซึ่งอาจสรุป
สาระส าคัญ ได้ดังนี้  
      (1) เงื่อนไขทั่วไปในการฎีกา การฎีกาเป็นการโต้แย้งค าพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (มาตรา 49 ข้อ 1 VwGO) หรือเป็นการโต้แย้งค าสั่งของศาล (มาตรา 47 
วรรค 5 VwGO) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
       (1.1) คดีในเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในทาง
กฎหมาย 
       (1.2) ค าพิพากษาของศาลนั้นวินิจฉัยแตกต่างจากค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสหพันธ์ หรือแตกต่างจากที่ประชุมร่วมของศาลยุติธรรมสหพันธ์ หรือแตกต่างไปจากค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ และการฎีกานั้นเก่ียวกับประเด็นที่แตกต่างดังกล่าว 
       (1.3) การที่มีข้อบกพร่องในกระบวนพิจารณาและข้อบกพร่อง
ดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อผลของค าวินิจฉัยของศาล ศาลที่มีอ านาจพิจารณารับฎีกาหรือไม่ คือศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ และมาตรา 133 วรรคสาม VwGO ได้บัญญัติให้ศาลปกครองสหพันธ์ผูกพันต่อ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ได้สั่งอนุญาตให้ฎีกาได้ 
      (2) การฎีกาค าพิพากษาของศาล อาจแยกได้เป็น 2 วิธี คือ 
       (2.1) การฎีกาค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไปยังศาล
ปกครองสหพันธ์ ตามมาตรา 134 VwGO ได้บัญญัติให้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอาจฎีกาไป
ยังศาลปกครองสหพันธ์ได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ก่อน หากผู้ฟ้องคดีและผู้
ถูกฟ้องคดีได้ท าความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและการฎีกานั้นได้รับอนุญาตจากศาลปกครอง
ชั้นต้น 
       (2.2) การฎีกาค าพิพากษาของศาลในกรณีที่มีข้อจ ากัด ในการ
อุทธรณ์ตามมาตรา 135 VwGO ในกรณีเช่นนี้ การฎีกาค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไปยังศาล
ปกครองสหพันธ์ (ศาลปกครองสูงสุด) จะกระท าได้ต่อเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาได้ หรือ
หากศาลปกครองชั้นต้นไม่อนุญาตแต่ได้มีการโต้แย้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาของศาลปกครองชั้นต้นไป
ยังศาลปกครองสหพันธ์และศาลปกครองสหพันธ์ได้อนุญาตให้ฎีกาได้  
      (3)  เหตุผลในการฎีกา อาจแยกได้ 2 กรณีคือ กรณีแรกเป็นเหตุผล
ทั่วไปในการฎีกา และกรณีที่สอง เหตุผลในการฎีกาโดยผลของกฎหมาย114 
       (3.1) เหตุผลทั่วไปในการในการฎีกา กรณีนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 
137 VwGO เกี่ยวกับเหตุผลที่จะใช้สิทธิในการฎีกา ว่าไว้ดังนี้ 
         (3.1.1) การฎีกาอาจกระท าได้ หากค าพิพากษาที่ถูกโต้แย้ง
นั้นละเมิดต่อ กฎหมายของสหพันธ์ หรือบทบัญญัติของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(VwVfG) ของมลรัฐ 

                                                   
   114เรื่องเดียวกัน, หน้า 153-154. 
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         (3.1.2) ถ้าการฎีกาได้อ้างเหตุผลเนื่องจากข้อบกพร่องของ
กระบวนพิจารณาและในขณะเดียวกันไม่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของมาตรา 132 วรรคสอง ข้อ 1 และ
ข้อ 2 กล่าวคือ คดีในเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในทางกฎหมาย หรือโดยค า
พิพากษาดังกล่าวแตกต่างจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสหพันธ์และการฎีกานั้นเกี่ยวกับประเด็นที่
แตกต่างดังกล่าว หรือกรณีมีข้อบกพร่องในกระบวนพิจารณาและข้อบกพร่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ค าวินิจฉัยของศาล 
       (3.2) เหตุผลในการฎีกาโดยผลของกฎหมายกรณีนี้มาตรา 138 
VwGO ได้บัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า ในกรณีต่อไปนี้ ถือว่าค าพิพากษามีผลเป็นการ
ละเมิดกฎหมายของสหพันธ์ กล่าวคือ ศาลที่ท าการวินิจฉัยในคดีนั้นมิได้นั่งพิจารณาตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย 
         (3.2.1) ในการวินิจฉัยคดีนั้นมีผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมี
ข้อห้ามในการนั่งพิจารณา ไม่ว่าจะโดยผลของกฎหมาย หรือเนื่องมาจากผู้พิพากษาคนนั้นถูกคัดค้าน
จากเหตุผลเรื่องความไม่เป็นกลางในการพิจารณาคดี 
         (3.2.2) มีการปฏิเสธสิทธิในการรับฟังของผู้มีส่วนร่วมในคดี 
         (3.2.3) ผู้เข้าร่วมในคดีมิได้เป็นตัวแทนตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้รับความเห็นชอบอย่างแจ้งชัดหรือโดยปริยายในการให้ด าเนินคดี
ดังกล่าวได ้
         (3.2.4)  การพิจารณาคดีได้วินิจฉัยบนพ้ืนฐานของการนั่ง
พิจารณาคดี แต่การนั่งพิจารณาคดีนั้นละเมิดบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาโดย
เปิดเผยต่อสาธารณะ 
         (3.2.5) ค าวินิจฉัยนั้นมิได้มีเหตุผล 
      (4)  การโต้แย้งค าสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้ฎีกา กรณีนี้มีสาระส าคัญ
อยู่ในมาตรา 135 VwGO กล่าวคือ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ผู้ยื่นค าร้องขอฎีกาอาจ
โต้แย้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกานั้นได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับค าพิพากษา โดยยื่นค าร้องไป
ยังศาลฎีกาที่ถูกฎีกาค าพิพากษา การร้องทุกข์ที่ยื่นต่อศาลนั้นจะต้องแสดงเหตุผลภายใน 2 เดือน นับ
จากวันที่ได้รับค าพิพากษาของศาล ในการให้เหตุผลดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลที่ส าคัญในปัญหาข้อ
กฎหมายหรือจะต้องแสดงค าพิพากษา ซึ่งศาลดังกล่าวได้วินิจฉัยให้แตกต่างไปจากเดิม หรือจะต้อง
แสดงถึงข้อพบพร่องในกระบวนพิจารณา การร้องทุกข์ดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการทุเลาการบังคับตาม
ค าพิพากษา 
     3) การวินิจฉัยฎีกาของศาลปกครองสหพันธ์ กรณีนี้มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 
143 และมาตรา 144 VwGO โดยเมื่อมีการยื่นค าร้องขอฎีกาให้ศาลปกครองสหพันธ์ตรวจสอบว่าเป็น
ค าร้องขอให้ฎีกาที่อาจอนุญาตให้ฎีกาได้หรือไม่ เมื่อศาลพิจาณาแล้วอาจไม่อนุญาตให้ฎีกาก็ได้ หาก
เป็นฎีกาท่ีไม่อาจจะฎีกาได้ให้ศาลปกครองสหพันธ์มีค าสั่งไม่รับฎีกา กล่าวคือเป็นฎีกาที่ไม่เข้าเงื่อนไข
ในทางวิธีสบัญญัติ แต่หากเป็นฎีกาที่ขาดเหตุผลทางกฎหมาย กรณีดังกล่าวนี้ให้ศาลปกครองปฏิเสธ
การให้ฎีกา 
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     หากเป็นฎีกาท่ีมีเหตุผลในทางกฎหมายสนับสนุนให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยดังนี้ คือ ให้ศาลปกครองวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีที่ขอฎีกานั้น และยกค าพิพากษาที่ถูกโต้แย้ง 
และส่งเรื่องกลับให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้น เพ่ือให้มีการพิจารณาและวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีใหม่  การ
พิจารณาเหตุผลของค าพิพากษาในเรื่องนั้น หากเหตุผลของค าพิพากษานั้นถูกต้องตามกฎหมาย  ใน
กรณีนี้ให้ศาลปกครองสหพันธ์ยกฎีกานั้น หากศาลปกครองสหพันธ์ปฏิเสธที่จะพิจารณาในเนื้อหาแห่ง
คดี ในกรณีที่มีการอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นมายังศาลปกครองสหพันธ์ตามมาตรา 49 ข้อ 2 
ประกอบกับมาตรา 134 VwGO กรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองสหพันธ์อาจใช้ดุลพินิจที่จะส่งเรื่องไปให้
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจส าหรับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ได้  



 
บทท่ี 4 

 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 

  
  เมื่อได้ศึกษาถึงระบบศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศสและ
เยอรมันซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดในบทที่ 3 ว่าด้วยระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครองใน
ต่างประเทศ มาแล้ว ในกรณีนี้จะได้กล่าวถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย โดย
จะได้กล่าวถึงระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย เพ่ือศึกษาว่าระบบศาลปกครองดังกล่าว
มีวิธีพิจารณาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างไร ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามล าดับ ดังนี้ 
 
4.1  ระบบศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย 
 
         การจัดระเบียบขององค์กรที่ใช้อ านาจทางตุลาการระบบศาลคู่นั้น จะมีการแยกประเภทของ
กฎหมายที่ศาลจะมาใช้บังคับกับคดี โดยแยกเป็นข้อพิพาทตามกฎมายเอกชน ซึ่งได้แก่ข้อพิพาททาง
แพ่งและข้อพิพาททางอาญา โดยข้อพิพาททั้งสองประเภทดังกล่าวนี้ย่อมอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจทั่วไป (Generalkausel) และข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนนั้น 
เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางกฎมายมหาชน (ยกเว้นข้อพิพาทตามกฎหมายอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความ) ข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชน จึงหมายถึง ข้อพิพาทตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและกฎหมายระหว่างประเทศ115  
  ดังนั้น การพิจารณาว่า “ข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชน” มีขอบเขตเพียงใดนั้น หากถือตาม
ทฤษฎีตัวการ  (Subjektsueories) คดีท่ีจะเป็นข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนดังกล่าวได้ นั้น จะต้อง
มีฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจมหาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวหรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องมี
ลักษณะของการใช้อ านาจมหาชน แต่หากบทบัญญัติของกฎหมายใดเป็นกฎหมายที่น ามาใช้บังคับกับ
ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคโดยไม่ค านึงถึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ใช้อ านาจมหาชนหรือไม่ บทบัญญัติดังกล่าว
จึงมิใช่กฎหมายมหาชน แต่เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน และในขณะเดียวกัน ตามทฤษฎี 
(Subjektionsheorie) กฎหมายมหาชนเป็นกฎเกณฑ์ที่ก าหนดความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเที่ยมกัน 
กล่าวคือเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ในลักษณะที่รัฐอยู่ในฐานะที่มีอ านาจเหนือกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติ 
การจะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นข้อพิพาททางกฎหมายมหาชนหรือไม่ มิได้ถือตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
เพียงล าพัง แต่ถือทฤษฎีทั้งสองเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะความเป็นกฎหมายมหาชน 
กฎหมายอาจบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลอื่นได้ เช่น กรณีของการใช้สิทธิเรียกร้อง

                                                   
115เรื่องเดียวกัน, หน้า 55.  
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ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดหน้าที่ในทางกฎหมายมหาชน (shadensersatzanspruch aus der 
Verletzung offemtilchtlicher pflichten)116  
  โดยทั่วไปแล้ว ข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองในระบบศาลคู่นั้น ต้องเป็นข้อ
พิพาทในทางกฎหมายปกครองหรือที่เรียกว่า “คดีปกครอง” ซึ่งหมายถึง117 บรรดาข้อพิพาทระหว่าง
รัฐ (ฝ่ายปกครองหรือองค์กรอ่ืนใดที่ได้รับมอบอ านาจมหาชนในการด าเนินกิจการทางปกครองหรือ
จัดท าบริการสาธารณะตามที่กฎหมายก าหนด) กับประชาชนหรือองค์กรมหาชนอ่ืนๆ โดยมีวัตถุแห่ง
ข้อพิพาทเป็นการกระท าทางปกครองซึ่ง ได้แก่ค าสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทาง
ปกครองรวมทั้งกฎหมายล าดับรอง แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาศึกษาขอบเขตของคดีปกครองใน
แต่ละประเทศแล้วอาจมีขอบเขตที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดให้ศาลปกครองมีขอบเขต
อ านาจเพียงใด ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของคดีปกครองในประเทศเยอรมันจะมีขอบเขตแคบกว่า
ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดิน หรือ
การเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายในกรณีละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยคดีลักษณะดังกล่าวของ
ฝรั่งเศสถือว่าอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง ในขณะที่คดีปกครองของฝรั่งเศสบางประเภท เช่น 
คดีปกครองที่มีอ านาจลงโทษทางอาญา คดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอ านาจสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองที่กระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ แต่ในศาลปกครองเยอรมันกลับไม่มีอ านาจในการ
พิจารณาคดีลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้นจะเห็นว่าการพิจารณาขอบเขตของคดีปกครองในแต่ละประเทศ
จะมีขอบเขตที่ต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ 
  ในเบื้องต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ระบบศาลปกครองเป็นระบบศาลที่มีขอบเขตอ านาจในการ
วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจมหาชนหรือด าเนิน
กิจการทางมหาชนฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่ง โดยข้อพิพาทการควบคุมการตรวจสอบของศาล
ปกครองคือ ค าสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง รวมทั้งกฎหมายล าดับ
รอง ซึ่งในบรรดาการกระท าทางปกครองนั้น ค าสั่งทางปกครองถือว่าเป็นวัตถุแห่งคดีที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง 

 
4.1.1  ระบบศาลปกครอง 

  ส าหรับประเทศไทยแล้วระบบศาลปกครองได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งบัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามหลักการของ
ระบบศาลคู่118 โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้น 
คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองในภูมิภาค 
  ศาลปกครองสูงสุด ให้จัดตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง (มาตรา 8 วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง)  

                                                   
        116เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
           117บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 176-177. 
  118วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 104. 
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  ส่วนศาลปกครองกลาง ให้จัดตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเขต
อ านาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร (มาตรา 8 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
  อนึ่ง ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ านาจในท้องที่ใด ให้ศาลปกครองกลาง
มีเขตอ านาจในท้องที่นั้นด้วย นอกจากนั้น บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ านาจศาลปกครองกลาง จะ
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางก็ได้ แต่ศาลปกครองกลางมีดุลพินิจที่จะรับค าฟ้องไว้พิจาณาหรือไม่ก็ได้  
(มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
  ส าหรับการจัดตั้งและการก าหนดเขตอ านาจของศาลปกครองในภูมิภาคนั้น ต้องกระท าโดย
พระราชบัญญัติ โดยค านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก าหนดให้
เขตอ านาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้ (มาตรา 8 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
  อย่างไรก็ตาม ในวาระเริ่มแรก มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้งศาล
ปกครองในภูมิภาคขึ้นจ านวน 16 ศาล ได้แก่ ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองชุมพร ศาลปกครอง
เชียงใหม่ ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองบุรีรัมย์ ศาลปกครอง
พิษณุโลก ศาลปกครองจังหวัดแพร่ ศาลปกครองยะลา ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองลพบุรี ศาล
ปกครองสกลนคร ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครองอุดรธานี และศาล
ปกครองอุบลราชธานี 
  กล่าวโดยสรุป119 ในวาระเริ่มแรก พระราชบัญญัติจังตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 ก าหนดให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคขึ้นในภาคกลาง 2 ศาล ได้แก่ศาล
ปกครองลพบุรีและศาลปกครองสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ศาล ได้แก่ ศาลปกครอง
ขอนแก่น ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองอุบลราชธานี ภาคตะวันออก 1 ศาลได้แก่ศาล
ปกครองระยอง ภาคเหนือ 3 ศาลได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองพิษณุโลกโลภ และศาล
ปกครองแพร่ และภาคใต้ 4 ศาล ได้แก่ศาลปกครองชุมพร ศาลปกครองนครนครศรีธรรมราช ศาล
ปกครองยะลา และศาลปกครองสงขลา แต่ละศาลนอกจากจะมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ศาลแล้ว ยังครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย  
  อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง 16 ศาลดังกล่าวจะต้องเปิดท าการ
พร้อมกันทันที กฎหมายบังคับไว้เพียงว่าให้ด าเนินการเปิดท าการตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงการ
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล  
(มาตรา 103 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
ในระหว่างที่เปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง 16 ศาลยังไม่ครบทุกแห่ง ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาคที่เปิด
ท าการแล้วมีเขตอ านาจในจังหวัดใดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร        

                                                   
  119เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108. 
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  อย่างไรก็ดี เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีในทุกจังหวัดเหมือนอย่างศาลขั้นต้นในระบบ
ศาลยุติธรรม ดังนั้นจึงอาจเกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนได้ในบางกรณี กฎหมายจึงก าหนดว่า ศาล
ปกครองแห่งหนึ่งๆ อาจมีสถานที่ท าการเฉพาะการได้ตามจ านวนที่เหมาะสมตามที่ประธานศาล
ปกครองสูงสุดจะได้ประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาท าการของถานที่ท าการเฉพาะการในราชกิจจา
นุเบกษา และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจก าหนดให้การยื่นฟ้อง และการ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองอาจกระท า ณ สถานที่ท าการเฉพาะ
การของศาลปกครองได้ (มาตรา 48 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
 
  4.1.2 ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ได้น าเอาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสมาใช้120 
โดยระบบวิธีพิจารณาดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระบบวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่ 4 
ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวน ลักษณะพิเศษของระบบวิธีพิจารณา
คดีปกครองที่ส าคัญที่สุดคือ การใช้ระบบไต่สวน (ข้อ 5 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543)121 ที่ให้ตุลาการศาลปกครองมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินกระบวนพิจารณาและในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณาพิพากษาคดี122 โดยหลักการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ส าหรับการพิจารณาคดีทุกชั้นศาล ทั้งนี้เพราะว่าก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดีใดได้ ศาลจะต้องตรวจสอบ
ให้ได้ความเป็นที่ยุติเสียก่อนว่าข้อเท็จจริงแห่งคดีนั้น มีอยู่อย่างไร  ซึ่งระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง
แห่งคดีในกฎหมายวิธีพิจารณาความนั้น มีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบกล่าวหากับระบบไต่สวนซึ่งได้กล่าว
ไว้แล้ว และโดยระบบกล่าวหานั้น คู่กรณีมีหน้าที่จะต้องเสนอข้อเท็จจริงแห่งคดีต่อบุคคล คู่ความฝ่าย
ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด คู่ความนั้นมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความมีอยู่ของข้อเท็จจริงนั้น ส่วนระบบไต่สวน 
                                                   
         120ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 309. 
       121ข้อ 5 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสุดสูง ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ก าหนดไว้ดังนี้ 
  “ข้อ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและ
ระเบียบนี้  

ในกรณีที่กฎมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ด า เนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
   122ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 309. 
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ศาลมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าให้การ ค า
คัดค้านค าให้การ และค าให้การเพ่ิมเติม ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญว่า  
 

  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนได้ตรวจค าฟ้องคดีใดและเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่
สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ให้มีค าสั่งรับค าฟ้องและมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ
โดยส่งส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรจะ
ก าหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้การหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ 

 
  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง ศาลปกครองมีอ านาจแสวงข้อเท็จจริงอ่ืนได้
ตามที่เห็นสมควร123 โดยอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ
หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในค าฟ้อง ค าให้การ ค า
คัดค้านค าให้การ หรือค าให้การเพ่ิมเติม โดยตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจออกค าสั่งเรียกคู่กรณี
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ตามที่เห็นสมควร โดยค าสั่งศาลดังกล่าวจะต้องก าหนดประเด็น
ข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนให้ชัดเจน และศาลต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้นคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่
สวนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาลจะไม่แจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ ซึ่งพยานที่ศาลมี
ค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค าอาจเสนอพยานหลักฐานใดๆ เพ่ือประกอบการให้ถ้อยค าของตนได้ถ้า
พยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่ง และในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี ตุลาการ
เจ้าของส าเนาต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ายและให้คู่กรณีได้
แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว
มานี้เป็นหลักการของกระบวนพิจารณาในระบบไต่สวน ทั้งนี้ศาลปกครองไม่เพียงแต่จะมีบทบาทใน
การให้ความคุ้มครองเอกชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของฝ่ายปกครองเท่านั้น หากแต่ยังมี
บทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะอีกด้วย ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศ
ต่างๆ จงึใช้ระบบไต่สวน เพ่ือให้ศาลปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดและอย่างรอบ
ด้านที่สุด อันจะท าให้ศาลปกครองสามารถพิพากษาคดีปกครองได้อย่างยุติธรรม โดยก่อให้เกิดดุลย
ภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของปัจเจกชน124 ประการที่สอง เป็นวิธีพิจารณาที่เน้น
กระบวนพิจารณาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหลักของคดีปกครอง นั้น กระบวนการพิจารณาคดี
ต่างๆ ตั้งแต่การท าค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม การแสวงหาข้อเท็จจริง
ของศาล การไต่สวน รายงานกระบวนพิจารณา ค าแถลงของคู่กรณี ค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลง
                                                   
      123ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 128. 
  124วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 177. 
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คดี ตลอดจนค าพิพากษาและค าสั่งต่างๆ ของศาล ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร125 ประการที่สาม 
เป็นวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายเพ่ือให้คู่กรณีสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาได้ด้วยตนเอง โดย
ลักษณะพิเศษดังกล่าวของวิธีพิจารณาคดีปกครอง สามารถสรุปได้ว่า126 ในคดีปกครอง คู่กรณีอาจ
ด าเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีทนายความ (แต่อาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนได้) 
และไม่มีการการก าหนดแบบของค าฟ้องไว้ เพียงแต่ขอให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและมีรายการตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ก็พอ รวมทั้งคู่กรณีอาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ ตลอดจนถึง
หากคู่กรณีท าค าฟ้องมามีรายการไม่ครบหรือไม่ชัดเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้ส านักงานศาลปกครอง
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดีเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องนั้นให้ถูกต้อง  ประการที่สี่ เป็นวิธี
พิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอ านาจของตุลาการในการตัดสินคดี  ซึ่งลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดี
ปกครองที่มีการถ่วงดุลอ านาจของตุลาการในการตัดสินคดี127 คือ การก าหนดให้มี “ตุลาการผู้แถลง
คดี” ซึ่งเป็นตุลาการที่มิได้อยู่ในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีหน้าที่
จัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีต่อองค์คณะพิจารณา
พิพากษาคดีก่อนการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดคดี เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจในการตัดสินคดีขององค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส  ที่ระบบวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของไทยได้น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 
  กล่าวโดยสรุป วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและในศาลปกครองสูงสุดตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 นั้น มีลักษณะส าคัญส่วนใหญ่คล้ายกัน โดยระเบียบดังกล่าวจะก าหนดวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครองชั้นต้นก่อน แล้วจึงก าหนดวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด เฉพาะในส่วนที่มี
ลักษณะแตกต่างไปจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น วิธีพิจารณาส่วนใดที่คล้ายคลึง
กัน ก็จะก าหนดให้น าวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้โดยอนุโลม 
 
4.2  อ านาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีและเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 
    
          ขอบเขตอ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาคดีปกครองและเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
นั้น สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                   
  125ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 310. 
  126เรื่องเดียวกัน, หน้า 311. 
  127เรื่องเดียวกัน, หน้า 311. 
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  4.2.1 อ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาคดี 
  บทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองไว้ ได้มีปรากฏในมาตรา 223 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  โดยมาตรา 223 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน 
หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมากจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครอง” 
  มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542  บัญญัติไว้ว่า  
 

  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่อง ดังนี้ (1) คดี
พิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืนหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (4) คดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (5) คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละ
เว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด และ (6) คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้
อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
 

  จากบทบัญญัตดิังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทที่มีลักษณะ
ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง และ ประการที่สอง 
เป็นคดีพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้ 
    4.2.1.1  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าทางปกครองฝ่ายเดียว อาจแยกออกเป็นการ
กระท าทางกฎหมาย หรือที่เรียกว่า “นิติกรรมทางปกครอง” และการกระท าทางกายภาพ หรือที่
เรียกว่า “ปฏิบัติการทางปกครอง”  
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    การกระท าทางปกครองที่กล่าวมาเป็นการใช้อ านาจที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด าเนินการได้เองฝ่ายเดียวโดยไม่จ าต้องให้เอกชนยินยอมก่อน ไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับเป็น
การทั่วไป หรือการออกค าสั่งทางปกครอง เช่น ค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ ค าสั่งอนุญาต อนุมัติ 
ค าสั่งแต่งตั้ง ประกาศผลการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือเข้าศึกษาต่อซึ่งเป็นกรณีของนิติกรรมทาง
ปกครอง ส่วนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองฝ่ายเดียวตามกฎหมายในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่การออกกฎหรือออกค าสั่ง
ทางปกครองนั้น เช่น กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้อ านาจตามมาตรา 67 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ในการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
น้ าและทางบก โดยการก่อสร้างสะพาน ถนน หรือขุดลอกคลองสาธารณะ เป็นต้น 
    ลักษณะคดีในกรณีนี้ ได้แก่ คดีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง และคดีดังกล่าว 
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามการ
กระท าท้ังหมดหรือบางส่วน จึงมักเรียกคดีประเภทนี้ว่าเป็น “คดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง หรือ
สั่งห้ามการกระท า” แต่การที่ศาลปกครองจะเพิกถอนหรือสั่งห้ามการกระท าทางปกครองได้ ก็เพราะ
เห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเหตุที่ท าให้การกระท าทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น หากจ าแนกตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แล้ว มีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ ดังนี้ ประการแรก 
การกระท าโดยไม่มีอ านาจ ได้แก่ กรณีที่ผู้ที่กระท าการไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีที่ผู้กระท าการมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มี
อ านาจกระท าการในเรื่องนั้นๆ เช่น ในเรื่องใบอนุญาตสถานบริการ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.
2509 ก าหนดให้อ านาจในการออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นของผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนๆ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับต าแหน่งที่สูงกว่าหรือต่ ากว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เช่น สารวัตรในสถานีต ารวจ
นครบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะไม่มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต
สถานบริการได้ หากปรากฏกรณีท านองนี้ก็ถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจ ประการที่สอง การ
กระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่ หมายถึง กรณีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว และมีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วย เพียงแต่ได้กระท าการไปนอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ เช่น กรณีการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ฯลฯ ซึ่งโดยหลักจะมีอ านาจจ ากัดอยู่เฉพาะในเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเท่านั้น ดังนั้น 
หากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใช้อ านาจไม่ว่าจะเป็นการออกค าสั่งหรือออก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นให้มีผลใช้บังคับในพ้ืนที่การปกครองของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งอ่ืน ต้องถือว่าเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนั้นกระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่  
ประการที่สาม การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามเนื้อความ
ของกฎหมาย เช่น กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กฎหมาย
ก าหนดให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่ผู้บังคับบัญชากลับสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
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ขั้นเงินเดือน เป็นต้น รวมถึงกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการโดย
ส าคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือส าคัญผิดในข้อกฎหมาย หรือการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย
ผิดพลาด เช่น ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรายหนึ่ง โดยเห็นว่า
ข้าราชการรายนั้นปฏิบัติงานไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร มาท างานสายและกลับก่อนเวลาที่ทางราชการ
ก าหนด แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามนั้น เป็นต้น ประการที่สี่ การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการที่ฝ่ายปกครองอาจน ามาใช้ในกระท าการทางปกครองมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่ง
อาจมีรายละเอียดและลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันตามสภาพของงาน แต่เหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในกรณีนี้ จะมุ่งหมายเฉพาะการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้นเท่านั้น ที่หากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามจะกระทบ
ต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการกระท าทางปกครอง เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้ เช่น 
กรณีท่ีกฎหมายก าหนดว่าการกระท าทางปกครองในเรื่องนั้นต้องกระท าเป็นหนังสือ ดังนั้น หากไม่ได้
กระท าเป็นหนังสือก็ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยเหตุนี้ หรือกฎหมายก าหนดว่าการกระท าทาง
ปกครองนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือองค์กรใดก่อนเพ่ือขอค าปรึกษาหารือ หรือขอ
ความเห็น ดังนั้น หากได้มีการกระท าไปโดยไม่ผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือองค์กรเช่นว่านั้น ก็
ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยเหตุนี้เช่นกัน ประการที่ห้า การกระท าโดยไม่สุจริต หมายความถึง 
การใช้อ านาจกระท าการโดยเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น การที่ข้าราชการรายหนึ่งกับผู้บังคับบัญชามีเรื่องขัดใจ โดยข้าราชการรายนั้นได้เคย
ร้องเรียนตามกฎหมายกล่าวหาผู้บังคับบัญชาของตน ซึ่งในที่สุดปรากฏว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลความ
จริงแต่อย่างใด ฝ่ายผู้บังคับบัญชาไม่พอใจจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการรายนั้น โดยอ้างว่าการกระท าดังกล่าวของข้าราชการรายนั้นก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ภาพพจน์และชื่อเสียงของหน่วยงานอันเป็นมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีนี้เห็นได้ว่า เป็นการ
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่สุจริต นั่นคือเป็นการใช้อ านาจโดยมีวัตถุประสงค์
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นความไม่พอใจส่วนตัวที่ถูกผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียน 
ทั้งๆ ที่การใช้สิทธิร้องเรียนตามกฎหมาย เป็นสิทธิพ้ืนฐานประการหนึ่งของหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และกฎหมายก็บัญญัติรับรองสิทธิของข้าราชการที่จะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้ 
ประการที่หก การกระท าที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หมายความถึง กรณีที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทางปกครองโดยขัดต่อหลักความเสมอภาค มี
ความล าเอียง อคติ หรือใช้ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันแก่บุคคลในสถานะทางกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ทั้งๆ ที่ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้กระท าได้ ประการที่เจ็ด การกระท าที่มีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็น เหตุแห่ง
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้ มีความหมายว่า การจะมีการกระท าทางปกครองอย่ างใดอย่าง
หนึ่งนั้น หากจะมีข้ันตอนใดท่ีต้องปฏิบัติตามก็ต้องเป็นขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ถ้าปรากฏ
ว่า ฝ่ายปกครองได้ให้เอกชนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ แต่เป็นขั้นตอนที่ฝ่าย
ปกครองก าหนดหรือสร้างขึ้นเองโดยไม่จ าเป็นแก่การมีการกระท าทางปกครองเช่นนั้นแต่ประการใด 
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ย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่แปด การกระท าที่สร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร ซึ่งความหมายของการกระท าที่สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนั้น มี
ลักษณะใกล้เคียงกับการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น เพียงแต่เหตุในกรณีนี้ จะพิจารณาในแง่ที่ว่าเป็น
ภาระที่เกิดกับประชาชน และเป็นภาระที่เกินสมควรหรือไม่ ภาระในที่นี้อาจเป็นภาระอย่างใดก็ได้ 
เช่น ภาระทางด้านค่าใช้จ่าย หรือภาระที่ต้องกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง และ ประการที่เก้า การกระท าที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ในการใช้อ านาจของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากกฎหมายก าหนดให้เลือกพิจารณาตัดสินใจได้ว่าจะใช้
อ านาจนั้นหรือไม่ หรือเลือกพิจารณาตัดสินใจได้ว่าจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายให้
ทางเลือกไว้ กรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจพิจารณาเลือกกระท าการ หรือมักเรียก
กันว่า “อ านาจดุลพินิจ” และโดยปกติย่อมเป็นเรื่องที่ศาลไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปควบคุมตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจโดยแท้ดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่กฎหมายไว้วางใจให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่กฎหมายให้อ านาจ เป็นผู้เลือกตัดสินใจ การเข้าไปตรวจสอบจะเท่ากับว่าศาลท าตนเป็น
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เสียเอง อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการไปโดยที่มิได้ใช้ดุลพินิจ ทั้งท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจดุลพินิจไว้หรือใช้
ดุลพินิจไปอย่างไร้เหตุผลหรือผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ถือเป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
ศาลปกครองมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบได้ 
    4.2.1.2 คดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    การละเลยต่อหน้าที่ หมายความว่า กฎหมายก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกเฉยไม่สนใจจะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว เช่น กรมทะเบียนการค้ามีหน้าที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือกรมที่ดินมี
หน้าที่ในการรับจดทะเบียนสิทธินิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ หากกรมทะเบียนการค้าหรือกรมที่ดิน
ปฏิเสธไม่รับค าขอหรือรับค าขอแล้วไม่พิจารณาค าขอว่าสมควรจดทะเบียนให้ตามค าขอหรือไม่ ถือ
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย  
    ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร หมายความว่า หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ลงมือปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนพ้นก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดไว้หรือใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่นั้นนานกว่าปกติวิสัยที่จะพึงใช้กัน
ส าหรับกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ เช่น กรณีการจดทะเบียนในเรื่อง
ใด กฎหมายหรือระเบียบภายในระบุว่าให้พิจารณาว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่ภายใน 30 วันนับแต่วัน
รับเรื่อง หากนายทะเบียนไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้า หรือหากไม่มีการก าหนดระยะเวลาไว้ ก็ต้องพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัยว่าเรื่องนั้น
จะต้องใช้เวลาเท่าใด หากพ้นระยะเวลาไปแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เช่นกัน 
     คดีลักษณะดังกล่าวนี้ ได้แก่คดีท่ีกล่าวในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งมาตรา 72 วรรค
หนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติให้
อ านาจศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวขอ้งปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนดได้ 



85 
 

   4.2.1.3  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง
หรือความรับผิดอย่างอ่ืน ได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายจากการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่ง
อ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร คดีตามลักษณะนี้จึงต้องค านึงว่าการละเมิดนั้นเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือไม่ 
เช่น การใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลในการก าหนดแนวเขตเพ่ือขุดคลองและท าถนน หาก
ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียหายก็เป็นคดีละเมิดที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
271/2545 (ประชุมใหญ่) แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เช่น พนักงานขับรถของทาง
ราชการขับรถชนคนบาดเจ็บ หรือนายแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลผ่าตัดผิดพลาด ท าให้คนไข้พิการ
เช่นนี้ไม่ใช่เป็นละเมิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ต้องฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม 
    ส่วนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอ่ืนนั้น เป็นความรับผิดชอบที่กฎหมาย
บัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด ซึ่งความรับผิดดังกล่าวมิใช่ความรับ
ผิดทางละเมิดหรือความรับผิดทางสัญญา เช่น ความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ความ
รับผิดที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนในกรณีที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ใช้ที่ดินของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 หรือความรับผิดที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนเนื่องจากมีการเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นต้น 
    ลักษณะคดีตามหัวข้อ 4.2.1.3 นี้ได้แก่กรณีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นั่นเอง ซึ่ง
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 บัญญัติให้อ านาจศาลปกครองพิพากษาให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการเพื่อเยียวยาการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนนั้น 

4.2.1.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้นิยามความหมายค าว่า “สัญญาทาง
ปกครอง” ไว้ว่า หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาให้จัดท าบริการ
สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 6/2544 ได้อธิบายขยายความหมายของสัญญาทางปกครอง
เพ่ิมเติมว่า สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ได้นั้น ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐตกลงให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด าเนินการ หรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่
มีข้อก าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้อ านาจทาง
ปกครองหรือการด าเนินการทางปกครอง ซึ่งก็คือบริการสาธารณะบรรลุผล 
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    คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นคดีพิพาทตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ซึ่งอาจเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องเอกชน 
หรือกรณีที่เอกชนฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ โดยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้อ านาจ
ศาลปกครองในการพิพากษาให้ใช้เงิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การ เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา 
    4.2.1.5  คดีพิพาททางปกครองอ่ืนๆ  
     1) คดีที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาล ปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งถือ
เป็นข้อยกเว้นของหลักการฟ้องคดีปกครองโดยทั่วไป เพราะโดยปกติแล้วหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเอกสิทธิ์ที่จะกระท าการและบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อศาล 
     แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายเห็นว่าการที่จะให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ก าลังบังคับการได้เองเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงสมควรให้
องค์กรตุลาการได้พิจารณาเสียก่อน เช่น มาตรา 118 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 บัญญัติให้เจ้าท่าฟ้องศาลเพ่ือบังคับให้ผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าน้ ารื้อ
ถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นต้น 
     2)  คดีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้อยู่ในอ านาจปกครอง ซึ่งหมายถึงคดี
ที่ไม่ใช่คด ีปกครองแต่กฎหมายเฉพาะก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครอง เช่น การยื่นค าร้องให้ศาล
เพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 หรือการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งยอมรับหรือบังคับตามค าชี้ชาดของอนุญาโตตุลาการตาม
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นต้น 
     ลักษณะคดีตามหัวข้อ 4.2.1.5 นี้ ได้แก่คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) 
และ (6) แพ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งศาลมี
อ านาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญั ติเดียวกัน สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้น
กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวคือ สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการฟ้องให้
ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 
     คดีพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวแล้วข้างต้น ถือเป็นคดีพิพาทที่อยู่
ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
     อย่างไรก็ตาม มีคดีปกครอง 3 ประเภทซึ่งมาตรา 9 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า 
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 เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง ได้แก่ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร การด าเนินการของคณะกรรมการ
ตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
และคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล
แรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืนอนึ่ง 
การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) หรือมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(2) พร้อมกับเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(3) ไปด้วย ย่อมท าได้ ในกรณีเช่นนี้ศาลจะมีอ านาจพิพากษาทั้ง
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) หรือมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และ
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  

 
     ซ่ึงคดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ดังกล่าว
นั้น โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน เว้นแต่คดีที่ก าหนดไว้ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด เช่น คดีพิพาทเก่ียวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก าหนด คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี คดพิีพาทที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด  
     เช่น มาตรา 22128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 หรือมาตรา 116 วรรคสอง129 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 
 
                                                   
  128มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2550 บัญญัติว่า “การฟ้องคดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทาง
ปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ด าเนินการตาม
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็น
การใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด”  
  129มาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติ
ว่า “ในกรณีทีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.”  
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  4.2.2 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 
  การฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง นอกจากต้องค านึงเรื่องอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แล้ว ยังมีข้อพิจารณา
อ่ืนอีก คือ “เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง” การฟ้องคดีต่อศาลปกครองแม้ว่าคดีที่น าไปฟ้องจะเป็นคดี
ปกครองที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นว่าการฟ้องคดี
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยเงื่อนไขการฟ้องคดีนี้  และหากเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ได้ ใน
กรณีเช่นนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาล ศาลจะมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาทันที  ข้อบกพร่อง
ประเภทนี้ ได้แก่ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายก่อนน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง และก าหนดระยะเวลา
การฟ้องคด ี
  อย่างไรก็ดีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีบางประการที่อาจแก้ไขให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วตามค าสั่งศาล หากไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องใด
อีก ศาลก็จะมีค าสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณา แต่หากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบค าสั่งให้แก้ไขค าฟ้องโดยชอบ
แล้วไม่ด าเนินการแก้ไขค าฟ้องตามค าสั่งศาล ศาลก็อาจมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาได้130 
  ข้อบกพร่องประเภทนี้ ได้แก่ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของค าฟ้องและเอกสารที่ยื่น
ส่งศาล และค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงอาจแยก
พิจารณาได้131 5 เงื่อนไข ดังนี้คือ เงื่อนไขเกี่ยวกับค าฟ้องและเอกสารที่ยื่นต่อศาล เงื่อนไขเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมศาล เงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถของผู้ฟ้องคดี  เงื่อนไข
เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายก่อนน า
คดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
    4.2.2.1  เงื่อนไขเกี่ยวกับค าฟ้องและเอกสารที่ยื่นต่อศาล132 
    การฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องท าเป็นหนังสือ โดยต้องแนบพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ ให้ระบุเหตุแห่งข้อขัดข้องนั้นด้วย133 
ทั้งนี้ค าฟ้องต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ หากค าฟ้องใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะหยาบคาย อาจเป็นเหตุให้ศาลมี
ค าสั่งไม่รับค าฟ้องนั้นไว้พิจารณาได้134  

                                                   
  130ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 170/2545 ; ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 199/2545 วินิจฉัย
ท านองเดียวกัน 
  131วิริยะ วัฒนสุชาติ, “เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 4, 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2547): 94.  
    132เรื่องเดียวกัน, หน้า 94-95. 
  133ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 32 
   134ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 42/2544 
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    นอกจากนี้ในค าฟ้องจะต้องมี ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ชื่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว ค าขอของผู้ฟ้อง
คดี และลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อ่ืนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ฟ้องค ดี
มาด้วย135 
    ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านั้นอาจ
ยื่นค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีใน
กระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน136 การฟ้องคดีโดยมีการแต่งตั้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดี
ทุกคนต้องลงลายมือชื่อในค าฟ้อง แต่การด าเนินกระบวนพิจารณาในล าดับต่อไปภายหลังมีการแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้แทนผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ อันเกี่ยวแก่การด าเนิน
กระบวนพิจารณาก็ถือว่ากระท าการแทนผู้ฟ้องคดีทุกคน 
    นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องจัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดี
รับรองถูกต้องตามจ านวนของผู้ถูกฟ้องคดียื่นไปพร้อมกับค าฟ้องด้วย 
    ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน หรือ
ในกรณีที่จ านวนผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ิมขึ้น ศาลอาจแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าส าเนาเพ่ิมยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามค าสั่งศาล ศาลอาจมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณาและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความได้137 
    4.2.2.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล138 
    การฟ้องคดีปกครองโดยปกติไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล แต่ถ้าหากเป็นการฟ้องคดี
ขอให้ศาลพิพากษาสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันเนื่องมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ 2.5 ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกินสองแสนบาท139  
    คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้วเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่
ช าระค่าธรรมเนียมศาลตามค าสั่งศาล แม้ต่อมาในชั้นอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี จะอ้างว่าขณะยื่นฟ้องและ
                                                   
  135มาตรา 45 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 
  136มาตรา 45 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 
  137ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 33  
  138วิริยะ วัฒนสุชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 95-96. 
  139มาตรา 45 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 
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ได้รับค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นผู้ฟ้องคดีไม่มีรายได้จึงไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ แต่บัดนี้ผู้
ฟ้องคดีหาเงินมาช าระค่าธรรมเนียมศาลได้แล้ว หาท าให้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง
ไว้พิจารณาด้วยเหตุดังกล่าวมิชอบไม่หากในขณะนี้ผู้ฟ้องคดีสามารถช าระค่าธรรมเนียมศาลได้แล้ว ผู้
ฟ้องคดีก็ต้องใช้สิทธิฟ้องเป็นคดีใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมาย140 
    เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมศาลนี้  กฎหมายก าหนดให้ในการพิพากษาคดีให้ศาลมี
ค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี โดยถ้าผู้ฟ้องคดีแพ้คดี
ทั้งหมด ศาลจะยึดค่าธรรมเนียมทั้งหมด แต่ถ้าชนะคดีทั้งหมด ศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดแก่ผู้
ฟ้องคดี และถ้าผู้ฟ้องคดีชนะบางส่วน ศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาท้ังคดี ศาลจะคืนค่าธรรมเนียม ทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี 
    4.2.2.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถของผู้ฟ้องคดี141 
    กฎหมายได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีไว้ว่า 142 ผู้ใดได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการ
กระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการ
แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดใน
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ผู้นั้นมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
    จากข้อกฎหมายดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่าในเรื่องของการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ปกครอง มีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ ประการที่สอง ค าขอบังคับท้าย
ค าฟ้องเป็นค าบังคับที่ศาลมีอ านาจก าหนดได้ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
    หลักการในเรื่องการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายนี้ เป็นหลักการที่กว้าง
กว่าการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ซึ่งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีจะได้แก่บุคคลผู้ที่
ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น143แต่ส าหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพียงแต่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย กล่าวคือ แม้เพียงสิทธิประโยชน์ หรือสถานภาพทางกฎหมายของตนถูก
กระทบกระเทือนจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว เช่น เจ้าของร้านค้าซึ่งอยู่ติดถนนย่อมเป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่น าเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถบริเวณ

                                                   
  140ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 199/2545 
  141วิริยะ วัฒนสุชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 96-101. 
  142มาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  
  143มาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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หน้าร้านค้าไม่ได้ แต่การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวมิได้เป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าของ
ร้านค้า เพราะสิทธิในการค้าขายยังมีอยู่ตามปกติ เป็นต้น144  
    อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีปกครองนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องมีส่วนได้เสียตามสมควรในเหตุที่
น ามาฟ้องเป็นคดีต่อศาล การฟ้องคดีโดยอ้างว่าป่าสงวนแห่งชาติเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่ง
ประชาชนมีสิทธิหวงแหนมิให้ถูกท าลาย การกระท าของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงให้เห็นว่า สมคบกันให้ผู้
ได้รับอนุญาตเข้าไปท าประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ท าให้รัฐหรือประชาชนโดยส่วนรวม
เสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนั้น ศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวรัฐเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิด าเนินการ
สอบสวนลงโทษทางวินัยหรือเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง145 
    นอกจากนี้ ในขณะที่ฟ้องคดีความเสียหายอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต้องยังคงมีอยู่ 
จึงจะถือว่ายังคงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่น ามาฟ้องคดี ดังนั้น ในกรณีการฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้
มีการออกเอกสารสิทธิตามหลักฐาน ส.ค. 1 และให้ยกเลิกที่สาธารณประโยชน์ที่ทับซ้อนกับ ส.ค. 1 
ของผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอยกเลิกค าขอออกโฉนดที่ดินแล้ว จึงถือ
ไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเลยต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่
ผู้เสียหายตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะมิสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง146 
    ส าหรับกรณีที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้นั้น จะต้องเป็น
กรณีที่มีความแน่นอนว่า ในอนาคตผลแห่งความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่แท้ กรณีที่ไม่มีความ
แน่นอนว่าในอนาคตความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้น เช่น กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ.2544 จะท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามปกติในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 
เพียง 0.5 ขั้นนั้น ศาลวินิจฉัยว่า เป็นเพียงความเห็น (การคาดเดา) ของผู้ฟ้องคดี เพราะการพิจารณา

                                                   
  144อ าพล  เจริญชีวินทร์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการด าเนินคดีในศาลปกครอง , 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2545), หน้า 138-139.  
  145ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2545 
  146ค าสั่งปกครองสูงสุดที่ 311/2545; ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 76/244 วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี
สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ.2511 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ตามกฎหมายดังกล่าวที่จะร้องคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
อนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าท าประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีเคยครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อน
เสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท าหรือการงดเว้น
การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
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เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมากกว่า 0.5 ขั้น ก็เป็นได้147  
    แต่ถ้าเป็นกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วแต่มีเง่ือนไขให้บังคับใช้ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
ระหว่างที่ประกาศดังกล่าวยังไม่ผลใช้บังคับ ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวหรือผู้ที่อยู่ในบังคับ
ประกาศดังกล่าว น่าจะถือว่าอาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศดังกล่าวที่จะมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้148 เนื่องจากประกาศดังกล่าวผ่านกระบวนการต่างๆ มาจนถึงชั้น
ประกาศใช้แล้ว คงรอแต่เวลาที่จะมีผลใช้บังคับเท่านั้น ซึ่งมีก าหนดไว้แล้วแน่นอนแล้ว 
    นอกจากการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่นั้น ต้องมีข้อพิจารณาด้วยว่า
ค าขอบังคับท้ายค าฟ้องต้องเป็นค าขอบังคับที่ศาลมีอ านาจก าหนดได้ตามมาตรา 72 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ
คดีด้วย ได้แก่ 
    กรณีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ค าขอให้ศาลออกค าบังคับในคดีประเภทนี้ คือ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือ
สั่งห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน 
    กรณีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ค าขอให้ศาลออกค าบังคับในคดี
ประเภทนี้ คือ ขอให้ศาลสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนด 
    ส าหรับกรณีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอ่ืน อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืน หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร และกรณีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ค าขอให้ศาลออกค าบังคับ
ในคดีประเภทนี้ คือ ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าหรืองดเว้นกระท า
การ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ไว้ด้วยกันก็ได้ 
    กรณีฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ ค าขอให้ศาล
ออกค าบังคับในคดีประเภทนี้ คือ สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                                                   
  147คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 1/2544 (ฟ้องตรง); ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 73/2544 วินิจฉัย
ท านองเดียวกัน 
  148ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ 20/2528 เป็นกรณีที่คณะกรรมการการ
วินิจฉัยร้องทุกข์รับพิจารณาค าร้องทุกข์ของเจ้าของร้านขายยาที่อยู่ในข่ายต้องถูกบังคับตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดท้องที่ท่ีผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันต้องจัดให้มีเภสัชกรประจ า
อยู่ตลอดเวลาเปิดท าการ ตามความในพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2527 ที่ร้องทุกข์ขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวในระหว่างที่ประกาศดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ 
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    นอกจากนี้ ยังมีกรณีขอให้ศาลสั่งให้บุคคลกระท าหรืองดเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    การฟ้องคดี โดยมีค าขอที่ศาลไม่อาจออกค าบังคับได้ตามมาตรา 72 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อาจเป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่ง
ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ เช่น การฟ้องขอให้ด าเนินคดีอาญารวมทั้งด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้อง
คดี ศาลเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจและผู้บังคับบัญชาที่
จะด าเนินการตามกฎหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามล าดับ ศาลไม่อาจมีค า
บังคับตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้149 
    โดยปกติการฟ้องขอให้ด าเนินคดีอาญาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินกระบวน
พิจารณาทางอาญาซึ่งไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง แต่หากเป็นกรณีฟ้องว่าพนักงาน
สอบสวนละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กรณีที่
อาจเป็นเรื่องศาลสามารถออกค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งศาลสามารถรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ ดังเช่นในกรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซ่ึงเป็นพนักงานสอบสวนรับ
เรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้แล้วไม่ด าเนินการสอบปากค าพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีจนเวลา
ล่วงเลยไปจนถึง 7 ปี กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และมิใช่เรื่องการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และในค าสั่งกรมต ารวจที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 เรื่อง 
มาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ที่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนท าการ
สืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ ที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดมีก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษ เมื่อคดีที่ฟ้องเป็นเรื่องของคดีอุกฉกรรจ์ที่รู้ตัวผู้กระท าผิด แต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้ 
ต้องสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ 
และเมื่อคดีที่ฟ้องนี้เป็นเรื่องของคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการสอบปากพยานจนเวลา
ล่วงเลยไปถึง 7 ปีแล้ว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542150 
    ส าหรับค าฟ้องที่มีค าขอที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย 
ศาลเคยวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ศาลไม่สามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ ได้แก่ กรณีฟ้องขอให้ศาลพิพากษา
ให้คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลต าบลตามค าขอของผู้ฟ้องคดีและให้คณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดเพ่ือให้มีการด าเนินการโดยเร็ว วินิจฉัยว่าตามมาตรา 10 
แห่งราชบัญญัติเทศบาลฯ ก าหนดให้การยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมือง นอกจากต้องค านึงถึง
                                                   
  149ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 357/2545 ; ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 280/2545 วินิจฉัย
ท านองเดียวกัน 
 150ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 337/2545 
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จ านวนราษฎรแล้วยังต้องค านึงถึงรายได้ของท้องถิ่นที่พอสมควรแก่การด าเนินกิจการตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองด้วย ดังนั้นการที่จะตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการดังกล่าวจึงมี
ลักษณะเป็นไปในทางนโยบายของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย ซึ่งศาลไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ได้ ประกอบ
กับค าฟ้องไม่มีลักษณะเป็นข้อพิพาทตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จึงพิพากษายืนตามค าสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณา151 
    นอกจากข้อค านึงในเรื่องของการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองแล้ว กฎหมายยังได้
ก าหนดในเรื่องความสามารถของผู้ฟ้องคดีไว้ด้วยว่า บุคคลผู้ไร้ความสามารถจะฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่ าด้วย
ความสามารถ152 กล่าวคือ หากผู้เยาว์จะฟ้องคดี ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องคดีแทนหากเป็นคนไร้
ความสามารถ ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทน และหากกรณีเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ถ้าได้รับ
ความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็จะสามารถฟ้องคดีเองได้ 
    นอกจากนี้กฎหมายยังได้ก าหนดสิทธิการฟ้องคดีปกครองของผู้เยาว์ไว้เป็นการ
เฉพาะอีกว่า ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วยตัวเอง 
ถ้าศาลเห็นสมควร จะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้153 
    4.2.2.4 เงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายก่อนน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง 
    ในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด154 
    กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดย
เฉพาะที่เคยมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เช่น กรณีฟ้องโต้แย้งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งศาลวินิจฉัย
ว่ากฎหมายก าหนดกรณีไม่พอใจค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ว่า หากผู้รับค าสั่งไม่พอใจต้องร้องทุกข์ด้วย
วาจาต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งภายใน 30 วัน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2518) เมื่อผู้
ฟ้องคดีไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวจึงไม่อาจฟ้องคดีได้ตามมาตรา 42 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542155 กรณีฟ้องโต้แย้งการ
                                                   
 151ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 400/2545 
 152ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 ข้อ 26 วรรคหนึ่ง 
 153ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 ข้อ 27  
 154มาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  
 155ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 233/2545 
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ก าหนดเงินค่าทดแทนทีผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้และไม่สามารถตกลงกันได้ ก่อนการฟ้องคดีต่อศาลต้อง
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยก่อนตามมาตรา 29 วรรคสาม ประกอบมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยฯ156 และกรณีฟ้องโต้แย้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 
. . .157 เป็นต้น 
    ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายก่อนการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง หากปรากฎว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นเรื่องของการ
ฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหมายถึง การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต 
การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออก
กฎ และการอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง158   
    โดยหลักการแล้วก่อนการฟ้องคดีจะต้องมีการอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ท าค าสั่งทาง
ปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวในทุกกรณี แต่ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครอง
นั้นไม่ได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ไว้ กฎหมายก าหนดให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่ม
นับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวสั้น
กว่า 1 ปี ให้ขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในเรื่องการ
อุทธรณ์ ค าสั่งทางปกครองว่า ในกรณีที่เป็นค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือออกโดยบรรดา
คณะกรรมการต่างๆ หากผู้รับค าสั่งดังกล่าวไม่พอใจค าสั่ง สามารถน าคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันทีโดย
ไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน159 
    ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่มีการสั่งการตาม
อุทธรณ์นั้น และขณะที่ยื่นฟ้องคดีนั้นยังคงอยู่ในช่วงก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
กฎหมาย เช่นนี้ ศาลถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายและไม่มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นก่อนน าคดีมาฟ้องศาล จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542160 
    4.2.2.5 เงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
    การฟ้องคดีปกครองกฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้ด้วย ซึ่งโดยหลักการ
แล้ว การฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้ว ศาลจะมีค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องไว้พิจารณา เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาล
                                                   
 156ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 175/2545 
 157ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 81/2545 
 158มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 159มาตรา 40, 44 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
  160ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 203/2545 
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เห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ในกรณีดังกล่าวศาลอาจจะรับคดีนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 161 ซึ่งในเรื่องเหตุ
จ าเป็นนี้ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า แม้เหตุแห่งการฟ้องคดีจะเกิดขึ้นและพ้นก าหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดท าการก็ตาม แต่โดยที่ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิในการ
เยียวยาทุกข์เป็นการภายในของฝ่ายปกครองดังเช่น การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือใช้สิทธิทางศาลโดยน าเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาล
ยุติธรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในอายุความตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการโดยใช้
สิทธิดังกล่าว แต่น าเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี กรณีไม่เข้า
ลักษณะเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542162 
    การฟ้องคดีปกครองต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน163 ซึ่งกรณีมีบทกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 มาตรา 52 วรรคสี่บัญญัติให้ ผู้อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ หากไม่เห็นด้วย
กับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณี
ไม่ถือเอาก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วันตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 
    อย่างไรก็ดี เนื่องจากก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนี้ค่อนข้างสั้น กฎหมายจึงบัญญัติ
ให้กรณีค าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและยะเวลาส าหรับ
ยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งหากผู้ออกค าสั่งได้ทราบในภายหลังว่าตนไม่ได้แจ้งสิทธิการฟ้อง
คดีต่อศาลไว้ในค าสั่งดังกล่าว กฎหมายก็ก าหนดให้ผู้ออกค าสั่งนั้นแจ้งสิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้รับค าสั่ง
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีนี้ ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีจะเริ่มนับใหม่ ตั้งแต่วันที่ผู้รับค าสั่งได้รับแจ้ง
สิทธิในครั้งหลังนี้ แต่หากไม่มีการแจ้งใหม่ และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องมีก าหนดน้อยกว่า 1 ปี 
กฎหมายก าหนดให้ขยายเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องออกไปเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ดังนั้น จาก
ตัวอย่างการใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
ถ้าหากการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งสิทธิการฟ้อง
คดีไว้ด้วยและไม่มีการแจ้งสิทธิการฟ้องคดีโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไปยังผู้รับค าวินิจฉัย

                                                   
  161ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 30; มาตรา 52 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 
  162ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 100/2544 
  163มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
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อุทธรณ์ในภายหลัง กรณีนี้สิทธิการฟ้องคดีโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่
วันได้รับแจ้งการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว164 
    ส าหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กฎหมาย ก าหนด
ระยะเวลาการฟ้องคดีให้ยื่นฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี165 
    ส าหรับการฟ้องคดีท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล
จะยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้166  ไม่มีก าหนดระยะเวลาการฟ้องคด ี
    อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องของ “สถานะของบุคคล” 
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยโดยวางหลักไว้ว่า “สถานะบุคคล” ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะได้รับความ
คุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคลและสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบุคคล โดย
บุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือไม่ต้องพิจารณาจากความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลัก 
เช่น การโต้แย้งเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เป็นต้น มิได้หมายความรวมไปถึงสถานะทางด้านอ่ืนๆ ที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบุคคลด้วย เช่น สถานะทางสังคม สถานะทางอาชีพ หรือสถานะทางหน้าที่การ
งาน ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแน่งหน้าที่ในการท างาน จากเดิม ที่เคย
เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลขลุง (นายแพทย์ 8) จังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยผลของ
ค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สถานะคงกระทบเพียงต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สถานะทางหน้าที่การงานเท่านั้น จึงมิใช่เรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคล ตามความหมายของ
บทบัญญัติมาตรา 52 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542167 หรือกรณีฟ้องโต้แย้งค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียน
ทนายความ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ไม่ใช่คดีพิพาทเก่ียวกับสถานะของบุคคล168 
  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เงื่อนไขของการฟ้องคดีมีความส าคัญ ไม่น้อยไปกว่าข้อพิจารณา 
เรื่อง เขตอ านาจของศาลปกครอง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณารับหรือไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา
ของศาล ในบางครั้งข้อบกพร่องในเรื่องของเงื่อนไขการฟ้องคดีบางเรื่องอาจมีผลท าให้การพิจารณาคดี
ต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากต้องมีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน และในบางครั้งอาจเป็นเหตุให้
ศาลต้องมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ท าให้ประชาชนไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองได้อย่างแท้จริง 
 

                                                   
 164มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  165มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
  166มาตรา 52 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 
  167ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 57/2544 
  168ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 291/2545 
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4.3  มาตรการคุ้มครองชั่วคราวและการด าเนินการภายหลังศาลมีค าพิพากษา 
 
          กรณีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและการด าเนินการภายหลังศาลมีค าพิพากษาดังกล่าวนี้ อาจ
แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 
  4.3.1  มาตรการคุ้มครองชั่วคราว 
  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้มีการ
บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาไว้ในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
โดยบัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
หรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค าสั่งไปยังหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” 
  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ดังกล่าวคือระเบียบที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ซึ่งมีการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอันเป็นการเสริม 169บทบัญญัติของมาตรา 66 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ส่วนที่ 1 การทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง (ข้อ 69-ข้อ 74) และส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 75-
ข้อ 77) และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (ซึ่งมีการแก้ไขและเพ่ิมเติม ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือค าสั่งทางปกครองและส่วนที่ 2 ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้
ดังนี้ 
    4.3.1.1  การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
    โดยหลักการแล้ว การฟ้องคดีปกครองเพ่ือให้ศาลเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ หลักการนี้มีบัญญัติไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  ข้อ 69 วรรคหนึ่งที่ก าหนดว่า “การฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน” หลักการดังกล่าวนี้มีที่มีจากหลักกฎหมาย
ของฝรั่งเศส170 ในกรณีนี้หากผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองใด และผู้ฟ้อง
คดีมีความประสงค์ท่ีจะให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวระงับการบังคับเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดี

                                                   
  169ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 433. 
  170สุพจน์ เหล่าสุอาภา, เรื่องเดิม, หน้า 14.  
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จะต้องมีค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นค าขอต่อศาลในเวลาใดๆ ก่อน
ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี (ข้อ 69 วรรคสองแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543) โดยมีหลักเกณฑ์ของการพิจารณาของ
ศาลปกครองและวิธีการการสั่งเก่ียวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ดังนี้ 
     1) การพิจารณาของศาลปกครอง เดิมตามข้อ 71 แห่งระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ก าหนดว่า “เมื่อ
ได้รับค าขอตามข้อ 69 และเป็นกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งตามข้อ 70 ให้ศาลส่งส าเนาค าขอให้คู่กรณีท าค า
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานโดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพื่อมีค าสั่งโดยเร็ว”  
     แต่ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ได้ยกเลิกข้อ 71 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังนี้  “ข้อ 71 
เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 69 วรรคสอง และเป็นกรณีที่ศาลมิได้มีค าสั่งตามข้อ 70 ให้ศาลส่งส าเนาค า
ขอให้คู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้านค าขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว และหากเห็นสมควรศาลจะสั่ง
นัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณี
จะเป็นประการใด ให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า” 
     กรณีนี้มีข้อสังเกตว่าตามข้อ 71 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 การขอทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าสั่งทางปกครองนั้น บัญญัติให้ส่งส าเนาค าขอให้คู่กรณีชี้แจงแสดงหลักฐานโดยด่วน แล้วให้ศาล
นัดไต่สวนเพ่ือมีค าสั่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ต้องมีการไต่สวนเสมอ การไต่สวนในชั้นนี้ก็เพ่ือให้ศาลใช้
ดุลพินิจว่าจะมีค าสั่งทุเลาการบังคับหรือยกค าขอ  
     แต่ตามข้อ 71 วรรคหนึ่ง (ใหม่) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2559 ก าหนดหน้าที่ในกรณีนี้ว่าหากศาล
เห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าว
ด้วยก็ได้ กล่าวคือให้ศาลใช้ดุลพินิจไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอ่ืนเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอทุเลา
การบังคับหรือยกค าขอ โดยจะใช้วิธีการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับ
ค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้ ซึ่งศาลสามารถใช้ได้ทั้งสองกรณี 
     2) ระยะเวลาในการด าเนินการสั่ง ตามข้อ 72 แห่งระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 วรรคหนึ่ง ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการสั่งค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองว่า ให้กระท าโดย
องค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอค าแถลงการณ์แล้ว ซึ่งตามข้อ 72 วรรคหนึ่ง (ใหม่) แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ .2559 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสั่งค าขอดังกล่าวโดยให้กระท าหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอ
ค าแถลงการณ์แล้วเช่นกัน แต่มีข้อเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งนั้นเป็นการด่วน องค์คณะจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ โดย
ไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย ในกรณีนี้
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ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการน ามาตรการฉุกเฉินมาใช้ กล่าวคือการให้อ านาจศาลปกครองมีอ านาจใน
การท าค าสั่งเก่ียวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นการด่วนได้  
     3) เงื่อนไขการสั่งค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ต้อง
มีเงื่อนไขครบดังต่อไปนี้ 
      (1)  ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นน่าจะไม่ชอบกฎหมาย  
      (2)  การให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจะท า
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง  
      (3) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็น
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
     ซึ่งทั้งสามเงื่อนไขดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  
     การมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าว อาจ
เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีแรก ผู้ฟ้องคดีมีค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
และ กรณีที่สอง เป็นกรณีที่ศาลเห็นสมควรทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง กล่าวคือ
ศาลเห็นเองแม้ไม่มีค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าว กรณีที่ศาลเห็นสมควร
ทุเลาการบังคับนี้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 71 วรรคสอง 
     ในทางตรงกันข้าม ศาลปกครองก็มีอ านาจสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ซึ่งกรณีที่ศาลปกครองสั่งไม่รับค าขอนั้นมีอยู่
ในข้อก าหนดของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 70 วรรคแรก กล่าวคือ กรณีที่ศาลเห็นว่าค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับ
การพิจารณา หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง หรือเป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น  ซึ่ง
ค าสั่งไม่รับค าขอทุเลาดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
     ส่วนการอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของ
ศาลปกครองชั้นต้น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 73 ก าหนดให้ “ผู้มีส่วนได้เสีย” เป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการ
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งศาล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ตีความและวางหลักกฎหมายค าว่า “ผู้มีส่วนได้
เสีย” ดังกล่าวไว้ในค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1/2545 และ 3/2544 ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถูก
ฟ้องคดี หรือบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากผลของค าสั่งที่ศาลก าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน
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การพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายดังกล่าว ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าว171  
     นอกจากนี้ยังมีกรณีการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
ในกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 โดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว ได้เพ่ิมมาตรการใหม่ของวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาในการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ซึ่งถือว่าเป็นการน า
มาตรการฉุกเฉินส าหรับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองมาใช้บังคับ โดยมีการออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 มาใช้บังคับในกรณีการขอคุ้มครองชั่วคราวเป็น
กรณีเร่งด่วนหรือท่ีเรียกว่ามาตรการฉุกเฉิน ในการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง โดย
บัญญัติไว้ในข้อ 5 แห่งระเบียบดังกล่าวที่ให้เพ่ิมความในข้อ 72 ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 เป็นข้อ 72/1  ดังนี้ 
 

ข้อ 72/1 ในกรณีท่ีค าขอตามข้อ 69 วรรคสอง โดยผู้ขอ
ได้ยื่นค าร้องรวมมาด้วย เพ่ือให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มีค าสั่งยกค าร้องให้
พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาล
พิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอและ
พยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจากค าแถลงของผู้ขอหรือจาก
พยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบหรือที่ศาลแสวงหามาเอง ว่าค าขอ
นั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอ
ที่ศาลจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอได้แล้ว ให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองหรือยกค าขอ ตามแต่จะ
เห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็
ได้ ค าสั่งที่ยกค าขอตามข้อ 69 วรรคสองให้เป็นที่สุด 

 
     ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าศาล
มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ค าสั่งเช่นว่านั้นให้เป็นที่สุด ในกรณี
ที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้  โดยให้น าความในข้อ 
73 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามข้อ 73 อีกไม่ได้ 

                                                   
  171อภิรดี สุทธิสมณ์, เรื่องเดิม, หน้า 79.   
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     ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค า
ชอตามข้อ 69 วรรคสองโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 
     4) กรณีค าขอคุ้มครองชั่วคราวในการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน ตามข้อ 72/1 วรรคแรก มีหลัก ดังนี้ 
      (1)  ผู้ฟ้องคดีต้องมีค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวใน
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและค าร้องให้ศาลพิจารณาค า
ขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอโดยเร่งด่วนรวมมาด้วย 
      (2)  ศาล (องค์คณะ) อาจสั่งได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก ยกค าร้อง
ดังกล่าว เพราะพิจารณาจากค าขอและพยานหลักฐานประกอบค าขอแล้วได้ความว่า ค าขอนั้นไม่
จ าต้องสั่งโดยเร่งด่วน ในการนี้ให้ศาลพิจารณาค าขอและสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวต่อไปตามวิธีการ
ปกติ หรือ กรณีที่สอง ศาลไม่ยกค าร้องดังกล่าว ให้ศาลพิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน โดยพิจารณา
จากค าขอและพยานหลักฐานประกอบค าขอ ค าแถลงของผู้ขอหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบ 
หรือที่ศาลแสวงหามาเอง ในกรณีที่สองนี้หากศาลยกค าขออีก ค าขอนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่า
ค าขอนี้ต้องสั่งโดยเร่งด่วนและมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองได้ ศาลก็จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น 
      (3)  ผู้มีส่วนได้เสีย อาจยื่นค าร้องโดยพลันให้ศาลยกเลิกค าสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ศาลได้สั่งไปแล้ว ในกรณีนี้ศาล (องค์คณะ) จะพิจารณาฝ่าย
เดียว แล้วมีค าสั่งได้ใน 2 กรณี คือ กรณีการสั่งยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ งทาง
ปกครองนั้น ในกรณีนี้ค าสั่งยกเลิกดังกล่าวเป็นที่สุด หรือกรณีการสั่งยกค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถอุทธรณ์ได้ตามข้อ 72/1 (ให้น าวิธีการตามข้อ 73 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ พ.ศ.2543 มาใช้โดยอนุโลม) แต่เมื่ออุทธรณ์ตามข้อ 72/1 นี้แล้ว จะ
ไปอุทธรณ์ตามข้อ 73 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 อีกครั้งไม่ได้ 
    4.3.1.2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
    นอกจากการขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองแล้ว 
ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีจะยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่ง
ก าหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบั งคับตามค าพิพากษาก็
ได้172 
    ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 75 มิได้ก าหนดให้มีกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะก าหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวเหมือนในกรณีการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง แต่ทั้งนี้ข้อ 77 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
                                                   
  172ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 75   
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ได้ก าหนดให้น าความในลักษณะ 1 ของภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอ เงื่อนไขในการออกค าสั่งของศาล และผลของการก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา โดยอนุโลมเท่าที่
สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระท าได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองด้วย โดยมีหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังนี้ 
     1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  ศาล
ปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวได้ เมื่อศาลเห็นว่า 
      (1) ค าฟ้องมีมูล เช่น คดีมีเหตุน่าเชื่อถือว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครอง
หรือการกระท าท่ีฟ้องนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
      (2)  มี เหตุ เ พียงพอที่จะน าวิธีคุ้มครองตามที่ขอมานั้นมาใช้ ได้ 
เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจจะกระท าซ้ าหรือกระท าต่อไปซึ่งการกระท าที่ถูกฟ้องร้อง หรือ ผู้ฟ้องคดีจะ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดี 
      (3) ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ 
     ทั้งนี้ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 75 และข้อ 77 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 และมาตรา 244 และมาตรา 255 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง173 กฎหมายก าหนดให้องค์คณะเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
ก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้
แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีการแถลงการณ์ซึ่งค าแถลงการณ์ดังกล่าวนั้นจะกระท า
โดยวาจาก็ได้174  
     เมื่อศาลได้รับค าขอให้ก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ตามข้อ 77 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
มิได้บัญญัติว่าศาลจะต้องท าการไต่สวนหรือไม่ แต่ให้น าความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้โดยอนุโลม เท่าที่สภาพจะเปิดช่อง ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 256 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลจะไต่สวนหากเห็นว่าการให้โอกาสจ าเลยคัดค้านก่อนจะไม่
เสียหายแก่โจทก์ ก็ให้ศาลแจ้งก าหนดในวันนั่งพิจารณาพร้อมทั้งส่งส าเนาค าขอให้แก่จ าเลย จ าเลยจะ

                                                   
  173ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 120. 
  174ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 76 วรรคหนึ่ง   
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เสนอข้อคัดค้านของตนในระหว่างที่ศาลนั่งพิจารณาค าขอนั้นก็ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ศาลอาจไต่สวน
หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล175 
     2) การอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาล
ปกครองชั้นต้น ส าหรับหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และการอ่านค าสั่งอุทธรณ์นั้นมี
หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีก าหนดไว้ในกรณีการอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
     3) มาตรการฉุกเฉินของวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาส าหรับการบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราว ได้มีการเพ่ิมมาตรการใหม่ คือมาตรการฉุกเฉินส าหรับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวขึ้น โดย
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ 5) ข้อ 76/1 โดยมีหลักเกณฑ์พอสรุปได้ดังนี้ 
      (1)  ผู้ฟ้องคดีต้องมีค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาตามข้อ 75 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 กับค าร้องขอให้ศาลพิจารณาค าขอ
และมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอโดยเร่งด่วนรวมมาด้วย 
      (2)  หากศาลยกค าร้องเพราะพิจารณาจากค าขอและพยานหลักฐาน
ประกอบค าขอแล้วได้ความว่า ค าขอดังกล่าวนั้นไม่จ าต้องสั่งโดยเร่งด่วน ในการนี้ให้ศาลพิจารณาค า
ขอและสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไปตามวิธีการปกติ 
      (3)  หากศาลไม่ยกค าร้องขอให้ศาลพิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน 
โดยอาจพิจารณาจากค าขอและพยานหลักฐานประกอบค าขอ ค าแถลงของผู้ขอ หรือพยานหลักฐานที่
ผู้ขอน ามาสืบ หรือที่ศาลแสวงหามาเอง ศาลอาจสั่งได้ 2 กรณีคือ กรณีแรก ศาลอาจยกค าขอ ซึ่งให้
ถือว่าค าสั่งยกค าขอนั้นเป็นที่สุด และ กรณีที่สอง หากเป็นที่พอใจว่าค าขอนี้ต้องสั่งโดยเร่งด่วน และมี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองเป็นประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามค าพิพากษา ศาลก็จะมีค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
      (4)  ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลันให้ศาลยกเลิกค าสั่งก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้น กรณีนี้ให้ศาล (องค์คณะ) พิจารณาค าร้องฝ่าย
เดียว ซึ่งศาลอาจมีค าสั่งได้ใน 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราว ซึ่งค าสั่งยกเลิกให้เป็นที่สุด หรือกรณีที่สองยกค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถอุทธรณ์ได้ตามข้อ 76/1 (ให้น าวิธีการตามข้อ 76 มาใช้โดยอนุโลม) แต่เมื่ออุทธรณ์ตาม ข้อ 
76/1 นี้แล้วจะไปอุทธรณ์ตามข้อ 76 อีกครั้งไม่ได้ 
     นอกจากการเพ่ิมมาตรการฉุกเฉินส าหรับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
กรณีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังได้เพ่ิมมาตรการปรับทางปกครองในส่วนที่
คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการของศาลเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ซึ่ง
ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ส าหรับน ามาใช้ในกรณีนี้ กล่าวคือ ให้ศาลมีอ านาจปรับคู่กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
                                                   
  175อภิรดี สุทธิสมณ์, เรื่องเดิม, หน้า 90-91.   
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ค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาล โดยให้ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 
ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท  และศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม ที่คู่ก รณี
ฝ่ายที่ศาลมีค าสั่งให้ปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา หรือก ากับดูแล หรือภายใต้การควบคุมนั้น 
หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้
และให้แจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ ซึ่งการให้อ านาจศาลปกครองมีค าสั่งปรับทางปกครองดังกล่าวนั้น 
ได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2559 ที่ให้อ านาจศาลมีค าสั่งปรับ
ทางปกครองในเรื่องการบังคับคดีปกครองในกรณีที่คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
โดยการปรับทางปกครองดังกล่าวให้น ามาใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาตาม
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
    กล่าวโดยสรุปคือในกรณีที่ศาลปกครองก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวตามมาตรา 66 ดังกล่าวแล้ว หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาล
ปกครอง กฎหมายบัญญัติให้น าบทบัญญัติในมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559  มาใช้บังคับแก่กรณีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน
พิพากษาคด ี
 
  4.3.2 ผลของค าพิพากษาของศาลปกครอง 
  เมื่อเสร็จกระบวนการพิจารณาคดีปกครองแล้ว ศาลปกครองจะต้องท าค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เพ่ือชี้ขาดคดีปกครอง ตามมาตรา 67 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองบัญญัติว่าการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท าโดยตุลาการศาล
ปกครองหลายคนนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก ส่วนในกรณีที่ตุลาการในศาล
ปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  และผลของค า
พิพากษาหรือค าสั่งเพื่อชี้ขาดคดีปกครอง เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 72 แห่งกฎหมายดังกล่าว นั่น
หมายถึง ในการพิพากษาคด ีศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังกรณีต่อไปนี้ 
คือ กรณีแรก สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) กรณีที่สอง สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กรณีที่สาม สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ในกรณี 
ที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีที่สี่ สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีการฟ้อง ให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหน้าที่นั้น กรณีที่ห้า สั่ง
ให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายในการมีค าบังคับ 
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  ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึง
ขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ส่วนใน
กรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น ในกรณีที่ศาลปกครอง
มีค าบังคับเพ่ือสั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้นั้นไม่ช าระเงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี 
 
  4.3.3 การบังคับคดีปกครอง 
  หลักการบังคับคดีปกครองตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ176 เช่น เพิกถอน
กฎหรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามกระท าการทั้งหมด หรือสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด หรือสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการ เป็นต้น ซึ่งมาตรา 77 (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ส านักงานศาล
ปกครองมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง ทั้งนี้เนื่องจาก
การบังคับคดีปกครองเป็นประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ประสิทธิผล”ของการมีศาล
ปกครอง177 เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาไปแล้ว หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาก็เท่ากับว่าสิ่ง
ที่ศาลปกครองได้ตัดสินไปไม่บรรลุผล แต่หากมีการติดตามและบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาปฏิบัติ
ตามค าบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วนก็จะท าให้การมีศาลปกครองบรรลุเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  กรณีจึงต้องศึกษาประเภทของคดีปกครองและอ านาจของศาลในการก าหนด
ค าบังคับด้วย 
    4.3.3.1 ประเภทของคดีปกครองและอ านาจศาลในการก าหนดค าบังคับ  
    สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
     1) การฟ้องว่าการกระท าของฝ่ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 การ
ฟ้องตามมาตราดังกล่าวนี้ เป็นการฟ้องว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด ที่เกิดขึ้ นจากการกระท า
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาล
ปกครองก็จะมีอ านาจในการพิพากษาหรือมีค าสั่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ง

                                                   
  176วุฒิชัย แสงส าราญ, “การบังคับคดีปกครองของประเทศไทย,” วารสารวิชาการศาล
ปกครอง 3, 2 (พฤษภาคม-สงิหาคม 2546): 172. 
  177เรื่องเดียวกัน, หน้า 173. 
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พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยถ้าเป็นกฎหรือค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะสั่งให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งนั้น178  
     แต่ถ้าเป็นกรณีสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งการกระท าในที่นี้
หมายถึงการกระท าทางกายภาพ หรือที่เรียกว่า ปฏิบัติการทางปกครอง (การกระท า ใดๆ ที่ไม่ใช่กฎ
หรือค าสั่ง) ศาลก็จะสั่งห้ามการกระท านั้นกล่าวคือให้หยุดการกระท าท่ีเป็นปฏิบัติการทางปกครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสีย และในกรณีที่ศาลจะมีค าสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามการ
กระท า นั้น ศาลมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะ
ใดขณะหนึ่ง หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ตามความเป็นธรรมแก่กรณี ตามมาตรา 72 วรรค
สอง และในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น ตาม
มาตรา 72 วรรคสาม 
     2) การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)  การฟ้อง
ตามมาตราดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนด แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด179  
     3) การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งสามารถแยกออกได้
เป็น 4 กรณี180 คือ 
      (1)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่ง
อ่ืน 
      (2)  คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่ง
อ่ืน 
      (3)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ   อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
      (4)  คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
                                                   
  178เรื่องเดียวกัน, หน้า 173-174. 
  179เรื่องเดียวกัน, หน้า 178. 
   180เรื่องเดียวกัน, หน้า 179-180. 
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     คดีท้ังสี่ประเภทดังกล่าวนี้ ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ไว้ด้วยก็ได้ ตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
     4) การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 การฟ้องตาม
มาตราดังกล่าวนี้ ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้เช่นเดียวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอ่ืน คือ สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ได้ด้วยก็ได้ 
     5) การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) การฟ้องตามมาตราดังกล่าวนี้ หากมีการฝ่าผืนค าบังคับ เดิม
มาตรา 72 วรรคห้า ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกมาตรา 72 ทั้งวรรคสี่ วรรคห้า และวรรค
หก โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ซึ่งได้
แก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 มาตรา 5 ให้
ยกเลิกวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
     ดังนั้นการบังคับคดีประเภทนี้จึงต้องบังคับตามมาตรา 75/1 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 บัญญัติให้เพ่ิม
ความในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
เป็นมาตรา 75/1 ซึ่งมาตรา 75/1 บัญญัติว่า การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรม
เนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้าย
ประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยและวรรคสองของมาตรา 
75/1 บัญญัติให้ที่ประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขของการบังคับคดีให้เป็นไปตามมาตรา 75/1 และเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครอง ซึ่งขณะนี้ยังมิได้มีการออกระเบียบดังกล่าว 
     6) การฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจ
ศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 การฟ้องคดีประเภทนี้เป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล



109 
 

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จึงไม่ได้ก าหนดว่าจะให้มีการบังคับคดีอย่างไร181 
กรณีนี้จึงขึ้นอยู่กับรูปคดี เช่น การฟ้องเรื่องเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 การฟ้องโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นต้น ซึ่งในกรณีแรก หากศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลย
จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น การบังคับคดีจะด าเนินการไปตามาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ในเรื่องการสั่งให้
ใช้เงิน ส่วนในกรณีหลังรูปคดีเป็นการฟ้องโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่ง
อาจถูกเพิกถอนตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1)  
     แต่อย่างไรก็ดี ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 8) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ในเรื่องการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครอง โดยมาตรา 75/1 ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2559 บัญญัติให้เพ่ิมในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เป็นมาตรา 75/1 ซึ่งบัญญัติในเรื่องการบังคับคดีตามค าพิพากษาของ
ศาลหรือค าสั่งของศาลปกครองที่ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ
บทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้า
พนักงานท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและหลักกฎหมายทั่วไป
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในกรณีที่มีการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง
ที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ไม่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องการบังคับคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ก็ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งและบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าว มาใช้บังคับกับการ
บังคับคดีปกครองตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองนี้ 
    4.3.3.2 ระยะเวลาของการบังคับคดีปกครอง 
    เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว กรณีจะมีการบังคับคดีได้เลยหรือไม่ หรือเมื่อใดจึงจะเริ่ม
บังคับคดี สามารถแยกการพิจารณาได้ดังนี ้
     1) กรณีเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เดิมมาตรา 70 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติว่า “ในกรณีที่
เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการ
อุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด” ซึ่งมาตรา 70 วรรค
สองได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.

                                                   
  181เรื่องเดียวกัน, หน้า 186. 
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2559 โดยมาตรา 4182 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
คือ “ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด. . .” ซึ่ง
มาตรา 70 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกรอง พ.ศ.2542 ที่ถูกยกเลิกนั้น เมื่อมีการ
บัญญัติมาตรา 70 วรรคสองใหม่ ก็ยังใช้ถ้อยค าเดิมในเรื่องของการรอการบังคับคดีไว้จนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ หรือรอการบังคับคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหากมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้น  ดังนั้นตามมาตรา 70 วรรคสองเดิมหรือมาตรา 70 วรรคสองใหม่ หากพิจารณา
ประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้ก าหนดให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น หากมิได้
อุทธรณ์ตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นถึงที่สุด ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 30 วัน นับ
แต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษา จึงเป็นช่วงที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด 
คู่กรณียังมีเวลาตัดสินใจที่จะอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อไปได้อีก แต่หากพ้นก าหนดระยะเวลา
อุทธรณ์แล้วไม่มีการอุทธรณ์คดีเป็นอันถึงที่สุด คู่กรณีผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในค าบังคับ เช่น ศาลมีค าพิพากษาให้ปฏิบัติภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีค า
พิพากษา ระยะเวลา 30 วันแรกที่คู่กรณีมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อไปได้ จะยังไม่เริ่มนับ
ระยะเวลาบังคับคดี จะเริ่มนับระยะเวลา 45 วันตามค าพิพากษาต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว เป็นต้น183  
     2) กรณีเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด การปฏิบัติตามค าบังคับก็
ต้องน าตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 70 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2559 มาใช้บังคับ (มาตรา 70 วรรคสองใหม่) โดยต้องรอการ
บังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้โดยหลักเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาและมีการอ่านค า

                                                   
  182มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2559  
  มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะ
พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่
ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี 
โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับและให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอ
และมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” 

 183วุฒิชัย แสงส าราญ, เรื่องเดิม, หน้า 186. 
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พิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว ก็ถือว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดนับแต่วันอ่านค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดให้คู่กรณีฟัง 
     อย่างไรก็ดีมาตรา 70 วรรคสองใหม่ ได้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลขณะที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดด้วย โดยถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
และเป็นคดีที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ายชนะคดี
อาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่
ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอและมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด แต่ขณะนี้ยังไม่มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกมาใช้
บังคับ 
    4.3.3.3  การบังคับคดี จากที่กล่าวเอาไว้แล้วว่าแล้วว่า การฟ้องคดีประเภทใดศาล
ปกครองจะมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างไร แต่หากฝ่ายที่แพ้คดีไม่ได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ทั้งหมดหรือบางส่วน จะมีวิธีการบังคับคดีอย่างไร ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มิได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินต่างๆ ในการบังคับ
คดีเอาไว้ด้วย 
    ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2542 ซึ่งได้มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมในเรื่องการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองไว้ ซึ่ง
ถือเป็นการเสริมในเรื่องการบังคับคดีปกครองที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 มิได้ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ได้บัญญัติให้เพ่ิม
เป็นมาตรา 72/1, มาตรา 75/1-75/4  ของส่วนที่ 3  ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีปกครอง ในหมวดที่ 4 
วิธีพิจารณาคดีปกครองของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
โดยสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบังคับคดีปกครองตามค าพิพากษาของค าสั่งของศาลปกครอง
ในลักษณะต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี้ 
     1) การบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แบ่งเป็น 
      (1)  กรณีเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง กรณีนี้แม้พระราชบัญญัติจัดตั้งจัดตั้ง
ศาลปกครอง พ.ศ.2542 มิได้บัญญัติไว้ในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลก็ตาม แต่
โดยปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะผลของค าพิพากษามีผลต่อสถานะของกฎหรือค าสั่งนั้น
โดยตรง กล่าวคือ เมื่อศาลได้เพิกถอนค าสั่งนั้นแล้วก็จะมีผลให้ค าสั่งนั้นสิ้นผลไปโดยปริยาย ส่วนค า
พิพากษาให้เพิกถอนกฎจะมีผลเป็นการเพิกถอนเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นจึงไม่มี
กรณีท่ีมีการฝาฝืนค าบังคับของศาลในกรณีนี้184 

                                                   
  184เรื่องเดียวกัน, หน้า 188. 
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      (2) การสั่งห้ามการกระท า กรณีนี้เมื่อศาลเห็นว่าการกระท าทาง
กายภาพหรือปฏิบัติทางทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการกระท าที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะสั่งห้ามการกระท านั้น แต่ถ้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไมป่ฏิบัติตามนั้น 
     ตามมาตรา 75/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.(ฉบับที่ 8) 2549 บัญญัติให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาคดีปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง กล่าวคือ
ศาลมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 75/2 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือ
ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น โดยในกรณีที่มีค าสั่งห้ามกระท าการดังกล่าว หาก
คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าว ก็จะถูกบังคับคดีโดยอาจถูกจับกุมและ
กักขังได้ (มาตรา 75/1 ให้น าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง) 
     นอกจากนี้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายที่แพ้คดีและ
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งห้ามกระท าการดังกล่าว แต่มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้า
เกินสมควร ศาลปกครองก็มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตาม
ค าบังคับของศาลดังกล่าวก็จะถูกปรับทางปกครอง โดยศาลปกครองมีอ านาจสั่งปรับตามจ านวนที่
สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 75/4 วรรคหนึ่ง) ซึ่งค่าปรับดังกล่าวให้ส่งเป็นรายได้ของ
แผ่นดิน (มาตรา 75/4 วรรคสอง) 
     นอกจากการสั่งปรับทางปกครองดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองอาจแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแลผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ 
หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้  (มาตรา 75/4 วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งศาลที่สั่งให้ช าระค่าปรับดังกล่าว ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นได้ (มาตรา 75/4 วรรคสาม) 
     2)  การบังคับคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) กรณีนี้เมื่อศาลเห็นว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ศาลก็จะมีค าบังโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด แต่ถ้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีนี้  การบังคับคดีก็เป็นตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา 75/1, 75/2, 75/3 และ มาตรา 75/4 ดังกล่าวข้างต้น 
     3) การบังคับคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนใน
กรณีที่ศาลสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) การฟ้องคดีเกี่ยวกับ
การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอ่ืนนอกจากศาลจะมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้ใช้เงินหรือให้
ส่งมอบทรัพย์สินแล้ว ศาลยังมีอ านาจสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการได้ด้วย ซึ่งในกรณีที่ศาล
สั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หากคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีนี้การบังคับคดีก็
ใช้วิธีบังคับคดีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 75/1, 75/2, 75/3  และมาตรา 75/4 ดังกล่าวเช่นกัน 
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     4)  การบังคับคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีที่ศาลสั่งให้กระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ในการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาล
อาจมีค าพิพากษาสั่งให้ชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งในกรณีสั่งให้ชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หากไม่ด าเนินการตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลดังกล่าว สามารถน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการ
บังคับคดีได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 75/1 หรือหากเป็นการสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
และหากไม่ด าเนินการศาลก็มีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใดๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นเร็ว ทั้งนี้เมื่อความ
ปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นค าขอหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า
คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง ซึ่งมีก าหนดไว้ในมาตรา 75/3 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2559 และหากไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกิน
สมควร ก็อาจถูกศาลปกครองปรับเป็นเงินตามจ านวนสมควรซึ่งครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท และยังอาจ
ถูกลงโทษทางวินัยได้ ซึ่งการก าหนดค่าปรับและการลงโทษทางวินัย มีบัญญัติไว้ในมาตรา 75/4 ของ
กฎหมายดังกล่าว 
     5)  การบังคับคดีเกี่ยวกับการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ถือเป็นการบังคับคดีปกครองโดยเฉพาะอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งการบังคับคดีก็ใช้
หลักเกณฑ์ในการบังคับคดีไว้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ.2559 ที่บัญญัติให้มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมในส่วนของการบังคับคดีไว้ในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ตั้งแต่มาตรา 75/1-75/4 ซึ่งมีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
     6)  การบังคับคดีเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) เรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองเป็น
เรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 จึงไม่ได้ก าหนดว่าจะให้มีการ
บังคับคดีอย่างไร ซึ่ งในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับรูปคดี  เช่น การฟ้องเรื่องเงินค่าทดแทนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 การฟ้องโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นต้น ซึ่งในกรณีแรก หาก
ศาลมีค าพิพากษาให้จ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้น เดิมการบังคับคดีก็สามารถด าเนินการไปตามมาตรา 
72 วรรคหนึ่ง (3) ในเรื่องการสั่งให้ใช้เงิน ซึ่งปัจจุบันการบังคดีก็สามารถด าเนินการได้ตามตามมาตรา 
75/1 และ 75/1 กล่าวคือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษา
ของศาล ในเรื่องการสั่งให้ใช้เงินดังกล่าว ส่วนในกรณีหลังก็เป็นเรื่องของการฟ้องโต้แย้งค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งอาจถูกเพิกถอนตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1)185 
    กล่าวโดยสรุป การบังคับคดีปกครองตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้น 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไข
                                                   
  185เรื่องเดียวกัน, หน้า 190. 



114 
 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ได้
บัญญัติให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับ
คดีปกครองตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติและหลัก
กฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งหมายความว่าหากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วก็ต้องด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไป
ตามนั้น ในกรณีนี้มาตรา 75/2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ก าหนดให้ศาลปกครองแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจากข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคดีซึ่งศาลปกครองแต่งตั้งดังกล่าวจึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล แต่ในการบังคับคดีปกครองนั้น เจ้า
พนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนได้ภายใต้การก ากับดูแลของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา 75/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
    อนึ่งในการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งทางปกครองนั้น หากคู่กรณีฝ่าย
ปกครองซึ่งเป็นพ่ายแพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ก็อาจถูกศาลสั่งปรับให้ช าระ
เงินหรือที่เรียกว่าการปรับทางปกครองได้ และนอกจากนั้นยังอาจถูกด าเนินการทางวินัยในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่น ามาใช้ในการบังคับ
คดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 75/3  
และ 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8 ) 
พ.ศ.2559 
 
  4.3.4 การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด 
  การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยการคัดค้านค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด ซึ่งค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวนั้นให้หมายความรวมถึง 
ค าสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอ านาจศาลหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดด้วย หากศาลปกครอง
สูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสารอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาล
ปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้
เป็นที่สุด 
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    4.3.4.1  หลักหรือเงื่อนไขในการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งต่อศาลปกครอง
สูงสุด 

    การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น หมายถึงว่า การที่
คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนที่แตกต่างจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้น คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียนั้นใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยท าค าอุทธรณ์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค า
พิพากษาหรือค าสั่ง เพ่ือให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาทบทวนการพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้น ซ่ึงหลักการส าคัญของการอุทธรณ์ดังกล่าว มีหลักอันเป็นสาระส าคัญที่พิจารณาได้
ดังนี้ 
     1)  เกิดการโต้แย้งหรือคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่ง เมื่อคู่กรณีและผู้มี
ส่วนได้เสียเห็นพ้องด้วยกับค าพิพากษาหรือค าสั่งก็จะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ แต่หากคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้
เสียในคดีมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนแตกต่างไปจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ย่อมเกิดข้อโต้แย้ง
หรือคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่ตนได้เสนอข้อพิพาทให้ศาลนั้นพิจารณา 
ซึ่งข้อโต้แย้งหรือคัดค้านจะมีผลในทางกฎหมายเมื่อคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิอุทธรณ์ 
     2) ต้องเป็นการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาล
ปกครองสูงสุด การที่ให้ศาลปกครองชั้นต้นกลับมาทบทวนคดีที่ได้เคยพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งไป
แล้ว จะถือว่าศาลปกครองชั้นต้นนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการที่ได้ให้ความเห็นในเรื่องเดิมมาแล้ว  
ดังนั้น การทบทวนค าพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลในระดับ
เหนือขึ้นไป คือ ศาลปกครองสูงสุด ด้วยเหตุผลที่ว่าศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจในการควบคุมการใช้
ดุลยพินิจของศาลชั้นต้น  อีกทั้งศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ศาลชั้นต้นได้ท า
ไว้ การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องเป็นการอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด 
     3) การอุทธรณ์จะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้น การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจะต้องท าค าอุทธรณ์
เป็นหนังสือเพ่ือแสดงไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่อาจท าด้วยวาจาได้ และผู้อุทธรณ์ต้องยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับค าอุทธรณ์แล้วจะน าส่ง
ค าอุทธรณ์พร้อมส านวนคดีและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
     4) การพิจารณาเงื่อนไขของการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งต่อศาล
ปกครองสูงสุดมีเงื่อนไขที่เป็นข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
      (1)  ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์ได้ เมื่อค าฟ้องถูกเสนอต่อศาล
ปกครองชั้นต้น และค าฟ้องนั้นเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา
หรือมีค าสั่งได้ ศาลปกครองชั้นต้นก็จะรับค าฟ้องไว้พิจารณาและด าเนินกระบวนพิจารณาจนกระทั่ ง
สิ้นสุดขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและเมื่อศาลได้นั่งพิจารณาและเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลา
การผู้แถลงคดีแล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะก็จะนัดประชุมปรึกษา เพ่ือพิพากษาในวันเดียวกันหรือวันอ่ืน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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พ.ศ.2542 ข้อ 89 ดังนั้นค าพิพากษาจึงเป็นผลของการพิจารณาคดีโดยการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลตาม
ข้อหาในค าฟ้อง 
      ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น มีผลผูกพันคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้อง
นับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาให้ผู้ที่ต้องด้วยค าบังคับตามค าพิพากษาปฏิบัติตาม จนถึงวันที่ค า
พิพากษาถูกเปลี่ยน แก้ไข กลับ หรืองดเสีย แต่ทั้งนี้การปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น กฎหมายบัญญัติให้
รอการปฏิบัติตามค าบังคับของค าพิพากษาไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ให้รอการบังคับไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด186 ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้การ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาเกิดผลกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดิน หากศาลปกครองสูงสุด
เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ในกรณีที่ค าพิพากษานั้นถูกยื่นอุทธรณ์ 
      การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าวนั้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดกรณีห้ามอุทธรณ์ไว้ ซึ่งเป็นการรับรองสิทธิของผู้
อุทธรณ์ที่อาจโต้แย้งหรือคัดค้าน โดยการอุทธรณ์ค าพิพากษาได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ตลอดจนไม่มีการจ ากัดสิทธิในเรื่องทุนทรัพย์ของกรณีพิพาท
ที่จะยื่นอทุธรณ ์
      ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นได้ทุกกรณี แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขของการอุทธรณ์ เช่น ต้องยื่นอุทธรณ์
ภายในระยะเวลา หากการอุทธรณ์มีทุนทรัพย์ต้องช าระค่าธรรมเนียมศาลด้วย เป็นต้น 
      (2)  ค าสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งอย่างใด
อย่างหนึ่งในคดี ค าสั่งศาลบางประเภทท าให้คดีเสร็จไปจากศาล  เช่น  ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา   
ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และค าสั่งศาลบางประเภทที่ไม่ท าให้คดีเสร็จ เช่น ค าสั่ง
ก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวหากเกิด
ผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียแล้ว คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
เพ่ือโต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งดังกล่าวได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น เพ่ือ
ศาลปกครองชั้นต้นนั้นจะได้น าส่งค าอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป 
      ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเรียกว่า “ค า
ร้องอุทธรณ์ค าสั่ง” การยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งประเภทนี้ หากเป็นการอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่มีผลให้คดี
เสร็จผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งได้ทุกกรณี เพราะมิได้มีกฎหมายก าหนดข้อห้ามและ
จ ากัดสิทธิไว้ แต่ถ้าเป็นการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นค าสั่งที่ไม่มีผลให้คดีเสร็จไป 
ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ค าสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดวิธีการอุทธรณ์ค าสั่งระหว่าง

                                                   
  186มาตรา 70  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2559 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตาม
ค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้
จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด” 
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พิจารณาไว้เป็นการเฉพาะ187 เนื่องจากในการพิจารณาคดีหนึ่งศาลอาจมีค าสั่งได้หลายค าสั่ง เช่น 
ค าสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นค าให้การ ฉะนั้น หากเปิดโอกาสให้คู่กรณีอุทธรณ์
ค าสั่งระหว่างพิจารณาได้จะเป็นการประวิงเวลาให้เกิดความล่าช้าระหว่างการพิจารณาคดี และคู่กรณี
ฝ่ายตรงข้ามอาจจะอุทธรณ์เพ่ือตีรวนการพิจารณาคดีได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็เปิดช่องให้ยื่น
อุทธรณ์ค าสั่งระหว่างพิจารณาได้พร้อมกับการอุทธรณ์ค าพิพากษา หรือค าสั่งระหว่างพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นบางประเภทสามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งได้ทันที เช่น ค าสั่งก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนค าพิพากษา เป็นต้น 
      อย่างไรก็ดี การอุทธรณ์ค าสั่งกับการอุทธรณ์ค าพิพากษามีข้อแตกต่าง
กันกล่าวคือ การอุทธรณ์ค าพิพากษานั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่นค าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นซึ่งจะต้อง
ผ่านการตรวจอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นก่อนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการ
อุทธรณ์หรือไม่ หากเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ศาลปกครองชั้นต้นก็จะมีค าสั่งรับค าอุทธรณ์
และส่งค าอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาต่อไป ส่วนการอุทธรณ์ค าสั่ง เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่น
ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้น ทางส านักงานศาลปกครองชั้นต้นจะส่งค าร้องอุทธรณ์
ค าสั่งพร้อมส านวนคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน โดยจะไม่ผ่านการ
ตรวจอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นก่อนที่จะส่งค าอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครอง
สูงสุดจะตรวจอุทธรณ์และพิจารณามีค าสั่งตามรูปคดีต่อไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ข้อ 49/1 วรรคสอง 
      ลักษณะของค าสั่งที่อาจยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งได้สามารถแยก
ประเภทได้ ดังนี้  
       (2.1) ค าสั่งไม่รับคดีที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ 
       เดิมก่อนเปิดการของศาลปกครองในวันที่ 9 มีนาคม 2544 
ราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองมีสิทธิเสนอข้อพิพาท
โดยการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2540 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นโดยให้บรรดาเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือที่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว แต่
นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 103 เรื่องร้องทุกข์จึงถูกถ่ายโอนมา
เป็นคดีของศาลปกครองทั้งหมดโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ดี ศาลปกครองต้องพิจารณาถึงคดีที่โอนมา

                                                   
   187ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 100 วรรคสอง ค าสั่งระหว่างพิจารณาท่ีระเบียบนี้มิได้ก าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณา
ได้ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
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จากเรื่องร้องทุกข์ว่า เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งได้หรือไม่
และเมื่อศาลปกครองได้รับส านวนที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ศาลปกครองต้องมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
           (2.1.1)  ในกรณีที่องค์คณะซึ่งได้รับคดีที่โอนมาเห็นว่า
เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ให้องค์คณะมีค าสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วพิพากษาคดีต่อไป 
โดยให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ฟ้องคดี และหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งองค์คณะ
ก าหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ 7 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วยการด าเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2544 
          (2.1.2) ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าเป็นคดีที่ ไม่อยู่ ใน
อ านาจของศาลปกครอง ให้องค์คณะมีค าสั่งไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสา
รบบความและให้ศาลปกครองกลางแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ร้องทุกข์
ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด ตามข้อ 6 แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการด าเนินกระบวนพิจารณาและ
พิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.
2544 ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
การด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2544 ข้อ 6 
        (2.2) ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นค าฟ้องต่อ
ศาลปกครองชั้นต้น ศาลก็จะตรวจค าฟ้องว่า กรณีพิพาทตามฟ้องอยู่ในอ านาจที่ศาลจะรับค าฟ้องไว้
พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ และการฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีหรือไม่ เมื่อศาลตรวจ
ค าฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่อาจแก้ไขได้ ศาลก็จะมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข
ให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการแก้ไขค าฟ้องภายในก าหนด
ระยะเวลา หรือเป็นค าฟ้องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีซึ่งไม่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ได้หรือ
เป็นข้อพิพาทท่ีไม่อยู่ในอ านาจของศาลที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ ศาลก็จะมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณาและสั่งจ าหน่วยคดีออกจากสารบบความ กรณีนี้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 33 ประกอบข้อ 37 แห่งระเบียบ
เดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียจึงมีสิทธิยื่น
ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 49/1 แห่งระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ได ้
        (2.3)  ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี เมื่อศาลได้ตรวจค าฟ้องแล้วมีความเห็นว่าเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาล
และการฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขของการฟ้องคดี ศาลก็จะมีค าสั่งให้รับค าฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดียังไม่เพียงพอ ศาลอาจมีค าสั่งเรียกให้ผู้ ฟ้องคดีชี้แจงและส่ง
พยานหลักฐานต่อศาล และผู้ฟ้องคดีมีหน้าทีที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งศาล หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม
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ค าสั่งศาลภายในก าหนดระยะเวลา โดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
และในกรณีที่มีขั้นตอนของกฎหมายก าหนดหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เช่น ให้ผู้ฟ้องมี
หน้าที่ท าค าคัดค้านค าให้การหรือแสดงเหตุผลในการโต้แย้งค าให้การ หากผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์
จะยื่นค าคัดค้านค าให้การจะต้องชี้แจงต่อศาลว่า ไม่ประสงค์จะยื่นค าคัดค้านค าให้การ มิเช่นนั้ นแล้ว 
ศาลอาจมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความก็ได้ ตามข้อ 47 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 หรือในระหว่างพิจารณาผู้ฟ้องคดี
มีสิทธิที่จะยื่นค าขอถอนค าฟ้องก่อนศาลพิพากษา หากศาลเห็นว่าการถอนค าฟ้องนั้นมิได้เกิดจากการ
สมยอมกัน ศาลอาจอนุญาตให้ถอนค าฟ้องได้ โดยมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความตามข้อ 82 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
เป็นต้น 
        ดังนั้น ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยมีการวินิจฉัยชี้
ขาดคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด
ได้ตามข้อ 49/1 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2544  
        (2.4) ค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล ศาลปกครองมีอ านาจ
ออกข้อก าหนดเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลหรือเพ่ือให้การด าเนินคดีปกครองเป็นไปด้วย
ความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว โดยออกข้อก าหนดแก่คู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนใดที่อยู่ต่อหน้าศาลตามความ
จ าเป็นแล้วแต่กรณี ซึ่งการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ถือว่าเป็นการละเมิดอ านาจศาล  ซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้อ านาจศาลที่จะสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
64 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยการกระท า
ความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลได้แก่กรณีดังต่อไปนี้ 
          (2.4.1) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
แสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด หรือมีพฤติการณ์ประวิงคดีให้ล่าช้า 
          (2.4.2) การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใดๆ ของศาลที่
ออกมาเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลหรือเพ่ือให้การด าเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความ
เที่ยงธรรมและราบรื่น ซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามคู่กรณีมิให้ด าเนินคดีปกครองในทางก่อความร าคาญหรือ
ในทางประวิงให้ชักช้าหรือฟุ่มเฟือยเกินควรหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาล 
          (2.4.3) คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจงใจไปเสียให้พ้นหรือ
มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับส าเนาค าฟ้องหรือส าเนาค าให้การหรือเอกสารอ่ืนใดที่ค้างส่งไปให้อัน
เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาพิพากษา 
          (2.4.4)  ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่
ในส านวนความหรือคัดเอาส าเนาเอกสารเหล่านั้นไป โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรา 54 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
          (2.4.5) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลในการ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือการบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี 
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          (2.4.6) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของศาล
ปกครองตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 
          (2.4.7) ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ หรือผู้ พิมพ์โฆษณา
สิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชนซึ่งได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
            (2.4.7.1) เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่ง
คดีหรือกระบวนพิจารณาใดๆ แห่งคดี ซึ่งศาลได้มีค าสั่งห้ามการโฆษณาหรือสั่งให้พิจารณาคดีโดยไม่
เปิดเผย 
            (2.4.7.2) แสดงไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ซึ่งข้อความหรือ
ความเห็น โดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน ศาล คู่ความ หรือพยานในคดี ซึ่ง
อาจท าให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เช่น เป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี การ
รายงานย่อเรื่อง หรือกระบวนพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นกลางและไม่ถูกต้อง เป็นการวิจารณ์โดยไม่เป็น
ธรรม ซึ่งการด าเนินคดีของคู่ความพยานหลักฐานหรือความประพฤติของคู่ความหรือพยาน รวมทั้ง
การแถลงข้อความอันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่ความหรือพยาน แม้ข้อความเหล่านั้นจะเป็น
ความจริง หรือ เป็นการชักจูงให้เกิดมีค าพยานเท็จขึ้น การวิจารณ์พิจารณาหรือการพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการไม่เป็นความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล หรือดูหมิ่นศาล
หรือตุลาการ ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล ศาลมีอ านาจสั่ งลงโทษได้ดังนี้ 
คือ ตักเตือน โดยมีค าต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ ไล่ออกจากบริเวณศาล ลงโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
        เมื่อศาลมีค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
สิทธิที่จะยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  
        (2.5) ค าสั่งอ่ืนใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา เมื่อคดี
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล หากศาลมีความประสงค์ให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกคดีปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ศาลจะมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายหรือด าเนินการตามค าสั่งศาล ซึ่งค าสั่งเหล่านั้นไม่มีผลท าให้คดีเสร็จไปจากศาลและการ
ด าเนินกระบวนพิจารณายังต้องด าเนินต่อไป โดยค าสั่งดังกล่าวเรียกว่า “ค าสั่งระหว่างพิจารณา” เมื่อ
ศาลได้มีค าสั่งระหว่างพิจารณา แต่ค าสั่งดังกล่าวไปกระทบสิทธิของคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสีย หาก
คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านโดยการอุทธรณ์ต้องพิจารณาว่า 
ค าสั่งดังกล่าวมีกฎหมายก าหนดไว้ว่าให้เป็นที่สุดหรือห้ามอุทธรณ์หรือไม่ หากกฎหมายก าหนดให้
ค าสั่งเป็นที่สุดหรือห้ามอุทธรณ์ คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งหรือคัดค้าน
ค าสั่งดังกล่าว แต่หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ว่าให้ค าสั่งเป็นที่สุดก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งระหว่าง
พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวพร้อมกับ
การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล กรณีจึงเท่ากับว่าค าสั่งระหว่าง
พิจารณาไม่สามารถอุทธรณ์ในทันทีทันใดได้ ต้องรอจนกว่าศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จ
เด็ดขาดก่อน เมื่ออุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดก็สามารถอุทธรณ์ค าสั่ง
ระหว่างพิจารณาดังกล่าวไปพร้อมกัน ด้วยเหตุเพ่ือรองรับระบบการพิจารณาคดีระบบไต่สวนที่ไม่
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ประสงค์จะให้คู่กรณีเข้ามามีบทบาทน าทั้งในแสวงหาข้อเท็จจริงและการรบกวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงของศาล188 
        เมื่อกฎหมายก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นมีหน้าที่ตรวจค า
อุทธรณ์และสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ก็ย่อมมีอ านาจที่จะวินิจฉัยว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่ง
ระหว่างพิจารณาหรือไม่ เพราะหากเป็นค าสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 มิได้ก าหนดให้อุทธรณ์ค าสั่งนั้นใน
ระหว่างพิจารณาได้ ค าอุทธรณ์ค าสั่งนั้นก็เป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิด
ระเบียบซึ่งศาลปกครองชั้นต้นก็มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นได้ 
        (2.6)  ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง การ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยที่หากจะรอจนกว่าศาลมีค าพิพากษาความเดือดร้อนหรือเสียหานั้น
จะไม่อาจแก้ไขหรือเยียวยาได้ หรือความเดือดร้อนหรือเสียหายอาจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมหากปล่อยให้
ล่วงเลยเวลาไปจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิที่จะยื่นค าร้องขอไม่ว่าจะยื่นมาพร้อมกับ
ค าฟ้องหรือยื่นมาภายหลังจากยื่นค าฟ้องโดยยื่นก่อนศาลจะมีค าพิพากษา โดยท าเป็นค าร้องขอให้ศาล
ก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองได้ หลังจากศาลได้รับค าร้องขอแล้วศาลก็จะพิจารณาว่า สมควรที่จะมีค าสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองได้หรือไม่ เมื่อศาลเห็นว่าไม่เหตุอันควร ศาลก็จะมีค าสั่งไม่
รับค าขอหรือยกค าร้องขอนั้น ค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนี้
กฎหมายก าหนดให้เป็นที่สุดต้องห้ามอุทธรณ์ แต่กรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็น
เหตุแห่งการฟ้องคดี หากมีผลบังคับต่อไปอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การแก้ไข
เยียวยา ถ้ารอให้ศาลมีค าพิพากษา ศาลอาจมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือค าสั่งทาง
ปกครอง ซึ่งค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนี้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้อง
อุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามข้อ 73 วรรคแรกแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด 
        (2.7)  ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการ
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา การร้องขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
อย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฯ หากศาลเห็นว่าเหตุแห่งการร้องขอไม่สมควรที่จะมีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือค าสั่ง ศาลก็จะ
มีค าสั่งไม่รับค าขอหรือยกค าขอนั้น ค าสั่งไม่รับค าขอหรือยกค าขอนี้กฎหมายก าหนดให้เป็นที่ สุดจึง
ต้องห้ามที่จะยื่นอุทธรณ์ หากศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่าง
ใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือค าสั่งก าหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ระหว่าง
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครอง
                                                   

188ประสาท พงษ์สุวรรณ์, กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานศาล
ปกครอง, 2545), หน้า 34. 
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สูงสุดได้ตามข้อ 76 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่ าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2543 
        (2.8)  ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ เมื่อศาลมีค าสั่งพิพากษาหรือค าสั่ง ผู้มี
ส่วนได้เสียในคดีไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากค า
พิพากษาหรือค าสั่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษา ศาลจะตรวจค าอุทธรณ์ว่าเป็น
ค าอุทธรณ์ท่ีสมบูรณ์และเป็นไปตามเงื่อนไขของการอุทธรณ์หรือไม่ หากเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์และ
ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขของการอุทธรณ์ครบถ้วน ศาลปกครองชั้นต้นที่ตรวจอุทธรณ์ก็จะมีค าสั่งรับ
อุทธรณ์แล้วส่งค าอุทธรณ์นั้นไปยังไปศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาต่อไป แต่หากเป็นค าอุทธรณ์ที่ไม่
สมบูรณ์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอุทธรณ์ศาลก็จะมีค าสั่งสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขค าอุทธรณ์หาก
ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการอุทธรณ์ ศาลปกครองชั้นต้นที่ตรวจอุทธรณ์นั้นก็
จะมีค าสั่งไม่รับค าอุทธรณ์ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าร้อง
อุทธรณ์ค าสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ได้ตามบทบัญญัติในข้อ 105 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาความ พ.ศ.2543 
        กรณีอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องเป็น
ผู้ยื่นอุทธรณ์เดิมเท่านั้น มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ดังเข่น ค าสั่งอ่ืนๆ ของศาล 
        (2.9)  ค าสั่งอ่ืนของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่ห้ามอุทธรณ์ การ
อุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นระบบสิทธิ ซึ่งถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิ
ของผู้อุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์พึงจะต้องเลือกว่าจะใช้สิทธินั้นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาล
ปกครองสูงสุดหรือไม่ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งผู้มีสิทธิอุทธรณ์สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้อย่าง
กว้างขวาง เว้นแต่มีกฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์ในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น ค าสั่งของศาลปกครองขั้นต้นที่ไม่มี
กฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาล
ปกครองสูงสุด 
     5) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ คู่กรณี ซึ่งหมายถึง ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดี และ
ให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการ
ร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเองหรือโดยถูกค าสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี และให้รวมถึงผู้
มีสิทธิการท าการแทนด้วย และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง บุคคลอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษา
หรือค าสั่งนอกเหนือจากคู่กรณี โดยผู้มีส่วนได้เสียนี้จะต้องเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
อาจจะเดือดร้อนเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง เช่น ศาลปกครองมี
ค าพิพากษาว่าการสร้างสะพานของส านักงานเขตไม่ชอบด้วยกฎหมายให้รื้อถอน ดังนั้นผู้ที่สัญจรใช้
สะพานที่พิพาทเป็นประจ ามิแต่ใช่คู่กรณีในคดีก็สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ เพราะหากสะพานถูกรื้อ
ถอน ผู้สัญจรก็ไม่สามารถเดินทางโดยใช้ทางอ่ืนได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้
สิทธิอุทธรณ์ได้ 
     6) วิธีการยื่นค าอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์มีหลักปฏิบัติหรือวิธีการตามที่
บัญญัติไว้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก าหนดให้การยื่นอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นค า
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
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     แต่อย่างไรก็ดีมิได้มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด
ได้ถึงวิธียื่นค าอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยกล่าวไว้แต่เพียงว่าการยื่นค าอุทธรณ์จะต้องยื่นต่อศาล
ปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนด
วิธีการยื่นอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องน าวิธีการอันเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่อศาล
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2453 ข้อ 13  โดยการยื่นอุทธรณ์ คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นต่อ
ศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือจะท าโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสาร (ค าอุทธรณ์) แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็น
วันที่ยื่นเอกสาร (ค าอุทธรณ์) ต่อศาล  ทั้งนี้จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสาร (ค าอุทธรณ์)  หรือมอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นหรือให้ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ยื่นแทนก็ได้ 
     7) ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์
จะคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด จะต้องยื่นค าอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง เมื่อศาลได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง189ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วเมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ศาลจะ
นัดคู่กรณีมาพังการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล แต่กรณีที่ศาลมีค าสั่งชี้ขาดคดีในบางเรื่องจะใช้
วิธีแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้น าส่งแล้วแต่ความจ าเป็น
ของแต่ละกรณีแทนการอ่านค าสั่งก็ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันที่ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับไป
สามสิบวัน 
     หลักเกณฑ์ทั่วไปของการนับระยะเวลายื่นค าอุทธรณ์ ศาลจะนับวันถัดไป
เป็นวันแรก หากครบก าหนดระยะเวลาสามสิบวันในการยื่นอุทธรณ์ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือว่าผู้
อุทธรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในวันท าการของศาลในวันถัดไป ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นค าอุทธรณ์พ้นก าหนด
ระยะเวลาของการอุทธรณ์ ศาลอาจไม่รับค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ไว้พิจารณา 
     ระยะเวลาการอุทธรณ์สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของการอุทธรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
      (1)  การอุทธรณ์ค า พิพากษาหรือค าสั่ ง  ตามมาตรา 73 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
      (2)  การอุทธรณ์ค าสั่งตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ในกรณีที่เป็นการอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสา
รบบความ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ตามข้อ 49/1 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 หรือค าสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณา
และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามข้อ 6 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์
                                                   
  189มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
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ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2544 ศาลปกครองมีอ านาจขยายระยะเวลาการยื่น
ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวได้ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ประกอบกับข้อ 9 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาและพิพากษาคดีที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2544 ส่วนการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 
73 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ได้ 
       ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม  2545 ได้วางแนวการวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้ (ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 
ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545) 
        (2.1) เนื้อหาของค าอุทธรณ์ ในการอุทธรณ์นั้น มีหลักเกณฑ์ว่า
หากมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นค าอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัด
แจงในค าอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหา
ข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหาขึ้นมาว่ากล่าวในค าอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้  ทั้งนี้หลักเกณฑ์
ในทางเนื้อหานี้เป็นประเด็นแห่งข้อโต้แย้งในส่วนที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง จะโต้แย้งโดยยก
ข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่เพ่ือกล่าวอ้างเป็นข้อโต้แย้งของผู้ อุทธรณ์ไม่ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ของค าอุทธรณ์
ดังกล่าวนี้ มีบัญญัติไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 101 
        นอกจากนี้ค าอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เป็น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วย หากค าอุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอัน
ควรได้รับการวินิจฉัยแล้ว ศาลอาจมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา 73 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
        (2.2) รูปแบบของค าอุทธรณ์ ค าอุทธรณ์ของศาลปกครองมิได้
จ ากัดว่าจะต้องใช้แบบพิมพ์ของศาล ดังเช่น ค าอุทธรณ์ของศาลยุติธรรม แบบพิมพ์ค าอุทธรณ์ของ
ศาลปกครองที่จัดท าไว้ให้แก่ผู้อุทธรณ์เป็นเพียงแต่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้อุทธรณ์ในการเขียนค า
อุทธรณ์190 โดยค าอุทธรณ์ต้องมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

                                                   
  190ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ข้อ 101 วรรคหนึ่ง ค าอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 
  (1) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
  (2) ข้อคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
  (3) ค าขอของผู้อุทธรณ์ 
  (4) ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
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           (2.2.1) ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ เนื่องจากการยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์ไม่อาจอุทธรณ์ด้วยวาจาได้ ค าอุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลจะต้องท า
เป็นหนังสือ โดยยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
           (2.2.2) รายการซึ่งเป็นข้อส าคัญในค าอุทธรณ์ค าอุทธรณ์
ที่ยื่นต่อศาลต้องท าเป็นหนังสือและต้องมีรายการที่เป็นข้อส าคัญ คือ ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีใน
อุทธรณ์ ข้อคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ค าขอของผู้อุทธรณ์ ลายมือชื่อผู้
อุทธรณ์ 
     8)  ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นค าอุทธรณ์ โดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ไม่จ าต้องช าระค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดี ขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ก็ให้เสียค่าธรรมเนียมศาล ตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ใน
ตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส าหรับคดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ ซึ่งตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นั้น หากทุน
ทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาทเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิดสองแสนบาท ส่วนที่เกินห้าสิบบาท
ขั้นไปเสียอีกร้อยละ 0.1  
     ในคดีท่ีมีทุนทรัพย์เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับ
ทุนทรัพย์ในคดีนั้น หากผู้อุทธรณ์มีความประสงค์จะอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นในเร่ืองของจ านวนเงินที่เป็นทุนทรัพย์จะต้องช าระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ การช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ถ้าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างเดียวกับในชั้นต้นให้ผู้อุทธรณ์เสีย
ค่าธรรมเนียมตามทุนทรัพย์เช่นเดียวกับในศาลชั้นต้น แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับความพอใจบางส่วนตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้นแล้วและทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ต่ ากว่าใน
ศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ต่ ากว่านั้น 



 
บทท่ี 5 

 
บทวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ทางปกครองของประชาชนที่เกิดจากระบบศาล 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
  เมื่อได้ศึกษาถึงระบบศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบทนี้
จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เกิด
จากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งปัญหาส าคัญของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองของประชาชนที่จะน ามาวิเคราะห์ในบทนี้คือ ปัญหาในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง ปัญหาใน
ระหว่างพิจารณาคดี ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง และปัญหาประการ
สุดท้าย เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานของรัฐ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งจะกล่าวโดยล าดับดังต่อไปนี้ 
 
5.1   ปัญหาในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง  
 
  ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นของการฟ้องคดี นั้น มีปัญหาส าคัญบางประการ
ที่น ามาวิเคราะห์มีอยู่ 2 กรณีคือ ปัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมีบางกรณีที่ไม่ขัดเจน 
และปัญหาเก่ียวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองกรณีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง   
 
  5.1.1 ปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมีบางกรณีที่ไม่ชัดเจน 
  ปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้คือ ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีปัญหาเก่ียวพันเรื่องสิทธิในที่ดิน 
  กรณีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินดังกล่าวยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันในเรื่องเขตอ านาจ
ศาลที่จะให้ศาลใดเป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ซึ่งต้องให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นผู้พิจารณา และเนื่องจากแนวค าวินิจฉัยในปัจจุบันของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองย่อมเป็นคดีพิพาท
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 เสมอ แต่มีบางกรณีที่มีประเด็นปัญหาเบื้องต้นที่ศาลต้องวินิจฉัยก่อนจะวินิจฉัย
ประเด็นหลักเป็นปัญหาพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน เช่น การฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตอุทยานแห่งชาติโดยอ้างว่าออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่
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ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ประเด็นหลักแห่งคดี
คือประเด็นว่าพระราชกฤษฎีกาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
  แต่การวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้นั้น ก็มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นคือที่ดินที่ผู้
ฟ้องคดีอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นที่ป่า กรณีที่มี
ลักษณะเช่นนี้แนวโน้มของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเห็นว่าเป็นคดีที่
พิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชนไม่ใช่สิทธิตามกฎหมายมหาชน กรณีจึงไม่
อยู่ในอ านาจของศาลปกครองแต่อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม ซึ่งมีผลท าให้คดีต้องจ าหน่ายออกไป
จากศาลปกครอง 
  อย่างไรก็ดี คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่มีประเด็นเบื้องต้นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินว่าเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานที่ดินท้องถิ่นตาม
กฎหมายควบคุมอาคารสั่งให้นายด ารื้อถอนอาคารโดยอ้างว่าอาคารที่นายด าก่อสร้างรุกล้ าทาง
สาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน นายด าเห็นว่าค าสั่ง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งให้รื้อถอนอาคารเพราะเหตุว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของตน
ไม่ใช่สาธารณะประโยชน์ ประเด็นที่ว่าค าสั่งให้รื้อถอนอาคารเพราะเหตุว่าที่ดินบริเวณนั้นเป็นที่ดิน
ของนายด าไม่ใช่ทางสาธารณะประโยชน์ ดังนั้นประเด็นว่าค าสั่งรื้อถอนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
หรือไมจ่ึงมีว่า ที่ดินที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือเป็นที่ของนายด า เนื่องจาก
ถ้าเป็นที่สาธารณะประโยชน์แล้วค าสั่งรื้อถอนก็ชอบด้วยกฎหมาย เพราะอาคารก่อสร้างลงในที่
สาธารณะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอ านาจสั่งให้รื้อถอนได้เข้าเงื่อนไขในการออกค าสั่ง แต่ถ้ าที่ดิน
ดังกล่าวเป็นของนายด า แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปสั่งรื้อถอนโดยอ้างว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ 
ค าสั่งดังกล่าวย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบ 
  ในคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดก็มีประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เช่นเดียวกัน  
เช่น หน่วยงานทางปกครองสร้างทางหลวงบุกรุกเข้าไปในที่ดินของเอกชน หรือในคดีความรับผิดอย่าง
อ่ืน เช่นไม่จ่ายค่าทดแทนการเวนคืนให้เจ้าของที่ดินโดยอ้างว่าที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินแล้วเพราะเจ้าของอุทิศให้ แต่ผู้ฟ้องคดีอาจโต้แย้งว่าไม่เคยอุทิศให้เป็นที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเลย กรณีก็เป็นปัญหาว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือยังเป็นที่ดินของเอกชนผู้
ฟ้องคดีอยู่ ถ้ายังเป็นของผู้ฟ้องคดี การไม่จ่ายค่าทดแทนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานทาง
ปกครองดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนให้กับเอกชนผู้นั้น แต่ถ้าเป็นที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทต่างๆ ไปแล้ว ก็ไม่จ าต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ใด เหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นประเด็นเบื้องต้นทั้งสิ้น 
  ประเด็นปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลดังกล่าวนี้ หากผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งของฝ่าย
ปกครอง เช่น ฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งรื้อถอนอาคาร แต่หน่วยผู้ถูกฟ้องคดียกข้อต่อสู้เรื่องปัญหา
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้คดีต้องโอนไปศาลยุติธรรม ปัญหาในกรณีนี้คือ หากให้ศาลยุติธรรม
วินิจฉัยแล้วศาลยุติธรรมวินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นของเอกชน ศาลจะมีอ านาจเพิกถอนกฎหรือเพิกถอน
ค าสั่งได้หรือไม่ หรือกรณีฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ หากวินิจฉัยว่า
คดีนี้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม และหากศาลยุติธรรมวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ออกโดย
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ทับที่ดินของเอกชนจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พระราชกฤษฎีกานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาล
ยุติธรรมก็ไม่มีอ านาจเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ศาลยุติธรรมท าได้เพียงวินิจฉัยยืนยัน
กรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี และต้องให้ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นอีกคดีหนึ่งโดยน าค า
พิพากษาของศาลยุติธรรมที่ยืนยันกรรมสิทธิ์ซึ่งถึงที่สุดแล้วมาอ้าง รวมเป็นต้องฟ้องถึงสองคดี ซึ่งใน
กรณีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถ้าหากว่าโอนไปยังศาลยุติธรรมแล้วศาลยุติธรรม
พิพากษาได้เต็มตามค าขอของผู้ฟ้องคดีก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยได้ตามค าขอ 
พิพากษาได้แต่เพียงยืนยันกรรมสิทธิ์เท่านั้น ไม่อาจพิพากษาถึงการกระท าของฝ่ายปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ ก็จะท าให้ประชาชนไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยสะดวก 
รวดเร็วและเป็นธรรมตามหลักของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  ผู้ศึกษามีความเห็นว่า อ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการ
ฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้นศาลปกครองมี
อ านาจวินิจฉัยในประเด็นหลักดังกล่าวก็มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นเบื้องต้นได้ ตามที่บัญญัติไว้
ในระเบียบที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 
41 วรรคสอง ที่บัญญัติว่าในกรณีที่คดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีข้อหาหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน 
และปรากฎว่ามีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยหลักแห่งคดีได้อยู่อ านาจของศาล
ปกครอง ก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจวินิจฉัย ประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพ่ือให้ศาลสามารถ
วินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ 
  ดังนั้นหากน าระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาปกครอง
ดังกล่าวมาปรับใช้ ศาลปกครองก็มีสามารถพิจารณาวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีปัญหาเก่ียวพันกับกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ โดยที่ผู้
ฟ้องคดีไม่ต้องไปด าเนินคดีต่างศาลและต่างวิธีพิจารณากัน ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกและเร็วของ
ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างแท้จริง 
 
  5.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการฟ้องคดีปกครองท่ีต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่าย 
     ปกครอง 
  การยื่นฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ บุคคลจะฟ้องคดีในเรื่องนั้นได้ก็
ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้
มีการสั่งการภายในระยะเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 วรรคสอง ใน
กรณีนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีส าหรับกรณีที่
กฎหมายภายในก าหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทางปกครองก่อนการฟ้องคดี โดยมีตัวอย่าง
แยกเป็นกรณีได้ดังนี้ 
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     5.1.2.1  กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดี 
      1) กรณีตัวอย่างที่ 1 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 137/2555 วินิจฉัยว่า 
เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 แจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้
ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะอุทธรณ์ค าสั่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายก าหนด
ไว้เสียก่อนที่จะน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ต่อเมื่อผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัย
อุทธรณ์แล้ว หรือมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดีจึงจะใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เมื่อปรากฎว่าขณะยื่นฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดียังมิได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ก าหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการส าหรับ
การไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะก่อนน าคดีมา  ฟ้องต่อศาล
ปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราช 
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
      2) กรณีตัวอย่างที่ 2 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 476/2550 วินิจฉัยว่า 
หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) และปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย     
ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ. เพ่ือเยียวยาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ และหากยังไม่พอใจผลการพิจารณาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีน าค าฟ้องในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2548 โดยมิได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ. จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามกฎหมายก่อนที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครอง ผู้ ฟ้องคดีจึงไม่อาจน าคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามาตรา 42 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และแม้ข้อเท็จจริงจะ
ปรากฎว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 แล้วก็ตาม แต่ก็เป็น
การร้องทุกข์ภายหลังจากท่ีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองแล้ว จึงหาท าให้ค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ในขณะ
ยื่นฟ้องคดีกลับกลายเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ไปไม่ 
     5.1.2.2  กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการ
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือไม่พ้นก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี 
      1)  กรณีตัวอย่างที่  1 ผู้ ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือแจ้งผล
การเลื่อนเงินเดือนลงวันที่ 23 มกราคม 2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็น
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นร้องทุกข์ตามหนังสือ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลง
ลายมือชื่อรับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
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หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการแก้ไขค าสั่งลงโทษ พ.ศ.2553 คือ ภายใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2555 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาการพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และยังมิได้มีการสั่ง
การตามกฎหมายนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการส าหรับการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
      2) กรณีตัวอย่างที่ 2 เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ หรือไม่พ้นก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้น าคดีมาฟ้องก่อน 
กรณีนี้ศาลปกครองก็ไม่รับฟ้องเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 643/2556 หรือ 
625/2555 , ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 60/255 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด อ.161/2553 เป็นเรื่องที่ผู้
ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือยังไม่พ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี 
ศาลปกครองยึดถือตามตัวบทเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 วรรคสอง โดยเคร่งครัด 
      แต่ถ้าหากในขณะที่ผู้ ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้ว การ
ด าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจะด าเนินการไปโดยครบถ้วนก็ตาม หากข้อเท็จจริงปรากฎ
ต่อมาว่าก่อนที่ศาลปกครองจะมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา กระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครองได้ด าเนินการไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกล่าวคือ บางกรณีผู้ฟ้องคดีได้ไปด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยการยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองภายหลังจากการยื่นค าฟ้อง หรือบางกรณีปรากฎ
ว่าระยะเวลาส าหรับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ครบก าหนดแล้ว แต่ฝ่ายปกครองยังไม่ได้ค า
วินิจฉัยออกมา 
     ในกรณีที่บุคคลยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน
หรือยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว แต่ฝ่ายปกครองยังไม่วินิจฉัยหรือยังไม่พ้นก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้ส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์นี้  หากศาลปกครองมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาในขณะที่ยัง
ไม่พ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือระยะเวลาการฟ้องคดี จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของผู้ฟ้องคดีมากนัก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถกลับไปยื่นอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองต่อไปได้ เช่นค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 577/2554 และ 319/2553 หรือน าคดีมา
ฟ้องใหม่ได้ภายในก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีโดยไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ า เช่น ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุด 433/2551 และ 191/2556 วินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ า 
     แต่อย่างไรก็ดีผลจะมีความแตกต่างออกไปในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง
ไว้พิจารณาเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์หรือพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว
เนื่องจากคู่กรณีจะไม่สามารถกลับยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือน าคดีกลับมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้อีกเนื่องจากจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่ อพ้น
ก าหนดระยะเวลาแล้วหรือในกรณีที่ปรากฎว่าระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง หน่วยงานทาง
ปกครองได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมา ผู้ฟ้องคดีก็อาจจะยังไม่สามารถยื่นฟ้องคดีได้ก่อนที่ศาลจะมี
ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาหรือผู้ฟ้องคดีอาจจะต้องยื่นค าร้องถอนค าฟ้องในคดีที่อยู่ ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลก่อน มิฉะนั้น อาจมีปัญหาว่าการฟ้องในคดีหลังเป็นฟ้องซ้อน 
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     การที่ศาลปกครองตีความอย่างเคร่งครัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ.2542 กล่าวคือต้องแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายภายในก าหนดไว้ก่อน มิฉะนั้นศาลก็ไม่รับฟ้อง กรณีจึงมีปัญหาในเรื่องของความ
เป็นธรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรศาล ซึ่งโดยหลักแล้วสิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่จะต้องเป็นไปโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
     อย่างไรก็ดีการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ฝ่ายในก่อนการฟ้องคดี แม้จะเป็นความ
บกพร่องที่เกิดจากฝ่ายของผู้ฟ้องคดีเอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีจ าต้องเป็นผู้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการฟ้อง
คดีและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม แต่ความบกพร่องจากการที่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดี ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ฝ่ายปกครองมิได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบไว้ในค าสั่งทางปกครอง จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีที่เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการทางกฎหมายดังกล่าว จึงมิได้ยื่นอุทธรณ์ค า สั่งทางปกครองที่มี
ผลกระทบกับสิทธิของตนเอง จึงต้องเสียสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองดังกล่าว 
     ผู้ศึกษาเห็นว่า ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีปกครอง 
แต่ฝ่ายปกครองยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือยังไม่พ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์
นั้น ควรมีมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีท่ีต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝายปกครองก่อนการ
ฟ้องคดี ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดแล้ว แต่ฝ่าย
ปกครองยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือยังไม่พ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ให้ผู้
ฟ้องคดีที่ได้อุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครองไปแล้วไม่ต้องรอให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของฝ่าย
ปกครองวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อนหรือไม่ต้องรอให้พ้นก าหนดเวลาส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้สามารถ
ฟ้องคดีปกครองได้ ซึ่งการจะด าเนินการดังกล่าวได้ต้องแก้ไขระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครอง
ให้สามารถฟ้องคดีประเภทนี้ได้ 
 
5.2  ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี 
 
  ปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้  ผู้ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์อยู่ 2 กรณีคือ ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง มี
ดังนี้ 
 

5.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของศาลปกครอง 

  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การฟ้องคดีปกครองไม่เป็นการทุเลาการบังคับคดี แต่มีข้อยกเว้นหลัก
ดังกล่าวคือ “การใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี” โดยเฉพาะการก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการใดๆ เพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือที่
เรียกกันในระบบศาลยุติธรรมว่า “วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาล” ซึ่งวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยท าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับ
การคุ้มครองจากศาลปกครองในกรณีที่คู่กรณีซึ่งมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองของ
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หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องโต้แย้งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
  หลักของระบบกฎหมายไทยมีหลักกฎหมายที่ว่า ค าสั่งทางปกครองมีผลบังคับต่อผู้รับค าสั่ง
ตั้งแต่ได้รับแจ้งและมีผลต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว  อีกทั้งการฟ้องเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองหรือกฎ ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น ซึ่งหลัก
กฎหมายของไทยในเรื่องนี้มิได้มีลักษณะเป็นสากลและมีความแตกต่างจากหลักกฎหมายของประเทศ
เยอรมันท่ีวางหลักไว้ว่าการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองหรือการฟ้องคดีมีผลเป็นการทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครองโดยอัตโนมัติ จากหลักกฎหมายดังกล่าวของไทย ส่งผลให้ประเด็นเรื่องวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นอ่ืนที่จะส่งผลต่อการแพ้
ชนะในทางคดี เนื่องจากในบางคดีหากศาลไม่มีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
ตั้งแต่ขณะฟ้องคดีแล้ว ผลทางคดีก็แทบจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีเลย  
  เช่น กรณีที่ชุมชนซึ่งใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าชายเลนสาธารณะในการยังชีพและป้องกันมรสุม
ทางทะเล ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกทับที่ดินป่าชายเลนดังกล่าวและมีค าร้องขอให้ศาลก าหนด
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาห้ามมิให้มีการท าลายป่าชายเลน เนื่องจากในขณะนั้นก าลังมี
การเข้าท าลายสภาพป่าชายเลนเพ่ือท าบ้านพักตากอากาศ ในกรณีเช่นนี้หากศาลไม่มีค าสั่งตามที่ผู้
ฟ้องคดีขอและปล่อยให้มีการท าลายสภาพป่าชายเลนไปเสียแล้ว แม้ต่อมาศาลมีค าพิพากษาเพิกถอน
เอกสารสิทธิดังกล่าวก็แทบจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี เพราะสภาพป่าชายเลนได้ถูกท าลายไป
และยากต่อการฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม191 ในคดีที่มีลักษณะเช่นนี้ค าสั่งไม่ก าหนดวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาย่อมมีผลไม่ต่างจากค าสั่งยกฟ้องในสายตาของผู้ฟ้องคดี 
  ดังนั้นการก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวมี
ความส าคัญในทางคดีดังท่ีกล่าวมา หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการที่ศาลจะใช้มาตรการดังกล่าวก็ควรที่
จะเอ้ือต่อประชาชนซึ่งเป็นมีข้อพิพาทกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างเท่าเทียมกัน  
  มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง มาตรา 66  และระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดี พ.ศ.2543 ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาซึ่งถือว่าเป็นการ
เสริมบทบัญญัติในมาตรา 66 ดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ในหมวด 5 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง (ข้อ 69-ข้อ 74) และส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 75-ข้อ77) รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในการปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 2543 ที่ให้อ านาจศาลปกครองใช้มาตรการฉุกเฉินในกรณีการขอคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนศาลพิพากษาคดีซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้อง
คดีดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว และในกรณีการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกติ (ไม่ใช่กรณี

                                                   
  191สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, บทความเรื่องปัญหาเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของศาลปกครอง, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2558 จาก http://www.enlawthai.ora 
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ฉุกเฉิน) แม้คู่กรณีไม่ขอมาศาลก็สามารถก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้ ซึ่ง
ก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองได้โดยง่าย ตามวัตถุประสงค์ของการมีระบบศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดังกล่าว  
   แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาบางกรณีอันเกิดจากการตีความโดยเคร่งครัดของศาลปกครองในเรื่อง
เงื่อนไขในการสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพียงอย่างเดียว และโดยไม่ได้ใช้ระบบไต่สวนอย่าง
เต็มรูปแบบ กล่าวคือ เงื่อนไขในการสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดเงื่อนไขในสั่งค าขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาของผู้
ฟ้องคดี โดยประการแรกค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีต้องมีมูล ประการที่สองต้องมีเหตุผลเพียงพอที่ต้องน า
วิธีการตามที่ขอมาใช้ และประการที่สามต้องค านึงถึงความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐ ซึ่งต้องครบเงื่อนไขทั้ง
สามประการนี้เท่านั้น หากขาดเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งศาลก็ไม่อาจที่จะมีค าสั่งก าหนดวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวให้แก่ผู้ขอได้เลย แต่หากมีการใช้หลักไต่สวนเข้ามาช่วยในการพิจารณาสั่งค าร้องขอ
คุ้มครองชั่วคราวซึ่งสามารถใช้ได้ทุกขั้นตอนในการพิจารณาค าขอก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 
ไม่ว่าจะมีค าขอของผู้ร้องขอหรือไม่ กฎหมายก็ให้อ านาจศาลปกครองอย่างกว้างขวางในการใช้หลักไต่
สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวได้ จะรอให้เอกชนผู้ฟ้อง
คดีต้องเป็นผู้พิสูจน์ให้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอคุ้มครองชั่วคราวแต่เพียงฝ่ายเดียว หากพิสูจน์ไม่
ครบทั้งสามเงื่อนไข ศาลก็จะปฏิเสธค าขอ ทั้งๆ ที่บางกรณีอาจเป็นไปได้ว่าหากไม่คุ้มครองแล้วจะเกิด
ความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้ จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นถึงความส าคัญของการฟ้องคดีปกครองนี้ 
   หากพิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของคดีปกครอง ซึ่งคู่กรณีมีสถานะที่ไม่เท่าเทียมกัน โดย
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเอกชน ทั้งอ านาจในการสั่งการ 
สรรพก าลังไม่ว่าจะเป็นบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี อีกทั้งมี
ความสามารถในการเข้าถึงพยานหลักฐานต่างๆ ได้ดีกว่าเอกชน การที่เอกชนมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้
ความตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ส าหรับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคู่กรณีแล้ว ย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขประการหนึ่งประการใดในเงื่อนไขทั้งสามประการดังกล่าวก็เพียงพอที่จะท าให้ศาลยกค าร้อง
ของผู้ฟ้องคดีแล้ว192 
   ตัวอย่างการตีความในเรื่องเงื่อนไขของการก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองทั้งปกครองซึ่งมีตัวอย่างทั้งศาล
ปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ที่ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ในกรณีนี้มีดังนี้    
      5.2.1.1  กรณีตัวอย่างที่ 1 ค าสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราชคดีหมายเลขด าที่ 

39/2553193  
       1)  ข้อเท็จจริง คดีนี้เป็นกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านในไร่ 
ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ฟ้องว่าได้รับความ

                                                   
  192เรื่องเดียวกัน. 
  193เรื่องเดียวกัน. 
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เสียหายจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินออกเอกสารสิทธิให้แก่เอกชนทับที่ดินป่าชายเลน และเข้าท าลายที่
ป่าชายเลนเพื่อท าเป็นรีสอร์ต โดยป่าชายเลนดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นป่าชายเลนสาธารณะที่ผู้ฟ้อง
คดีและประชาชนในชุมชนใช้เป็นที่ท าการประมงในหน้ามรสุม ใช้จอดเรือและกันคลื่นลมมรสุม มา
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ไม่เคยมีใครครอบครองอ้างสิทธิเหนือที่ดินป่าชายเลนดังกล่าวมาก่อน  เอกสาร
สิทธิที่เอกชนอ้างจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ดังกล่าว และขอให้ศาลก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาห้ามมิให้เอกชน
เข้าด าเนินการสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่พิพาท เนื่องจากเห็นว่าหากให้มีการด าเนินการดังกล่าวย่อมสร้าง
ความเสียหายต่อป่าชายเลนอย่างรุนแรงและยากที่จะเยียวยาให้พ้ืนที่ดังกล่าวกลับมาเป็นป่าชายเลน
ดังเดิมได้ 
       2) ค าสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องต้นได้
ว่าผู้ฟ้องคดีท้ังสี่สิบหกอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีอ้างว่าเป็นป่าชายเลนที่ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ในไร่ได้อาศัยประโยชน์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าและเป็นปราการป้องกันภัยธรรมชาติ  
รวมทั้งเป็นที่จอดเรือในฤดูมรสุม ต่อมานายอ าเภอท้ายเหมืองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินได้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก) หมู่ที่ 7 ต าบลนาเตย อ าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา รวม 23 แปลง ให้แก่เอกชน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า น.ส. 3 ก. 7 แปลงจาก 23 
แปลง มีพ้ืนที่บางส่วนออกทับที่ป่าชายเลนสาธารณะ โดยอ้างว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 2 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและ
แผนที่ของศาลยุติธรรมต่างให้ความเห็นว่าที่ดินดังกล่าวออกทับที่ป่าชายเลน  คดีจึงมีมูลให้ศาล
พิจารณาต่อไปว่ามีเหตุเพียงพอที่ศาลจะน าวิธีการคุ้มครองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอมาใช้หรือไม่  เห็นว่า
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดิน น.ส. 3 ก. ของเอกชน ออกทับบางส่วนนั้น ผู้ร้องสอดซึ่งรับโอน
ที่ดินมาอีกทอดหนึ่ง ได้ด าเนินการถมที่ดินและปลูกต้นมะพร้าวและต้นปาล์มไว้แล้ว  และมีโครงการที่
จะท ารีสอร์ต ที่ดินดังกล่าวจึงเปลี่ยนสภาพไปจากป่าชายเลนแล้ว  การห้ามมิให้ผู้ร้องสอดเข้า
ด าเนินการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือท าประโยชน์ใดๆ ในพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือชะลอหรือระงับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนไว้เป็นการชั่วคราว จึงไม่มีผลใดๆ ประกอบกับการมีค าสั่งดังกล่าว
อาจจะกระทบสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดินของผู้ร้องสอด จึงยังไม่มี
เหตุเพียงพอที่จะน าวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอมาใช้ 
      ค าสั่งนี้เป็นกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะก าหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา 1 เงื่อนไข คือ คดีมีมูล แต่ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะน า
มาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาใช้ เนื่องจากศาลเห็นว่าป่าชายเลนได้เปลี่ยนสภาพไปแล้วจึงไม่มี
ประโยชน์ที่จะก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอและจะกระทบต่อสิทธิของผู้มี
ชื่อใน น.ส. 3 ก. อีกด้วย ค าสั่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ศาลจะรับฟังว่ามีข้อเท็จจริงเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ
ใดข้อหนึ่ง ก็ไม่เพียงพอศาลจะสั่งก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้อง
พิสูจน์ให้ได้ตามเงื่อนไขอีก 2 ข้อด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคด ี
      ผู้ศึกษาเห็นว่า กรณีดังกล่าวหากศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิตามค าฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดี ก็แทบจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี เพราะไม่สามารถใช้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ า และ
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สามารถอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ได้ หากน าวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี 
เนื่องจากจะสามารถระงับการท าลายป่าชายเลนดังกล่าวได้ แต่เงื่อนไขที่ศาลใช้ประกอบการสั่งปฏิเสธ
ค าขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวโดยมิได้ใช้หลักไต่สวนอย่างเต็มรูปแบบ ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่การฟ้องคดีนี้
แต่อย่างใด  
      ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในกรณีนี้ ผู้
ศึกษาเห็นว่าควรจะใช้หลักการไต่สวนอย่างเต็มรูปแบบกล่าวคือต้องมีพิจารณาการรับฟังความทุกฝ่าย
อย่างรอบด้าน รวมถึงประโยชน์สาธารณะด้วย เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ าโดยทั่วไปและพลเมืองมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันจากป่าชายเลนได้ มิควร
ให้คนหนึ่งคนใดมาใช้สิทธิหรืออ้างกรรมสิทธิ์ในส่วนตัวได้โดยการเข้าปลูกต้นไม้หรือก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ อันเป็นการท าลายคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน  ซึ่งศาลมีอ านาจตามกฎหมายในการใช้หลักไต่สวนและใช้ดุพินิจในการก าหนดมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวได้ 
      5.2.1.2 กรณีตัวอย่างที่ 2 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขด าที่ ฟ.14/2548194 
       1) ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการตราพระราชกฤษฎีกา
รวมสองฉบับ คือ พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ.จ ากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548  ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็ไม่เคยออกข้อก าหนด ระเบียบ เพ่ือจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวท าให้ผู้
ฟ้องคดีไม่มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนและเนื้อหาของ
พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับซึ่งมีผลเป็นการโอน เปลี่ยนแปลงบรรดาสิทธิ หน้าที่รวมถึงทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันไปเป็นของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) โดยมีบุคคลบางกลุ่ม
เท่านั้นที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ  ในขณะเดียวกันปรัชญาในการให้บริการแก่ประชาชนก็จะ
เปลี่ยนไป เนื่องจากบริษัทจะต้องด าเนินการเพ่ือมุ่งหวังก าไรสูงสุด โดยผลก าไรจะตกอยู่กับบุคคลบาง
กลุ่ม ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการขัดต่อมาตรา 50 
แห่งรัฐธรรมนูญ 
       2) ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด เห็นว่ามาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2543 ก าหนดให้ศาลมี
อ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่ศาลเห็นว่า
กฎนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้กฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎนั้นไม่เป็นอุปสรรค
แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ  

                                                   
  194เรื่องเดียวกัน. 
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       ศาลเห็นว่าการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองฉบับเป็นประเด็นหลักแห่งคดีที่ศาลต้องพิจารณาพิพากษา อีกทั้งมีขั้นตอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องด าเนินการต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ หากให้ระงับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจะท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และเกิดปัญหาแก่การบริหารงานของ
บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า ยังไม่สมควรที่จะสั่งทุเลาการบังคับ
ใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 
      กรณีนี้เป็นเรื่องการทุเลาการบังคับตามกฎ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้
พิจารณาเงื่อนไขข้อแรกของการสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ คือ เงื่อนไขที่ว่ากฎที่พิพาทน่าจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลไปอ้างเอาเงื่อนไขข้อที่ 3 ที่ว่าการทุเลาการบังคับตามกฎเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารงานของรัฐมาเป็นเหตุในการยกค าร้องของผู้ฟ้องคดี ค าสั่งนี้แสดงให้เห็นว่าศาลไม่จ าต้อง
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ตามล าดับแต่สามารถหยิบยกเงื่อนไขใดขึ้นมาพิจารณาเพ่ือยกค าร้องของผู้ร้อง
ขอก่อนก็ได้ กรณีจึงเท่ากับว่าไม่ได้ใช้หลักการไต่สวนพิจารณาในการรับฟังความทุกฝ่าย ซึ่งกรณีก็เป็น
ปัญหาของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนดังกล่าวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย 
      5.2.1.3  ตัวอย่างที่ 3 ค าสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี 1454/2553195 
       1) ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพ้ืนที่     
อ.หนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้
ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าและมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าใบอนุญาตและมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการด าเนินการ
ออกใบอนุญาตไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น  เป็นการอนุญาตให้
สร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งเป็นท าเลและสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม เป็นการอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีห้ามมิให้
สร้าง ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อ 4 นอกจาก 
นี้ ยังเป็นการออกใบอนุญาตท่ีอยู่บนฐานของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนเป็นการละเมิดสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สิทธิชุมชน ซึ่งในการฟ้องคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคร าวก่อน
พิพากษา โดยให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตโรงไฟฟ้าไว้เป็นการชั่วคราว 
       2) ค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีมีปัญหาว่าสมควรมีค าสั่งทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งทางปกครองหรือไม่ มีประเด็นต้องพิจารณาก่อนว่า การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาความเห็นของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นว่าที่ตั้งโรงงานไม่ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตาม พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ.2535 และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรียังไม่มีผลใช้บังคับ  ไม่มี
สภาพเป็นกฎ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นว่าสอดคล้องกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ประกอบกับพ้ืนที่อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรียังไม่เคยมีประกาศใช้ผังเมืองรวมมาก่อนจึงไม่อาจ
น ามาใช้บังคับให้เป็นผลเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณากรณีที่ประชาชน
ส่งค าคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นโครงการรุนแรงตามมาตรา 67 วรรค
สองหรือไม ่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 แล้ว พิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพลังงานและได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้อง จากนั้นมีมติเห็นชอบให้
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ 10 
ข้อ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวในเบื้องต้นยังไม่อาจถือได้ว่าการใช้อ านาจออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2550 เมื่อข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังรับฟังไม่ได้ว่าค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้น่าจะไม่
ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี 
      ความเห็นของผู้ศึกษาเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค าสั่งทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่ง และศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อแรกของการที่จะมีค าสั่งทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่ง นั่นคือ กรณียังไม่อาจถือได้ว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าน่าจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้ว  ศาลจึงมี
ค าสั่งยกค าร้องของผู้ฟ้องคดีโดยไม่จ าต้องพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนอีก  
      กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ของศาลปกครอง เพราะโดยลักษณะของคดีปกครองแล้ว ย่อมเป็นไปได้ยากที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีจะสามารถ
พิสูจน์จนเป็นข้อยุติได้ตั้งแต่ชั้นต้นถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ประเด็นหลักของคดีมักจะเป็นเรื่องการโต้แย้งว่าการใช้อ านาจดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่การโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย การที่ศาลไม่ได้ตรวจสอบการใช้อ านาจ
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในชั้นนี้ แต่ศาลปกครองได้สรุปว่ากรณียังไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 1 คือ ยังไม่มีเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้ใช้หลักไต่สวนในการฟังความทุกฝ่าย  ย่อมส่งผลให้การน า
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลต้องคุ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมด้วย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  ที่ผู้ฟ้อง
คดีจะพิสูจน์ให้เข้าเงื่อนไขการขอคุ้มครองชั่วคราวทั้งสามประการดังกล่าว หากไม่มีการใช้หลักไต่สวน
อย่างเต็มรูปแบบดังที่กล่าวมา  

5.2.1.4 กรณีตั วอย่ า งที่  4 ค าสั่ งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ 
495/2553196 

       1) ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและประกาศใช้กฎกระทรวงให้บังคับใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควรในการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีและการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ
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ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานรัฐใช้เวลาในการจัดท าร่างผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรีกว่า 7 ปี แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการให้มีการประกาศใช้แต่อย่างใด นอกจากนี้ใน
ระหว่างที่ร่างผังเมืองยังไม่ประกาศใช้ก็ไม่ได้มีการด าเนินการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับร่างผังเมืองที่ก าลังจะ
ประกาศใช้ ส่งผลให้พ้ืนที่อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งตามร่างผังเมืองถูกก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีข้อก าหนดห้ามสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ถูกเปลี่ยนสภาพไป
เป็นพ้ืนที่โรงงานจ านวนมาก ท าให้ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอหนองแซงที่ควรจะได้รับการ
คุ้มครองจากผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ได้รับ
การคุ้มครอง ประชาชนจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล และขอให้ศาลก าหนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยสั่งห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต โครงการหรือ
กิจการต่างๆ อนุมัติอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดสระบุรีในเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในพ้ืนที่อ าเภอหนองแซง  โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับการอนุมัติอนุญาตกิจการโรงงานและกิจการพลังงานไว้เป็นการชั่วคราว 
       2) ค าสั่งศาลปกครองกลาง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ค าขอบรรเทาทุกข์
ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับค าฟ้องอันเป็นการกระท าที่ถูกฟ้องร้องและเป็นค าขออย่างคลุมเครือแบบ
กว้างๆ อีกท้ังเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหากปล่อยให้มีการอนุมัติ อนุญาตโครงการหรือกิจการต่างๆ ที่มี
การใช้ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีอาจส่งผลกระทบ
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรมของผู้ ฟ้องคดีและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างรุนแรงนั้นก็เป็นการคาดการณ์ที่ไกลเกินกว่าเหตุเป็นอย่างมาก ในชั้นนี้ไม่
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจจะกระท าต่อไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญาหรือการกระท าที่ถูกฟ้องร้อง 
อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปอย่างไร ประกอบกับการประกาศใช้
กฎกระทรวงที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และท้ายที่สุดหากผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างไรก็สามารถเยียวยาแก้ไขได้ 
ขณะเดียวกันหากศาลมีค าสั่งตามค าขอย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐในด้านการลงทุน
และการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยรวม กรณีจึงถือว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค าขอ จึงมีค าสั่งยกค าขอดังกล่าว 
      ความเห็นของผู้ศึกษาเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องการก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราว และค าสั่งนี้เป็นกรณีท่ีศาลยังไม่ได้พิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่ แต่ศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่เข้า
เงื่อนไขข้อ 2 และข้อ 3 คือ ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะน ามาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมา
ใช้ และหากน ามาใช้จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐจึงยกค าร้อง กรณีจึงเท่ากับไม่ได้ใช้หลัก
ไต่สวนอย่างเต็มรูปแบบในการฟังความทุกฝ่าย 
      5.2.1.5 กรณตีัวอย่างที่ 5 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 47/2548 และ 48/2548  
       1) ข้อเท็จจริงคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหาคนฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2540 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ป.28/2540 โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ ท าให้ผู้ร้องสอดสามารถประกอบกิจการโรงงานรับฝัง
กลบวัสดุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) ที่ไม่มีอันตราย มีก าลังเครื่องจักร 186 แรงม้า โดยมีสถานที่ตั้งโรงงานตามที่
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ระบุในใบขออนุญาตอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 5 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอเก่งคอย จังหวัดสระบุ รี มีเนื้อที่
ประกอบกิจการเป็นบ่อฝังกลบขยะ 222 ไร่ 34 ตารางวา เป็นหลุมฝังกลบขยะขนาดหลุมละ 2 ไร่ 
ปริมาณขยะ 2,000 ตันต่อปี อันเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรง งาน 
พ.ศ.2535 ซึ่งสถานที่ตั้งดังกล่าวจะต้องตั้งในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยไม่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535 และข้อ 4 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ .ศ.2535) 
ออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535   
       แต่ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบกิจการโรงงานจริงของผู้ร้องสอดกลับไป
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คนละสถานที่กับที่ได้รับอนุญาต ส่วน
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว ทั้งการจัดตั้ง
โรงงานในลักษณะดังกล่าวต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ร้องสอดมิได้จัดท า
ก่อนขออนุญาต และไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแห้งในฐานะหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้แก้ไข
ความเดือดร้อนจากเหตุร าคาญ และไม่ด าเนินการให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่ สิบหก
คนและราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ต้องเจ็บป่วยจากการได้รับมลพิษ
ต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย  
       ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยังได้อนุญาตให้ผู้
ร้องสอดประกอบกิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นของเสียอันตราย  (ขยะพิษ) จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับและควบคุมดูแลโรงงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ได้ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กลับละเลย
เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 3 เพิกถอน
ใบอนุญาตทุกชนิดของผู้ร้องสอด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ร้องสอดทุกฉบับ ให้ผู้ร้องสอดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับราษฎรที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ให้ผู้ร้องสอดฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับดังเดิม และท าการขนย้ายขยะทั้งหมดออก
จากบริเวณจังหวัดสระบุรีภายใน 3 เดือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กระท า
ความผิดตามกฎหมาย 
       ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 ขอให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับ
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา และยื่นค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉินในวันเดียวกัน 
       ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉินว่า “กรณีนี้เห็นว่ายัง
ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน จึงไม่อนุญาต ส่วนการขอคุ้มครองชั่วคราวจะพิจารณาในชั้นสั่งค าฟ้อง” ส่วนค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานั้น ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งว่า “รับไว้รวม
ส านวน สั่งในชั้นรับค าฟ้อง”  
       ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉินอีก
ครั้ง 
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       ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่าให้ก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 2 ซึ่งได้มีค าสั่งระงับการน ากากอุตสาหกรรมเข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่ เว้นแต่กากอุตสาหกรรม
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง 
       ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนยื่นค าร้องอุทธรณ์สั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ออกค าสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับ
การน ากากอุตสาหกรรมทุกชนิดเข้ามาฝังกลบในพ้ืนที่จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 และผู้ร้องสอดแจ้งรายละเอียดการอุตสาหกรรมที่ผู้ร้องสอดได้น าไปฝังกลบ
ตั้งแต่เริ่มแรก อาทิ จ านวน ชนิด และรายชื่อโรงงานที่มาใช้บริการทั้งหมดย้อนหลังห้าปี และให้
แสดงผลการวิเคราะห์น้ าเสียย้อนหลังไปทุกปี เช่นกัน ตามเงื่อนไขข้อ 1.5 และข้อ 1.6 ของใบอนุญาต
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และผู้ร้องสอดร่วมกันพิสูจน์บ่อฝังกลบที่ 1 และที่ 2 เพ่ือหา
ค่าโลหะหนักตามที่ได้ตกลงไว้ โดยมีการรับรองและรับประกันว่ากากอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นกากของ
เสียชนิดใด ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ประการใด  
       2) ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาข้อ 
76 วรรคสามแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ที่ก าหนดให้การอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือ
เพ่ือบังคับตามค าพิพากษา ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ผู้ฟ้อง
คดีซึ่งเป็นผู้ขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตาม
ข้อ 76 วรรคสาม จึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี 
      คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้ก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้บางส่วน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่
เห็นชอบจึงได้อุทธรณ์ขอให้ก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเพิ่มเติม ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมิได้พิจารณา
ถึงเงื่อนไขของการให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเพ่ิมเติมตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ แต่ได้
พิจาณาถึงความมีส่วนได้เสียในการในการอุทธรณ์ว่าไม่มีอ านาจเนื่องจากไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่มิได้ใช้ 
หลักไต่สวนในเรื่องของการขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  
      5.2.1.5 กรณตีัวอย่างที่ 6 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 621/2545 
       1) ข้อเท็จจริง คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับค าสั่งแพทยสภาให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีมี
ก าหนด 3 เดือน ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งแพทยสภา และ
ขอให้มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งแพทยสภาดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ศาลปกครองชั้นต้นมี
ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ค าสั่งที่ให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งแพทยสภา  
       2) ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่าการด าเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีนี้จนกระทั่งมีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตฯ ได้
ด าเนินการไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2528 และข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 ซึ่งจากการพิจารณาในชั้นนี้ยัง
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว ยังไม่ถึงขนาดที่จะ
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ท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง อีกทั้งการ
พักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผลดีแก่สาธารณะ จึงมีค าสั่งให้กลับค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
      กรณีดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่า มิได้มีการใช้หลักการไต่สวน มาใช้พิจารณาประกอบการ
สั่งตามเงื่อนไขของระเบียบที่ประชุมใหญ่ในเรื่องเงื่อนไขของการก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนพิพากษาแล้ว หากน าหลักไต่สวนมาใช้ประกอบแล้วก็สามารถมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยศาลมี
อ านาจออกค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 
      กล่าวโดยสรุปจากตัวอย่างค าสั่งของศาลทั้งหกค าสั่งที่ยกมา  จะเห็นได้ว่าในการที่
ศาลจะมีค าสั่งยกค าร้องขอให้ศาลก าหนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา  ไม่
ว่าจะเป็นกรณีขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง ในกรณีตัวอย่างที่ 2 กรณีตัวอย่างที่ 3 และกรณี
ตัวอย่างที่ 6 หรือกรณีที่ขอให้ก าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในกรณีตัวอย่างที่ 1 
และกรณีตัวอย่างที่ 4  ศาลสามารถเลือกหยิบยกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งยก
ค าร้องของผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่จ าต้องพิจารณาหรือวินิจฉัยในเงื่อนไขข้ออ่ืนๆว่าจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่ง
เป็นกรณีไม่ได้ใช้หลักไต่สวนเข้ามาประกอบในการพิจารณาสั่งค าร้อง แต่ใช้หลักของการตีความอย่าง
เดียว ซึ่งในกรณีตัวอย่างที่ 5 ศาลพิจารณาถึงความเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการอุทธรณ์ค าสั่งขอคุ้มครอง
ชั่วคราวเท่านั้นโดยไม่ได้ใช้หลักไต่สวนในการพิจารณาเงื่อนไขของการที่ศาลจะมีค าสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวของผู้ขอแต่อย่างใด 
   ความเห็นของผู้ศึกษาเห็นว่า ไม่ควรใช้หลักตีความอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาเงื่อนไขการ
สั่งค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ร้องขอดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ต้องน าหลักการไต่สวน
มาใช้ประกอบกับการพิจาณาสั่งค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย เช่นเมื่อรับค าฟ้องแล้วต้องมีการไต่
สวนเรื่องการขอคุ้มครองด้วยในกรณีข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนก็ควรจะมีการไต่สวนมิใช่พิจารณาแต่เพียง
ข้อเท็จจริงในค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและค าฟ้องแต่เพียงอย่างเดียว  โดยถ้าเป็นในกรณีที่เห็นได้ว่า
เมื่อไม่คุ้มครองแล้วจะเกิดความเสียหายยากที่จะแก้ไขเยียวยาเมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดีแล้ว ซึ่งศาล
สามารถพิจารณาได้ทุกขั้นตอน และกรณีไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐฝ่ายปกครองถึง
ขนาดที่ท าให้การบริหารของของรัฐไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  โดยอาจใช้มาตรการการตีความ
เงื่อนไขการสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยใช้วิธีการผ่อนปรนเงื่อนไขของการสั่งคุ้มครองดังกล่าวเช่น หากมี
อุปสรรคเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขนาดที่ท าให้การบริหารงานของรัฐต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ ก็ควรก าหนดมาตรการในการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
   อย่างไรก็ดี ยังมีอีกบางกรณีที่เป็นค าสั่งทางปกครอง อาทิเช่น ประกาศสอบเลื่อนระดับ 
ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ระหว่างพิจารณาคดีต้องใช้เวลานานกว่าจะเพิกถอน
ประกาศ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายเนื่องจากเวลาผ่านไปแล้ว ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่
เห็นประโยชน์ที่จะน าคดีมาฟ้องศาลเพราะศาลแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไม่ได้  ซึ่งกรณีตามที่
ยกตัวอย่างนี้แม้ยังไม่เกิดขึ้นในศาลปกครองแต่หากพิจาณาถึงหลักการของระบบศาลปกครองและ
หลักวิธีพิจารณาคดีปกครองแล้ว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น มีการยื่นฟ้องเมื่อ พ.ศ.2558 
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แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพิพากษา ซึ่งอาจท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย อย่างไรก็ดี
เมื่อประกาศเหล่านี้เป็นกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ศาลก็สามารถทุเลาการบังคับไว้ก่อนได้ ตามเงื่อนไข
ของกฎหมายซึ่งมีอยู่แล้ว กล่าวคือ หากปล่อยให้กฎหรือค าสั่งนั้นใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดี
แล้ว ต่อมาภายหลังศาลพิพากษาเพิกถอน ก็อาจจะไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
หรือยากต่อการเยียวยาความเสียหาย ซ่ึงก็เป็นปัญหาของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ได้เช่นกัน  
   นอกจากนี้ปัญหาเรื่องคดีล่าข้าไปหากไม่มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะ
เป็นที่เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดียากแก่การเยียวยาแก้ไขนั้น  กรณีนี้สามารถบังคับใช้ระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาใหม่ คือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ซึ่งออกมาเพ่ือแก้ไขวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนพิพากษาที่มีอยู่ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ให้รวดเร็วขึ้น โดยให้ศาลมีอ านาจพิจารณาสั่งเกี่ยวกับค าขอทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งไว้ชั่วคราวเป็นการด่วนได้ หรือผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าขอเป็นกรณีฉุกเฉินก็ได้ ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ก็จะท าให้ปัญหาในเรื่องความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ยากเกินกว่าจะ
เยียวยาได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งก็คือการใช้มาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวเป็นการด่วนหรือเป็นกรณีฉุกเฉินตามท่ีกฎหมายใหม่ดังกล่าวบัญญัติไว้ 
 
   5.2.2 ปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง 
   ระบบไต่สวนเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีที่ใช้กันในศาลปกครองดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งระบบนี้มี
ความส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นอ านาจของศาล
ปกครองอย่างกว้างขวางที่จะสั่งให้คู่กรณีแสดงข้อเท็จจริงในประเด็นใดหรืออ้างพยานหลักฐานใดๆ ได้ 
เพ่ือประโยชน์แห่ง การวินิจฉัยคดี แต่หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลต้องค านึงถึงหลักการฟัง
ความทุกฝ่ายด้วย 
   หลักการฟังความทุกฝ่าย (audi aIteram partem) หมายความว่า ศาลต้องเปิดโอกาสให้
คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ทราบข้ออ้างข้อเถียงตลอดจนพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างข้อถียงของอีกฝ่าย
หนึ่ง และให้โอกาสคู่กรณีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย่งของตน โดยศาล
จะต้องให้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทราบค าฟ้องและพยานหลักฐานประกอบค าฟ้อง ตลอดจนมีโอกาสได้ให้
การแก้ข้อกล่าวหาและเสนอพยานหลักฐานสนับสนุนค าให้การของตน และที่ส าคัญคือ เฉพาะแต่
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้มีโอกาสทราบและมีโอกาสโต้แย้งแล้วเท่านั้นที่ศาล
จะน ามาใช้เป็นหลักฐานในการพิพากษาคดี ศาลไม่อาจน าข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งไม่โอกาสรับทราบและมีโอกาสโต้แย้งมาใช้ประกอบการพิพากษาคดไีด ้
   จากหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดผลคือ ในกรณีที่ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่กรณีเสนอ ซึ่งศาลสามารถท าได้ในระบบไต่สวนนั้น 
ศาลก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายได้ทราบว่าศาลได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาอย่างใดก็ต้องให้
คู่กรณีได้ตรวจดู ตรวจสอบและให้สิทธิคัดพยานเอกสารดังกล่าวได้ และถ้าจะโต้แย้งก็ต้อ งให้สิทธิ
โต้แย้งได้ ที่ส าคัญคือเท็จจริงที่ได้มาและคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีโอกาสได้รับรู้
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รับทราบ ศาลรับรู้อยู่ฝ่ายเดียวจะน ามาประกอบค าพิพากษาคดีไม่ได้ ในทางปฏิบัติแล้วหลักการ
ดังกล่าวก็ได้รับยึดถือด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางเรื่องบางกรณีก็ไม่ได้รับการปฏิบัติ เช่น หากมี
กรณีท่ีศาลไปแสวงหาข้อเท็จจริงโดยสั่งให้หน่วยงานซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีเสนอพยานหลักฐานหรือ
ส่งเอกสารต่างๆ ในคดีท่ีมีการฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน หากศาลสั่งให้กรมที่ดินเสนอราคา
ประเมินหรือเอกสารอ่ืนๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา แต่ไม่ได้ส่งเอกสารนั้นให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูก
ฟ้องคดี เท่ากับคู่กรณีไม่ได้รับทราบเอกสารนั้นและไม่มีโอกาสโต้แย้งเอกสารนั้นเลย และหากศาลได้
น าเอกสารที่แสวงหาข้อเท็จจริงจากบุคคลภายนอกดังกล่าวและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดค่าทดแทนในการพิพากษาคดี กรณีเช่นนี้จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการฟังความทั้งสองฝ่าย 
เพราะท่ีถูกต้องก็ควรที่จะให้คู่กรณีทราบ ส่วนจะโต้แย้งหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีนั้น 
   ดังนั้น เมื่อศาลได้ข้อเท็จจริงใดมาก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบทันที เพ่ือให้คู่กรณี
ดังกล่าวมีโอกาสโต้แย้งได้ ซึ่งเป็นหลักในการฟังความทุกฝ่าย หากไม่ใช้หลักดังกล่าวและมีการอุทธรณ์
ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็อาจต้องเพิกถอนค าพิพากษาและย้อนส านวน
มาให้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาใหม่เพราะเหตุความบกพร่องในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ไม่ปฏิบัติตามหลักการฟังความทุกฝ่าย ถือว่าค าพิพากษานั้นไม่ชอบและเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ขอให้
กลับค าพิพากษาหรือเพิกถอนค าพิพากษาและย้อนส านวนกลับมาท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิจาณาคดีด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารบาง
กรณีก็เป็นปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ อีกทั้งปัญหาความล่าช้าใน
กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงก็เป็นปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้เช่นกัน 
ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นปัญหาที่พิจาณาได้ดังนี้ 
      5.2.2.1 ปัญหาการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยเอกสาร 
      ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลที่แสวงหาข้อเท็จจริงจากค าฟ้องค าให้การ ค า
คัดค้านค าให้การ และค าให้การเพ่ิมเติมรวมทั้งพยานเอกสารที่ส่งมาพร้อมกัน หรือที่ศาลปกครอง
เรียกเพ่ิมเติมเข้ามาในคดี ตามหลักการแล้วหากพยานเอกสารเป็นเอกสารที่ถูกต้อง แท้จริงย่อมท าให้
สามารถรับฟังข้อเท็จจริงจากเอกสารได้ แต่ในทางปฏิบัติที่พบจ านวนมาก ส่วนใหญ่เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าทางปกครองนั้นอยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกือบ
ทั้งหมด ซึ่งในการเสนอพยานเอกสารต่อศาลปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงอาจมี การปิดบัง 
ข้อเท็จจริงที่เป็นผลเสียแก่ตนเอง หรือมีการสร้างพยานเอกสารย้อนหลังเพ่ือท าให้การกระท าทาง
ปกครองของตนเองประกอบด้วยเหตุผลหรือเพ่ือปกปิดความผิดของตนเอง ซึ่งในการพิจารณาของ
ศาลปกครองจะพิจารณาจากเอกสารที่จัดท าโดยเจ้าหน้าที่นั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริง โดย
ถือหลักว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และเมื่อพิจารณาตามเอกสาร
ดังกล่าวนั้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้โต้แย้งข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าว ก็จะท าให้ประชาชนผู้
ฟ้องคดีได้รับความเสียเปรียบไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างแท้จริง 
      กรณีดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่า  ควรใช้หลักการฟังความทุกฝ่ายดังที่กล่าวมาแล้ว โดย
ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้องคดี ได้มีโอกาสทราบถึงเอกสารที่นอกเหนือจากส านวนในคดี และ
ให้โอกาสฝายผู้ฟ้องได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารนั้นได้ด้วย          
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      5.2.2.2 ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง 
      กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองไม่มีก าหนดระยะเวลาที่
แน่นอน  ขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงจาก ค าฟ้อง ค าให้การค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม 
ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าฟ้องไปแล้วกว่าศาลปกครองจะพิจารณาว่ารับฟ้องหรือไม่ ก็ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนตายตัว เพราะกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาคดีแบบลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วได้ ท าให้ประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจากการออกค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐที่ฟ้องคดีปกครองเพ่ือขอให้ยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ในเวลา
อันรวดเร็ว 
       ตัวอย่างเช่น ในกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเปิดสถานบริการเป็น
เวลา 15 วัน แต่กระบวนวิธีพิจารณาของศาลที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องกระท าเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกขั้นตอน จึงไม่อาจพิจารณาได้โดยรวดเร็ว และกว่าจะพิจารณาว่าค าสั่งทางปกครองที่ให้ปิด
สถานบริการดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้
ฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีอาจกระท าได้เพียงแค่เรียกค่าสินไหมทดแทน
ฐานละเมิด หรือแม้ศาลอาจจะก าหนดค่าเสียหายจาการขาดรายได้โดยค านวณเป็นรายวันให้ได้ก็จริง 
แต่ความเสียหายอาจจะไม่ได้มีเพียงเท่านั้น เช่นการปิดสถานบริการเป็นเวลานาน ผู้ใช้บริการย่อมไปที่
สถานบริการแห่งอ่ืนแล้ว และไปติดใจสถานบริการที่ใหม่ ไม่กลับมาที่สถานบริการของผู้ฟ้องคดีอีก 
เป็นต้น 
      กรณีดังกล่าว เห็นได้ว่าปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่เป็น
วิธีพิจารณาคดีแบบลายลักษณ์อักษรดังกล่าวที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลา
อันรวดเร็วได้ ก็เป็นอุปสรรคต่อประชาชนชนผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็วตามหลักพ้ืนฐานแห่งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
องค์กรตุลาการ 
      ปัญหานี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้วิธีพิจารณาด้วยวาจา โดย
เมื่อศาลรับฟ้องแล้วก็เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี มายื่นค าให้การด้วยวาจาแล้วบันทึกไว้ ท าให้สามารถ
พิพากษาคดีได้ภายในเวลา 7 วัน แต่การจะใช้วิธีการเช่นนี้ได้ต้องแก้ไขระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
5.3  ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
 
   โดยหลักกฎหมายแล้ว ค าพิพากษาของศาลปกครองย่อมมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติ
ตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับ
หรืองดเสีย (มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542)  ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่า
จะพ้นก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึง
ที่สุด (มาตรา 70 วรรคสองแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
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ปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 มาตรา 4) และโดยที่มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา 72 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ  
   เช่น เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง หรือสั่งห้ามการกระท า นั้น โดยหลักแล้วมีผลบังคับได้ทันที แต่
ทั้งนี้ศาลมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใด
ขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ตามความเป็นธรรมแก่กรณี (มาตรา 72 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) ซึ่งการจะให้ค าสั่ง
หรือค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับได้ทันทีนั้น ระยะเวลา
ส าหรับค าบังคับในกรณีการฟ้องเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นจะให้มีผลเมื่อใดถึงจะเกิดความ
เป็นธรรมแก่กรณีนั้น ก็เป็นปัญหาหนึ่งในข้ันบังคับคดี  
   โดยปัญหาที่ผู้ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์ในข้อนี้คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับผลของค าพิพากษาศาล
ปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับทันที  
   นอกจากนี้เมื่อศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีไม่
ปฏิบัติตามค าพิพากษาก็จะต้องมีการบังคับคดี การบังคับคดีในกรณีที่มีค าสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่ง
นั้นหากค าพิพากษาถึงที่สุดก็มีผลบังคับได้ทันทีนับแต่วันมีค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น แต่มีบางกรณีกรณีก็
ยังมีปัญหาว่าจะมีผลบังคับเมื่อใด หรือการบังคับคดีที่ไม่ใช่เป็นกรณีเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง เช่นการสั่ง
ให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ การสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินในทางปฏิบัติมักจะมี
ปัญหาเสมอเพราะแม้กฎหมายจะให้น าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับก็ใช่ว่าจะสามารถบังคับคดีใน
คดีปกครองได้ทุกกรณี ซึ่งปัญหาของการบังคับคดีประเภทนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาการขาด
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง  
   ดังนั้นปัญหาในชั้นบังคับคดีที่ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ในหัวข้อนี้  คือ ปัญหาเกี่ยวกับผลของค า
พิพากษาศาลปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับคดีทันที และปัญหาเกี่ยวกับการขาดบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   5.3.1  ปัญหาเกี่ยวกับผลของค าพิพากษาศาลปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับทันที 
   ส าหรับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ได้น าหลักการพิพากษาคดีตรงตามค าขอ
ของผู้ฟ้องคดีมาใช้บังคับซึ่งเกิดข้อห้ามมิให้ศาลกระท า 2 ประการ คือ ประการแรก คือห้ามมิให้ศาล
พิพากษาคดีเกินค าขอ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่กรณีดังกล่าว
จะต้องเป็นความสงบเรียบร้อยที่เก่ียวกับวิธีพิจารณาและเก่ียวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ใช้บังคับกับคดี
ด้วย และประการที่สองคือ ห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีน้อยกว่าค าขอ ดังนั้ นผลของค าพิพากษาคดี
ปกครองจึงปรากฏอยู่ในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 (1)-(5)  แต่ส าหรับผลของค าพิพากษาในกรณีที่เป็นค าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองนั้น มาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ศาลปกครอง
ก าหนดว่า “จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะ
ก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแก่กรณี” 
   โดยปกติการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น ย่อมมีผลให้ค าสั่งทางปกครองฉบับนั้นถูกเพิก
ถอน และผลของค าพิพากษาซึ่งถึงที่สุดย่อมบังคับได้ทันที เช่น กรณีค าสั่งไล่บุคคลออกจากราชการ
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เพราะเหตุเป็นค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 
ผลของค าพิพากษาย่อมมีผลบังคับได้ทันทีในวันที่ศาลมีค าพิพากษา ตัวอย่างเช่น ค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.106/2548  ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้การเพิก
ถอนมีผลนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา 
   แต่ปัญหาที่พิจารณาในกรณีนี้คือ การก าหนดผลของค าพิพากษาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต ตามความเป็นธรรมแก่กรณี ตามมาตรา  72 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดังกล่าว ซึ่งปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้
เช่น ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งโยกย้ายโดยมิชอบด้วยกฎหมายและขอ
กลับคืนสู่ต าแหน่งเดิม แต่ในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจาก
ราชการไปก่อนหรือเกษียณอายุราชการไปก่อน หากศาลพิพากษาว่าค าสั่งที่โยกย้ายดังกล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และศาลได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งนั้น ปัญหาว่าจะให้ผลของค าพิพากษามีผล
บังคับได้เพียงใด เพราะจะมีผลต่อการเยียวยาความเสียหายในกรณีไม่อาจกลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิมได้ซึ่ง
จะต้องให้ผลของค าพิพากษาเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย 
   ผู้ศึกษาเห็นว่า โดยหลักแล้วการจะให้ผลของว่าค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลปกครองที่ให้
เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวนั้นมีผลเพียงใดจึงเกิดความเป็นธรรมตามควรแก่กรณี นั้น  ควรต้องพิจารณาถึง
นิติกรรมทางปกครองที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้น  ต้องบกพร่องในระดับที่เป็น
โมฆะ ซึ่งการเป็นโมฆะนั้นต้องดูที่ผลเป็นหลัก โดยทั่วไปความเป็นโมฆะคือการไม่ยอมรับว่ามีผลใดๆ 
เกิดขึ้นเลย กรณีเช่นนี้ต้องให้ค าพิพากษาที่ให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังได้ เพราะจะได้
เยียวยาแก้ไขความเสียหายให้แก่คู่กรณีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากต าแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีอาจมี
เงินเดือนประจ าต าแหน่งหรือมีสิทธิประโยชน์ในการท างานในต าแหน่งนั้น แต่ต าแหน่งที่ถูกโยกย้ายไป
อาจไม่มีเงินประจ าต าแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ในต าแหน่งเดิม ซึ่งควรต้องชดเชย
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีฝ่ายที่ชนะคดีนั้นจึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ดังเช่น
ตัวอย่างคดีของศาลปกครองสูงสุดคดีแดงที่ อ.33/2557 (ประชุมใหญ่) ระหว่างนายถวิล เปลี่ยนศรี    
ผู้ฟ้องคดี นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวก ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 152/2554 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งและประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ  
   แต่ศาลปกครองสูงสุด (ที่ประชุมใหญ่) พิพากษาแก้เป็นให้เพิกถอนเฉพาะประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้การเพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ คือวันที่ 30 กันยายน 2554 นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดยังมีข้อแนะน าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ควรที่จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าสู่ต าแหน่งเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 
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   ตัวอย่างกรณีค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือประกาศ ตามมาตรา 72 วรรคสอง 
โดยให้มีผลย้อนหลัง คือค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.526/2554  วินิจฉัยให้เพิกถอน
ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2547 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 อันเป็นวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ 
   ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.486/2547 วินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกค าสั่ง
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึง
เป็นการออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2548 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
   ส่วนกรณีค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลปกครองที่ให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองโดย
ให้มีผลไปในอนาคตหรือขณะใดขณะหนึ่งได้ นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวต้อง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงระดับที่ท าให้ค าสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์ซึ่งต้องแก้ไขโดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองโดยศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์นั้นโดยเพิกถอนผลในอนาคตเป็นหลัก เว้นแต่จ าเป็นต้องเพิกถอน
ย้อนหลังหรือมิได้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือประโยชน์สาธารณะ  
   ตัวอย่างกรณีเพิกถอนค าสั่งทางปกครองในอนาคต มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
343/2557 วินิจฉัยว่าเพ่ือไม่ให้การเดินรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางดังกล่าวอันเป็นบริการ
สาธารณะต้องหยุดชะงักลงและไม่ท าให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการมีค า
พิพากษาเพิกถอนการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ดังกล่าว กรณีจึงสมควรมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 2 โดยให้การเพิกถอนมีผลเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา พิพากษาแก้ค า
พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ งประจ าทางด้ วย รถที่ ใช้ ในการขนส่ งผู้ โดยสารหมวด  3 สายที่  201 
พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด และให้นายทะเบียนกลางก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา 
31 แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว และให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 2 ที่อนุมัติให้ด าเนินการบรรจุ รถโดยสารประจ าทางในเส้นทางเดินรถ หมวด 3 สายที่ 201 
พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด ทั้งนี้ โดยให้การเพิกถอนมีผลเมื่อพ้นก าหนด 180 
วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 
 
   5.3.2  ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง  
   ในการท าค าพิพากษาในคดีปกครองนั้น โดยหลักศาลปกครองจะต้องก าหนดค าบังคับให้
สอดคล้องกับประเภทคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและต้องก าหนดค าบังคับภายในขอบเขตของค าพิพากษา แต่ก็ยัง
มีปัญหาในการบังคับตามค าพิพากษาในคดีปกครองด้วย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ได้แก่ปัญหาการก าหนดค า
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บังคับในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งอาจพิจารณาได้หลายกรณี ดังนี้  
      5.3.2.1 ปัญหาการก าหนดค าบังกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งห้ามการ

กระท าและมีค าขอให้กระท าการอ่ืนอีกต่อเนื่องมาในค าขอท้ายฟ้องด้วย197  
      ตัวอย่างเช่น คดีที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและขอให้
ศาลมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม หรือขอให้หน่วยงานทางปกครองคืนสิทธิประโยชน์
ต่างๆที่เสียไปด้วย หรือคดีท่ีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการศึกษาและ
ขอให้ศาลสั่งให้สถาบันการศึกษารับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา เป็นต้น แม้ว่าศาลปกครองจะได้ก าหนดค า
บังคับให้ผู้ฟ้องคดีตามที่ขอมาโดยการเพิกถอนค าสั่งและสั่งให้กระท าการมาด้วย เช่น ในค าพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.159/2552 ซึ่งให้เพิกถอนค าสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และสั่งให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.550/2551 ให้
เพิกถอนค าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ีให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้า
รับราชการ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังเดิม หรือค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2552 ให้เพิกถอนประกาศผลการสอบของกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาลโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ก็
ตาม  
      แต่หากพิจารณาอ านาจในการก าหนดค าบังคับของศาลในกรณีนี้อย่างเคร่งครัดแล้ว 
ศาลปกครองจะมีอ านาจจ ากัดอยู่ที่การสั่งให้เพิกถอนกฎหรือสั่งห้ามการกระท าเท่านั้น โดยไม่มีอ านาจ
ในการสั่งให้กระท าการที่ต่อเนื่องจากการเพิกถอนค าสั่งตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้ เนื่องจากเป็นลักษณะที่
มุ่งควบคุมการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ด าเนินกิจกรรมทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนดและ
ภายในขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระท าทางปกครองที่ต้องชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น  กรณีนี้
จึงเป็นเรื่องที่ศาลไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับในส่วนของการพิจารณาพิพากษาให้ กระท าการที่
ต่อเนื่องจากการเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ 
      ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลสามารถใช้วิธีการให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง
หรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาได้ คือการแนะน าให้ผู้หน่วยราชทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมตามก าหนดเวลาที่แนะน า
ไว้ว่าจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด ตัวอย่าง เช่น ค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.33/2557 ที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้เพิกถอนเฉพาะประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภา
ความมั่งคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้การเพิกถอนประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือวันที่ 30 

                                                   
  197นฤมล ขณะรัตน์, ปัญหาการจัดท าค าพิพากษาและการก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 258. 
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กันยายน 2554 โดยมีข้อแนะน าให้ผู้ถูกฟ้องคดี ควรที่จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้
ฟ้องคดีได้กลับเข้าสู่ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มี
ค าพิพากษา 

5.3.2.2 ปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งและมีค า
ขอให้มคี าสั่งใหม่198  

      ในกรณีที่มีการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งและมีค าขอให้ออกค าสั่ง
แทนค าสั่งเดิมด้วยนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินและ
ขอให้สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้หากปรากฏว่าค าสั่งปฏิเสธไม่ออก
โฉนดทีดินไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลสามารถเพิกถอนค าสั่งได้ แต่ศาลจะพิพากษาให้ออกโฉนดที่ดิ น
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยได้หรือไมน่ั้น มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง ดังนี้199  
       1) เห็นว่าศาลมีอ านาจสั่งให้ออกโฉนดที่ดินได้ หากได้มีการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงต่อศาลจนครบถ้วนแล้วว่าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดให้ผู้ฟ้องคดีได้ 
       2) เห็นว่าศาลไม่มีอ านาจสั่งให้ออกโฉนดที่ดินได้ เพราะศาลเพียงแต่
วินิจฉัยว่าค าสั่งปฏิเสธนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง แต่อาจะมีเหตุอ่ืนที่ยังไม่ได้
เข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลว่าสามารถออกโฉนดที่ดินในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ จึงไม่สามารถ
ก าหนดค าบังคับในส่วนนี้ได้  
       แต่ในส่วนตัวของผู้ศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางที่หนึ่งว่าศาลมี
อ านาจสั่งให้ออกโฉนดที่ดินได้ ซึ่งไม่น่าจะเกินค าขอ เพราะมิฉะนั้นแล้วเมื่อศาลมีค าสั่งให้เพิกถอน
ค าสั่งปฏิเสธแล้ว หากไม่มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ค าสั่งหรือค า
พิพากษาดังกล่าวก็ไม่ก่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องที่ไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ 
      5.3.2.3 ปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้สั่งห้ามกระท าทั้งหมดหรือ

บางส่วน200 
      ในกรณีที่มีการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครอง ที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้ศาลสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น  การที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารไปรื้อถอนอาคารของเอกชนที่ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้อ านาจไปรื้อถอนอาคารดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองเช่น กฎหรือค าสั่ง ซึ่งการรื้อถอนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้กระท าการหรือกระท าการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ศาลก็มีอ านาจห้าม
ไม่ให้กระท าการนั้นได้ แต่หากปรากฎว่าอาคารรื้อถอนไปหมดสิ้นแล้ว กรณีจะเป็นเรื่องการเยียวยา

                                                   
          198เรื่องเดียวกัน, หน้า 264. 
  199เอกสารประกอบการสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้นครั้งที่ 1/2552 เรื่อง “ปัญหา
เกี่ยวกับการเขียนค าบังคับในค าพิพากษาและปัญหาเกี่ยวกับการสั่งค าร้องขอประเภทต่างๆ”, 
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2552, ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ตแอนด์สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
  200นฤมล ขณะรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 266. 
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ความเสียหายจาการกระท าโดยมีชอบด้วยกฎหมายนั้น โดยการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีละเมิดได้
เท่านั้น 
      5.3.2.4 ปัญหาการก าหนดค าบังคับในกรณีท่ีเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป 
      การก าหนดค าบังคับในกรณีที่วัตถุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว หรือเป็นกรณีที่ไม่
ประโยชน์ที่จะพิจาณาต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งโยกย้ายโดย
ขอกลับคืนสู่ต าแหน่งเดิมและมีค าขออ่ืนอีก ต่อมาผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในขณะที่คดียังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล ศาลจะวินิจฉัยว่าคดีไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป เพราะไม่
สามารถเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้ จึงสั่งจ าหน่ายคดีได้หรือไม่ และจะถือว่าเป็นกรณีที่ศาล
ไม่อาจมีค าบังคับให้ได้หรือไม ่
      ผู้ศึกษาเห็นว่า ในกรณีนี้วัตถุแห่งคดียังคงมีอยู่ และอาจยังมีประโยชน์ที่จะให้เพิก
ถอนค าสั่งย้ายทั้งๆ ที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการไปแล้ว เช่น ต าแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีอาจเป็น
ต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่ง แต่ต าแหน่งใหม่ท่ีถูกโยกย้ายไปอาจไม่มีเงินประจ าต าแหน่งก็ได้ เมื่อผู้
ฟ้องคดีลาออกจากราชการไปในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ถ้าศาลเพิกถอนค าสั่งนั้น
ย้อนหลังก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเดิมไปด ารงต าแหน่งใหม่เลย เมื่อถือว่าผู้ฟ้องคดียัง
ด ารงต าแหน่งเดิมมาโดยตลอดจึงมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีการออกค าสั่งย้าย
จนกระทั่งถึงวันที่ลาออกจากราชการ กรณีเช่นนี้ถือว่าคดียังมีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป ไม่ใช่พอ
วัตถุแห่งคดีหมดไปแล้วจะต้องจ าหน่ายคดีเสมอไปแต่กรณีมีข้อสังเกตว่า การก าหนดค าบังคับในกรณี
ที่วัตถุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว หรือกรณีไม่มีประโยชน์ที่จะพิจาณาแล้ว ศาลจะมีค าสั่งจ าหน่าย
คดีโดยไม่วินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดี เช่นค าสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่  487/2547, 409/2550, 902/2550 
      5.3.2.5 ปัญหาการบังคับคดีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองกระท า

การหรืองดเว้นกระท าการ 
      ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หากเป็นคดีแพ่ง จะ
ใช้วิธีการบังคับคดี โดยขอให้ศาลถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามค า
พิพากษา201 หากน ากรณีนี้มาใช้กับคดีปกครอง เช่น  การฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองรับจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลปกครองสามารถน าวิธีการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีนี้มาใช้บังคับได้ เนื่องจากอ านาจในการรับจดทะเบียนดังกล่าว
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเท่านั้น แต่กรณีนี้มีข้อสังเกตว่าศาลปกครอง
จะไม่ก้าวล่วงเข้าไปท านิติกรรมแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ เนื่องจากศาลปกครองมีอ านาจเพียงแค่
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการะท าของฝ่ายปกครองเท่านั้น  
      ในกรณีที่ศาลมีค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการทั่วไปโดยที่สภาพของการกระท า
ไม่ใช่การกระท าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่เป็นการ

                                                   
           201จริยา เฉลิมเผ่า, การบังคับคดีปกครอง, ใน เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ, 
โครงการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง“สาระส าคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559, วันที่ 26 พฤษภาคม 2559, ณ ห้องสัมมนา 2 (แนว
ลาด) ชั้น B1 ส านักงานศาลปกครอง, หน้า 10. 
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กระท าท่ีเป็นฝ่ายปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง  เช่น การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแก่โจทก์202 วิธีการบังคับคดีดังกล่าวนี้ แต่เดิมกฎหมายไม่ได้บัญญัติวิธีการบังคับคดีไว้ ผู้ศึกษา
เห็นว่า สามารถน ามาตรา 75/2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่ศาลปกครองแต่งตั้งให้เป็นเจ้า
พนักงานบังคับคดี และน าประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยมอบมอบหมายให้
บุคคลภายนอกกระท าการแทนโดยให้คู่กรณีฝ่ายปกครองที่แพ้คดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแทน 
      แต่ถ้าเป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ศาลจะสั่งให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนเจ้าหน้าฝายปกครองไม่ได้ เช่น อ านาจในการจด
ทะเบียนสมรสเป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสมรสเท่านั้น  จะสั่งให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน
ไม่ได้ วิธีบังคับคดีดังกล่าวกฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดวิธีการการบังคับคดีไว้ ซึ่งในปัจจุบันนี้หากฝ่าย
ปกครองผู้แพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งศาลสามารถใช้วิธีสั่งปรับหน่วยงานทางปกครองนั้น ตาม
มาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 ได้ 
ซึ่งจะท าให้ฝายปกครองไม่กล้าที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลเนื่องจากหากถูกปรับแล้วยังไม่ปฏิบัติอาจ
ถูกปรับได้อีก และอาจถูกลงโทษทางวินัยตามท่ีมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้ 
      หรือในกรณีที่ศาลปกครองมีค าสั่งให้ฝ่ายปกครองกระท าการหรือละเว้นการกระท า 
หากน าวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ โดยขอให้จับกุมกักขัง
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา กรณีนี้อาจก่อปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานทางปกครองได้ 
เนื่องจากหากฝ่ายปกครองถูกจับกุมและถูกกักขังแล้ว ก็อาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ฝายปกครองนั้นอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ นอกจากนั้นยังอาจขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการที่ศาล
ได้เข้าไปก้าวก่ายอ านาจในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง203  
      แต่ทางแก้ของวิธีการนี้คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคือการใช้หลักการ
ปรับทางปกครองตามมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองในปัจจุบันมาบังคับใช้ได้  
      5.3.2.6 ปัญหาในชั้นบังคับคดีในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองช าระเงิน 
      ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ฝ่ายปกครองช าระเงิน หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ช าระ 
การจะน าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของฝ่ายปกครองออก
ขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ตามค าพิพากษาย่อมไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากทรัพย์สินของ
ฝ่ายปกครองไม่ตกอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้นฝ่ายปกครองอาจไม่ช าระเงินตามค า
พิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวได้ 
      ทางแก้ของปัญหาดังกล่าวก็เช่นเดียวกันกับค าพิพากษาที่บังคับให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการดังกล่าว โดยหากฝ่ายปกครองซึ่งแพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา

                                                   
  202เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
 203เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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หรือปฏิบัติอย่างล่าช้า ก็ต้องน าการบังคับคดีตามกฎหมายปัจจุบันดังกล่าวมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่ งปรับฝ่ายปกครองได้ตามมาตรา 75/4 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติ มโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 
      5.3.2.7 ปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามค าบังคับตามค าพิพากษาของศาลปกครอง

ชั้นต้น 
      เนื่องจากเดิมมาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ที่ก าหนดว่า “ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้
รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอ
การบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด” ท าให้เกิดข้อขัดข้องในการบังคับคดีปกครอง ซึ่งส่งผลให้การ
บังคับคดีปกครองไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบางคดีสามารถด าเนินการบังคับคดีได้โดยไม่จ าต้องรอให้
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือให้คดีถึงที่สุด เช่น กรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้บุคคลช าระเงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินตามค าพิพากษานั้น หากต้องรอการปฏิบัติตามค าพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดี
อุทธรณ์ ก็อาจต้องใช้เวลานานโดยไม่อาจจะก าหนดได้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะใช้เวลาพิจารณาเสร็จ
สิ้นเมื่อใด ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นประโยชน์ในการฟ้องคดีปกครอง เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองต้องให้เข้าถึงโดยง่าย สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม  
      ปัญหาดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหาในการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การบังคับคดีปกครอง 
      แต่ปัจจุบันนี้มาตรา 70 วรรคสองปัจจุบันซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2559 มาตรา 4 ได้แก้ไขปัญหาของมาตรา 70 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพ่ือไม่ให้ผู้ฟ้องคดีต้อง
รอการปฏิบัติตามค าพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ จึงก าหนดว่าในกรณีที่มีการยื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีอาจยื่นค าขอเพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
ค าบังคับได้ โดยยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี โดยชี้แจงเหตุผล
ตามสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอและมีค าสั่ง
ตามท่ีเห็นสมควร แต่กรณีดังกล่าวก็ยังมีปัญหาอีกว่า การยื่นค าขอให้บังคับคดีในระหว่างการพิจารณา
อุทธรณ์นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวออกมาใช้บังคับ 
อีกท้ังกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าขอของศาลปกครองสูงสุดว่าต้องพิจารณาให้
เสร็จสิ้นเมื่อใด 
      ผู้ศึกษาเห็นว่า ในกรณีนี้เงื่อนไขการยื่นค าขอและการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด ก็อาจใช้มาตรการการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาปรับใช้กับการขอให้บังคับคดีตามค าขอของ
คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีและศาลต้องพิจารณาค าขอเป็นการด่วนด้วย 
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5.4  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนของศาลปกครองและ
หน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

 
   ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยศาลปกครองนั้น โดย
หลักแล้วต้องเป็นไปโดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งหลักการฟ้องคดีปกครองต้องไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน (มาตรา  
45 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) และ 
เนื่องจากระบบศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่นเป็นวิธี
พิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนและกระบวนพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการการถ่วงดุลอ านาจ
ของตุลาการในการตัดสินคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท าให้ประชนสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาด้วย
ตนเองได้โดยไม่ต้องมีทนายความ  
   แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าประชาชนสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมี
ทนายความก็ตาม แต่กรณีก็มีความจ าเป็นต้องมีทนายความหรือนักนิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชน
เข้ามาช่วยแนะน าด้วย เนื่องจากการจะน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ เช่น การฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายปกครองก าหนดไว้ ในที่นี้ได้แก่  เงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เช่น การเขียนค าฟ้องก็ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้ แต่หากเขียนไม่ครบถ้วน
ศาลมีอ านาจสั่งให้แก้ไขได้ก็ดี หรือหากประชาชนผู้ฟ้องคดีไม่รู้วิธีเขียนหรือวิธีการแก้ไขแล้ว ไม่
ด าเนินการแก้ไขตามที่ศาลปกครองก าหนดก็ดี หรือในกรณีที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองที่
ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ด าเนินการส าหรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ก่อน
โดยไม่รู้กฎหมายหรือไม่รู้วิธีด าเนินการดังกล่าวก็ดี และน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองก็
จะสั่งไม่รับค าฟ้อง ทั้งๆ ที่เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ปกครอง ท าให้ประชาชนผู้ฟ้องคดีไม่เห็นประโยชน์ของการฟ้องคดีปกครอง 
   ในเบื้องต้นแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ของศาลปกครอง คือ ส านักงานศาลปกครองมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 45 วรรคสาม ประกอบมาตรา 76, 77 (1) ถึง (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบแห่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นหน้าที่ของส านักงานศาลปกครองที่มี
หน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้ฟ้องคดีปกครองในการด าเนินคดีต่อศาลปกครองก็ดี แต่อ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวก็ยังมีข้อจ ากัด เช่น อ านาจหน้าที่ในการแนะน าผู้ฟ้องคดีปกครองในเบื้องต้นจะเป็นการ
ตรวจค าฟ้องว่าสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ หรือไม่ได้เสีย
ค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วน หากเห็นว่าค าฟ้องนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็จะแนะน าค าให้ด าเนินการแก้ไขค า
ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์นั้นหรือแนะน าให้เสียค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงการเข้าไป
ด าเนินการในการเขียนค าฟ้อง ค าร้องหรือการแก้ไขค าฟ้อง ค าร้อง หรือค าคู่ความต่างๆ ตลอดถึงการ
เข้าไปช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนของการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
ปกครองให้กับผู้ฟ้องคดี เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการที่ศาลเข้าไปก้าวก่ายอ านาจในการด าเนินกิจกรรม
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ของฝ่ายปกครองผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากโดยหลักการแล้วศาลมีอ านาจที่จะตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครองเท่านั้นแต่จะไม่ก้าวล่วงไปถึงการเข้าไปด าเนินกิจกรรมหรือมี
ส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองหรือร่วมกับฝ่ายกครองในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองด้วย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการ หากมีการก้าวล่วงถึงการเข้าไป
ตรวจสอบถึงการด าเนินกิจกรรมทางปกครองของฝ่ายปกครองดังกล่าวแล้ว จะมีผลถึงการสูญเสีย
ความเป็นกลางซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาตัดสินคดีของศาลปกครอง   
      กรณีนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหาของการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองในการให้
ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งมาตรการที่ศาลปกครองช่วยได้ก็มีเพียงให้
อ านาจส านักงานของศาลปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองตามที่กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าว 
ประกอบกับการด าเนินการช่วยเหลือของส านักงานศาลปกครองก็เป็นเพียงการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
คือการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าฟ้อง หากค าฟ้องไม่สมบูรณ์ก็แนะน าได้เพียงให้ไปด าเนินการ
แก้ไขให้สมบูรณ์เท่านั้น และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการตั้งกลุ่มให้ค าปรึกษาโดยมีพนักงานคดีปกครองของ
ส านักงานของศาลปกครอง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในส านักงานศาลปกครอง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานคดีปกครองที่ตั้งเป็นกลุ่มให้ค าปรึกษาดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่
ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในเรื่องของการเขียนค าฟ้องหรือค าร้องหรือค าคู่ความต่างๆ เท่านั้น แต่จะ
ไม่มีหน้าที่ในการร่างฟ้องหรือแก้ค าฟ้องให้แก่คู่กรณีผู้ฟ้องคดี  
   ในกรณีนี้หากประชาชนผู้ไม่รู้กฎหมายมหาชนหรือไม่ได้ศึกษากฎหมายมหาชนมาอย่างดีพอก็
จะไม่รู้วิธีการเขียนค าฟ้องหรือการแก้ไขค าฟ้อง หรือวิธีการแก้ไขในเรื่องของการฟ้องคดีในกรณีที่ต้อง
อุทธรณ์ภายฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ในกรณีนี้แม้ว่ามีหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส านักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งมีอ านาจหน้าที่หลักอยู่ 3 
ประการ คือ ประการแรก อ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคม และการอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ประการที่สอง มีอ านาจหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และ
ประการที่สาม มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แต่อ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีปกครองของพนักงานอัยการจะ
มีลักษณะของการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การอัยการและพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3) บัญญัติให้  
 

พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง แทนรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมิภาค หรือในการกระบวนการทางอนุญาโตลาการทั้งปวงกับมีอ านาจและหน้าที่
ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งบัญญัติว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุดหรือ
พนักงานอัยการ 
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   ดังนั้นพนักงานอัยการการจึงไม่อาจด าเนินการฟ้องคดีปกครองแทนประชาชนได้นอกจากนี้
มาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า  
 

ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่อง
การที่ได้กระท าไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีอาญา ที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่อง
การที่ได้กระท าตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าการในหน้าที่ราชการก็ดีเมื่อ
เห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้ 

 
    ดังนั้นพนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่รับแก้ต่างแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท าไปตาม
หน้าที่เท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ต่างให้ประชาชนในคดีปกครองได้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายให้
กระท าได้เฉพาะในคดีแพ่งและคดีอาญาเท่านั้น 
    อย่างไรก็ดี แม้ว่าระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการจ่าย
ส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.2544 
ข้อ 20 จะก าหนดให้คู่กรณีในคดีปกครองอาจมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจด าเนินการแทนผู้มอบอ านาจได้ ฟ้องคดีหรือด าเนินคดี
ปกครองแทนคู่กรณีได้ก็ตาม แต่การมอบอ านาจให้ทนายความด าเนินคดีแทนนั้นในทางปฏิบัติผู้ฟ้อง
คดีก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทนายความผู้ด าเนินคดีปกครองแทนซึ่งอาจเป็นค่าทนายความ ซึ่งก็
เป็นการไม่สะดวกและเป็นภาระแก่ผู้ฟ้องคดีที่ต้องหาเงินมาเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าทนายความเพ่ือ
ด าเนินคดีปกครองแทน หากคู่กรณีผู้ฟ้องคดีไม่มีเงินจ่ายค่าทนายความแล้ว ก็ไม่อาจฟ้องคดีปกครอง
ได้หรืออาจต้องด าเนินคดีปกครองไปโดยไม่มีความรู้หรือวิธีการในการด าเนินคดีปกครองซึ่ งก็จะท าให้
คดีของตนเสียเปรียบและเสียหายโดยอาจแพ้คดีได้ ท าให้ประชาชนผู้ฟ้องคดีไม่เห็นประโยชน์ของการ
ด าเนินคดีปกครอง  ซึ่งเป็นการขัดกับหลักการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และขัดกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองค์กรตุลา
การ ทั้งนี้โดยหลักนิติรัฐแล้ว รัฐมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือให้ความคุ้มครองประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่ง
หากเป็นคดีอาญาในระบบศาลยุติธรรมนั้น กฎหมายก าหนดให้ศาลจัดหาทนายความเพ่ือมาท าหน้าที่
ว่าต่างแก้ต่างให้กับจ าเลยในคดีอาญาที่มีอัตราโทษสูงตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้หน่วยงานของ
ศาลเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนทนายความตามอัตราที่ก าหนดก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   ผู้ศึกษาเห็นว่า ในคดีปกครองก็ควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายในการฟ้องคดีและการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
ปกครอง  โดยในคดีปกครองหากประชาชนผู้นั้นประสงค์ที่จะให้มีทนายความหรือนักนิติศาสตร์ในทาง
กฎหมายมหาชนช่วยด าเนินคดีปกครองแทนตน แต่ไม่มีเงินเสียค่าทนายความหรือนักนิติศาสตร์
ดังกล่าว กอ็าจร้องขอให้ศาลปกครองแต่งตั้งทนายความหรือนักนิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชน ให้
เข้ามาด าเนินคดีปกครองแทนคู่กรณีผู้ฟ้องคดีได้ และค่าใช้จ่ายของทนายความหรือผู้ด าเนินคดีแทนก็
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ให้รัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยก าหนดงบประมาณการคลังผ่านไปยังศาลปกครองเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์และหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยศาลปกครอง ที่ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งอาจต้องแก้ไขระเบียบแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรืออาจต้องแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องคือ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเพ่ิมเติมด้วย แล้วแต่กรณี                                                 

 



 
บทท่ี  6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการศึกษา 
 
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน โดยระบบศาลปกครองนั้น แม้ว่า
หลักกฎหมายปกครองจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี
ทนายความกระท าการแทนให้ หรือประชาชนสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีแทนตนได้ก็ตาม 
แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ทุกกรณี เนื่องจากกฎหมายปกครองก็มีวิธี พิจารณาคดี
ปกครองไว้โดยเฉพาะ โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการฟ้องคดีและการด าเนินคดีปกครองในศาล
ปกครองไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองดังกล่าวด้วย ซึ่งหลักการที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ก็ต้องพิจารณาเรื่องเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง  เงื่อนไขและ
ขั้นตอนของการฟ้องคดีตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งพบว่าบางกรณีมีอุปสรรคที่ไม่อาจ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว เช่น อุปสรรคที่เกิดจากเขต
อ านาจการพิจารณาของศาลปกครองที่ยังมีบางกรณีไม่ชัดเจน เช่นอ านาจการพิจารณาคดีของศาล
ปกครองที่เกี่ยวเนื่องหรือพันกับเขตอ านาจของศาลยุติธรรม อุปสรรคเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครองกรณีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นปัญหาในชั้นของการฟ้องคดี อุปสรรคเกี่ยวกับ
การก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษาซึ่งต้องตีความโดยเคร่งครัดและ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องยากที่ผู้ฟ้องคดีจะพิสูจน์ให้ได้ครบตาม
เงื่อนไขของการขอให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลโดยไม่มี
ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนอีกทั้งต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรทุกขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าไม่
อาจกระท าให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ปกครอง ส่วนเมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว ผลของค าพิพากษาศาลปกครองที่ ยังไม่มีผลบังคับคดีทันที  
การขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองนั้น ก็นับว่าเป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี
ตามค าพิพากษาของศาล  
  อย่างไรก็ดีแม้ว่าการบังคับคดีปกครองสามารถน าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ในชั้น
บังคับคดีปกครองดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถน ามาบังคับใช้ได้ทุกกรณี นอกจากนี้ระบบการ
พิจารณาคดีปกครองเป็นระบบไต่สวน ศาลปกครองมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้อย่า ง
กว้างขวางทุกขั้นตอนในการด าเนินคดีปกครอง อีกทั้งมีระบบพิจารณาโดยมีการถ่วงดุลอ านาจการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยตุลาการผู้แถลงคดี ท าให้ประชาชนผู้ฟ้องคดีสามารถด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีทนายความก็ตาม แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจในหลัก
กฎหมายมหาชนและหลักวิธีพิจารณาคดีปกครองที่มีเงื่อนไขและวิธีพิจารณาในการน าข้อพิพาทหรือ
ข้อโต้แย้งทางปกครองเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการเขียนค าฟ้อง ค าร้อง ค า
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คู่ความต่างๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และไม่อาจแก้ไขได้ ศาลก็จะไม่รับค าฟ้องหรือค าร้อง
ขอต่างๆ ไว้พิจารณาได้ หรือบางกรณีศาลสั่งให้แก้ไขแต่ไม่มีการแก้ไขหรือไม่รู้วิธีการแก้ไขว่าต้องท า
อย่างไร ก็จะท าให้ศาลไม่รับฟ้องคดีของตนไว้พิจารณาได้อีกเช่นกัน และแม้ว่าศาลปกครองจะมี
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาลปกครองมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่
ก็ท าให้เพียงแค่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าฟ้อง หากค าฟ้องไม่สมบูรณ์ก็มีหน้าที่เพียงแค่แนะน าให้
แก้ค าฟ้องเท่านั้นจะไม่สามารถด าเนินการเขียนหรือจัดท าให้ได้ อีกทั้งไม่สามารถเข้าไปด าเนินการให้
ในฐานะตัวแทนหรือผู้รับมอบอ านาจของผู้ฟ้องคดีได้ หากประชาชนผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้หรือไม่ศึกษา
กฎเกณฑ์การฟ้องคดีและการด าเนินคดีในศาลปกครองอย่างดีพอแล้วด าเนินกระบวนพิจารณาไปโดย
ขาดความรู้ความเข้าใจโดยไม่มีผู้แนะน าก็จะเป็นผลเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี  โดยศาลอาจไม่รับฟ้องหรือ
ยกฟ้องได้ แม้ว่าคดีพิพาทที่ตนฟ้องร้องด าเนินคดีไปนั้นเกิดจากการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของตนเองก็ตาม การที่
จะให้ศาลปกครองมาแนะน าให้ว่าต้องด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรคงไม่เพียงพอ เนื่องจากศาล
ปกครองมีขอบเขตจ ากัดอยู่ในเรื่องของความเป็นกลางและต้องรักษาผลประโยชน์สาธารณะโดยรวม 
กรณีจึงเป็นปัญหาในการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานของรัฐที่จะให้
ประชาชนผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ี 
  จากปัญหาที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถสรุปได้ว่าเป็นปัญหาหรืองอุปสรรคในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ซึ่งมีปัญหาในหลักใหญ่ 4 ประการ ได้แก่  
  ประการแรก ปัญหาในชั้นของการฟ้องคดี ประการที่สอง ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี  
ประการที่สาม ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง และประการที่สี่ ปัญหา
เกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือของศาลปกครองและหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งปัญหาทั้งสี่ประการดังกล่าว สามารถแยกสรุปได้ดังนี้ 
 
  6.1.1 ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง  
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นของการฟ้องคดีปกครองของ
ประชาชนเป็นอุปสรรค ได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้ 
     6.1.1.1  ปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมีความไม่ชัดเจนในบางกรณี ท า
ให้อ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีปัญหา
เกี่ยวพันเรื่องสิทธิในที่ดินที่ยังมีความไม่ลงรอยกันในเรื่องเขตอ านาจศาลว่า จะให้ศาลใดเป็นผู้
พิจารณาคดีระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ทั้งนี้ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้น
ของการฟ้องคดีท่ีต้องส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้วินิจฉัย หากวินิจฉัยว่าอยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองจึงจะมาเริ่มด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองต่อไปได้ กรณีจึงไม่อาจก่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีปกครองในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย 
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     6.1.1.2 ปัญหาเรื่องเงื่อนไขของการฟ้องคดีปกครอง ในกรณีการอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดี ปัญหานี้จะพบได้ในกรณีที่กฎหมายภายในก าหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์
โต้แย้งค าสั่งทางปกครองก่อนการฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการก็ไม่อาจฟ้องคดีปกครองได้ 
นอกจากนี้หากมีการอุทธรณ์แล้วต้องให้ฝ่ายปกครองวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ได้อุทธรณ์เสียก่อนด้วย หรือ
หากไม่มีการวินิจฉัยภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งโดยปกติถือระยะเวลาเก้าสิบวันเป็นเกณฑ์ โดยหาก
ยังไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลาอันสมควรดังกล่าว ก็ยังไม่อาจฟ้องคดี
ปกครองต่อศาลปกครองได้ หากมีการฟ้องคดีไปศาลปกครองก็จะไม่รับฟ้อง ซึ่งปัญหานี้เป็นอุปสรรค
ของประชาขนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เนื่องจากศาลจะรับฟ้องได้โดยหลักก็แต่
เฉพาะค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน กล่าวคือ ต้องเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง และได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนในของการฟ้องคดีปกครองครบถ้วนแล้ว ศาลปกครองจึงจะรับ
พิจารณาเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองหลังจากพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับอ านาจของศาลปกครอง
แล้ว ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวและไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยปัญหาที่ว่าก็เป็นปัญหาหรืออุปสรรคประการหนึ่งในระบบวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งศาล
ปกครองใช้หลักการตีความโดยเคร่งครัดในคดีปกครอง 
 
  6.1.2 ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี  
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดี
ปกครองของประชาชนเป็นอุปสรรค มีดังนี้ 
     6.1.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษา ซ่ึงโดยหลักการฟ้องคดีปกครองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับคดีปกครอง แต่มาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นหลักการฟ้องคดีปกครองดังกล่าวที่จะช่วย
ท าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครองในระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลปกครอง  แต่เงื่อนไขที่ศาลปกครองจะก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้นั้น 
ศาลปกครองใช้หลักการตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  กล่าวคือศาลจะใช้วิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้อง
คดีก่อนพิพากษาได้ จะต้องปรากฏในค าขอของผู้ฟ้องคดีว่าค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีต้องมีมูล มีเหตุผล 
เพียงพอที่ต้องน าวิธีการตามที่ขอมาใช้ และต้องค านึงความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดแก่การบริหารงานของรัฐ ซึ่งหากขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งศาลปกครองก็ไม่อาจพิจารณาสั่งตามค าขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งก็เป็นปัญหาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้อง
พิสูจน์ให้ความตามค าขอใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาดังกล่าว หากพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่ครบ
เงื่อนไขทั้งสามประการดังกล่าวแล้ว ศาลก็จะยกค าร้อง หรือแม้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอมาแต่ศาลเห็นว่าควร
จะคุ้มครองชั่วคราว เช่น ให้ระงับการบังคับใช้ค าสั่งทางปกครองไว้ชั่วคราวก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจนไม่อาจจะเยียวความเสียหายก็ตาม แต่ศาลก็ต้องค านึงถึงเงื่อนไขในการที่จะ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวด้วย  กรณีจึงเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะศาลจะก าหนด
มาตรการคุม้ครองชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากศาลต้องมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 
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     6.1.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ซึ่งเป็นการแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยเอกสารของศาล นอกเหนือจากประเด็นข้อโต้แย้งของคู่กรณีแล้วน ามาพิจารณาในการ
ตัดสินคดีโดยมิได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โต้แย้งถึงความถูกต้องแท้จริงในเอกสาร
ดังกล่าวตามหลักการฟังความทุกฝ่าย และปัญหาความล่าช้าในการกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง
ของศาลที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและไม่อาจกระท าให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วได้ ปัญหา
ดังกล่าวนี้จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน 
 
  6.1.3 ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษา
ของศาลปกครองของประชาชนเป็นอุปสรรค มีดังนี้ 
     6.1.3.1  ปัญหาที่เกี่ยวกับผลของค าพิพากษาศาลปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับคดีได้
ทันที ซึ่งโดยปกติการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น ย่อมมีผลให้ค าสั่งทางปกครองฉบับนั้นถูกเพิก
ถอน และผลของค าพิพากษาซ่ึงถึงที่สุดย่อมบังคับได้ทันที เช่น กรณีค าสั่งไล่บุคคลออกจากราชการ
เพราะเหตุเป็นค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 
ผลของค าพิพากษาย่อมมีผลบังคับได้ทันทีในวันที่ศาลมีค าพิพากษา 
     แต่ปัญหาจะเกิดในกรณีการก าหนดผลของค าพิพากษาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต ตามความเป็นธรรมแก่กรณี ตามมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราช 
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ซึ่งปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้  เช่น 
ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งโยกย้ายโดยมิชอบด้วยกฎหมายและขอ
กลับคืนสู่ต าแหน่งเดิม แต่ในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจาก
ราชการไปก่อนหรือเกษียณอายุราชการไปก่อน หากศาลค าสั่งที่โยกย้ายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และศาลได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งนั้น ปัญหาว่าจะให้ผลของค าพิพากษามีผลบังคับได้เพียงใด 
เพราะจะมีผลต่อการเยียวยาความเสียหายในกรณีไม่อาจกลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิมได้ซึ่งจะต้องให้ผลของ
ค าพิพากษาเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย 
     6.1.3.2  ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง โดย
ปัญหาดังกล่าวมีได้ในหลายกรณี กล่าวคือ 
      1)  กรณีแรก เป็นปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอน
กฎหรือค าสั่งห้ามการกระท าและมีค าขอให้กระท าการอ่ืนอีกต่อเนื่องมาในค าขอท้ายฟ้องด้วย ซึ่งโดย
ปกติศาลจะมีอ านาจจ ากัดอยู่ที่การสั่งให้เพิกถอนกฎหรือสั่งห้ามกระท าการเท่านั้น โดยไม่มีอ านาจใน
การสั่งให้กระท าการที่ต่อเนื่องจากการเพิกถอนค าสั่ง 
        2)  กรณีที่สอง เป็นปัญหาการก าหนดค าบังคับการฟ้องขอให้เพิกถอน
ค าสั่งและมีค าขอให้มีค าสั่งใหม่ เช่น การฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินและ
ขอให้สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีด้วย 
      3)  กรณีที่สาม เป็นปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้สั่งห้าม
กระท าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การฟ้องบังคับให้ศาลปกครองสั่งห้ามฝ่ายปกครองกระท าการโดย
ฝ่ายปกครองใช้อ านาจไปรื้อถอนอาคาร หากเป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่แล้ว
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เสร็จ ศาลก็มีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ห้ามกระท าการต่อไปได้ แต่หากการกระการท าของฝ่าย
ปกครองเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น อาคารถูกรื้อถอนไปเสร็จสิ้นก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษา ค าสั่ง
หรือค าพิพากษาที่บังคับให้ห้ามกระท าการก็ไม่อาจบังคับได้ จึงไม่เกิดประโยชน์ในการฟ้องคด ี
      4)  กรณีที่สี่ เป็นปัญหาการก าหนดค าบังคับในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี
หมดสิ้นไป ปัญหานี้เกิดขึ้นในกรณีวัตถุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปหรือไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณา
ต่อไป เช่น การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งโยกย้ายโดยมิชอบและให้กลับคืนสู่ต าแหน่งเดิม แต่ในระหว่าง
การพิจารณาผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการ ซึ่งกรณีนี้ถือว่าวัตถุแห่งคดียังคงมีอยู่ เพราะยังอาจจะมี
ประโยชน์ที่จะให้เพิกถอนค าสั่งนั้น เนื่องจากต าแหน่งที่ถูกย้ายไปไม่มีสิทธิประโยชน์  หากมีการ
จ าหน่ายคดีก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
      5) กรณีที่ห้า เป็นปัญหาการบังคับคดีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ในกรณีที่ศาลมีค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการทั่วไป
โดยสภาพของการกระท าไม่ใช่การกระท าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง แต่เป็นการกระท าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง ในการบังคับคดีดังกล่าวเดิม
กฎหมายไม่ได้บัญญัติวธิกีารบังคับคดีไวโ้ดยเฉพาะ ซึ่งเป็นปัญหาในการบังคับคดีในกรณีดังกล่าวนี้ 
      6) กรณีท่ีหก เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ฝ่าย
ปกครองช าระเงิน ปัญหานี้ก็คือหากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล จะน าวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับเกี่ยวกับยึดหรืออายัดทรัพย์สินของฝ่ายปกครองออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงิน
มาช าระหนี้ตามค าพิพากษาไม่ได้ เพราะทรัพย์สินของฝ่ายปกครองไม่ตกอยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี 
      7) กรณีที่เจ็ด เป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามค าบังคับตามค าพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น ปัญหานี้เกิดจากการให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นก าหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ หรือหากมีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ท าให้เกิดข้อขัดข้อง
ในการบังคับคดีปกครอง เนื่องจากบางคดีสามารถด าเนินการบังคับคดีปกครองได้โดยไม่จ าต้องรอให้
พ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือให้คดีถึงที่สุด เช่นการที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้บุคคลช าระเงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน 
 

6.1.4  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนของศาลปกครองและ
หน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  

  ปัญหานี้แม้ว่าระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองจะมีลักษณะพิเศษ โดยผู้ฟ้องคดีสามารถ
ด าเนินคดีปกครองได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีทนายความ และยังมีมาตรการช่วยเหลือจากส านักงาน
ของศาลปกครองในการแนะน าผู้ฟ้องคดีปกครองก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ เพราะการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานของศาลก็เป็นเพียงการแนะน าในเบื้องต้น เช่น การตรวจค าฟ้อง การแนะน า
ให้แก้ไขค าฟ้องหรือการเสียค่าธรรมเนียมในกรณีที่เสียไม่ครบถ้วนเท่านั้น ไม่อาจช่วยเหลือหรือเข้าไป
ด าเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีปกครองแทนผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งบาง
กรณีผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความรู้กฎหมายปกครองที่ดีพอหรือการไม่รู้วิธีด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีใน
ศาลปกครอง เช่น ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้แก้ไขค าฟ้อง หากผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการหรือไม่รู้วิธี 
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ด าเนินการ ศาลก็อาจไม่รับฟ้อง ซึ่งก็เป็นอุปสรรคของประชาชนผู้ฟ้องคดีในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย  
  อย่างไรก็ดีแม้ว่าระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองมีลักษณะพิเศษดังที่กล่าวไว้แล้ว ซึ่งลักษณะ
พิเศษดังกล่าวท าให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีทนายความช่วยด าเนินการ
แทนก็ตาม แต่ก็ต้องมีมาตรการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมาตรการของศาลปกครองเองที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนแล้ว หน่วยงานของรัฐก็ต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายด้วย เพราะตามหลักนิติรัฐ รัฐต้องยอมตนอยู่ภายใต้กฎหมายและจะ
ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของปัจเจกชนด้วย หากมีการล่วงละเมิดสิทธิแล้วก็ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในทางศาลเพ่ือขอความคุ้มครองจากศาลได้โดยง่ายด้วย แต่การจะ
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายดังกล่าว ยังไม่มีมาตรการหรือหน่วยงานของศาล
ปกครองหรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวนี้ 
 
6.2  ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อขจัดปัญหา

และอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน 
 
  6.2.1 ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นของการฟ้องคดีปกครอง  
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นของการฟ้องคดีปกครองของ
ประชาชนเป็นอุปสรรค ได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้ 
     6.2.1.1  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขตอ านาจศาลปกครองที่ยังมี
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันเรื่องกรรมสิทธิในที่ดินที่ยังมีความไม่
ลงรอยกันในเรื่องเขตอ านาจศาลปกครองกับศาลยุติธรรมนั้น คือ  ต้องน าระเบียบที่ประชุมใหญ่ของ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 41 วรรคสอง ที่บัญญัติว่าใน
คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีข้อหาหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฎว่ามีประเด็นที่
จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยหลักแห่งคดีได้ อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ก็ให้ศาลปกครองมี
อ านาจวินิจฉัย ประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพ่ือให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดี
ได้  
     ดังนั้น หากน าระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
ปกครองดังกล่าวมาปรับใช้ ศาลปกครองก็มีสามารถพิจารณาวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท าทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีปัญหาเกี่ยวพันกับกรรมสิทธิ์
ที่ดินได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องไปด าเนินคดีต่างศาลและต่างวิธีพิจารณากัน ซึ่งจะท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างแท้จริง          

6.2.1.2 ปัญหาเรื่องเงื่อนไขของการฟ้องคดีปกครอง ในกรณีการอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดี ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีปกครอง แต่ฝ่ายปกครองยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือยังไม่พ้น
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ควรมีมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการฟ้อง
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คดีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดี ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครองตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดแล้ว แต่ฝ่ายปกครองยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือยังไม่พ้น
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ให้ผู้ฟ้องคดีที่ได้อุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง
ไปแล้วไม่ต้องรอให้ฝ่ายปกครองวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อน หรือไม่ต้องรอให้พ้นก าหนดเวลาส าหรับการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้สามารถฟ้องคดีปกครองได้ ซึ่งการจะด าเนินการดังกล่าวได้ต้องแก้ไขระเบียบที่
ประชุมใหญ่ของศาลปกครองให้สามารถฟ้องคดีประเภทนี้ได้ 
 
  6.2.2 ปัญหาในระหว่างการพิจารณาคดี  
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดี
ปกครองของประชาชนเป็นอุปสรรค ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละปัญหาดังต่อไปนี้ 

6.2.2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ในกรณีนี้ไม่ควรใช้หลักตีความอย่างเคร่งครัดในการ
พิจารณาเงื่อนไขการสั่งค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ร้องขอดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ต้อง
น าหลักการไต่สวนมาใช้ประกอบกับการพิจารณาสั่งค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย เช่น เมื่อรับค า
ฟ้องแล้วต้องใช้หลักการไต่สวนเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ร้องขอ ขอมาในค าฟ้องหรือค าร้อง
แล้วแต่กรณี ในกรณีข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนก็ควรจะมีการใช้หลักไต่สวนในการรับฟังความทุกฝ่าย มิใช่
พิจารณาแต่เพียงข้อเท็จจริงในค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและค าฟ้องแต่เพียงอย่างเดียว โดยถ้าเป็นใน
กรณีที่เห็นได้ว่าเมื่อไม่คุ้มครองแล้วจะเกิดความเสียหายยากที่จะแก้ไขเยียวยา เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดี
แล้ว ซึ่งศาลสามารถพิจารณาได้ทุกขั้นตอน และกรณีไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐฝ่าย
ปกครองถึงขนาดที่ท าให้การบริหารของของรัฐไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจใช้มาตรการ 
การตีความเงื่อนไขการสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยใช้วิธีการผ่อนปรนเงื่อนไขของการสั่งคุ้มครองดังกล่าว
เช่น หากมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขนาดที่ท าให้การบริหารงานของรัฐต้องหยุดชะงักหรือไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก็ควรก าหนดมาตรการในการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ และให้น า
มาตรการการคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินตามกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบันนี้มาใช้บังคับควบคู่กับมาตรการ
ปรับทางปกครองในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือปฏิบัติอย่างล่าช้าจน
เป็นที่เสียหายถึงขนาดค าสั่งคุ้มครองนั้นไม่อาจบังคับได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
     6.2.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ควรใช้หลักการฟังความ
ทุกฝ่าย โดยต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายมีโอกาสทราบถึงเอกสารที่นอกเหนือจากส านวนในคดี 
และให้โอกาสคู่กรณีที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารนั้นได้
ด้วย ส่วนปัญหาความล่าช้าในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้น ควรมีการแก้ไขระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยให้มีการท าค าสั่งค าพิพากษาด้วยวาจาได้ด้วยในกรณีที่ต้อง
พิจารณาคดีบางประเภทที่ต้องมีการให้หยุดหรือระงับการใช้กฎหรือค าสั่งทางปกครองเป็นกรณี
เร่งด่วนมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายจนไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ 
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  6.2.3 ปัญหาในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
  ปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษา
ของศาลปกครองของประชาชนเป็นอุปสรรค ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแต่ละปัญหาดังนี้ 
     6.2.3.1  ปัญหาในกรณีการก าหนดผลของค าพิพากษาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต ควรต้องใช้หลักการตีความนิติกรรมทางปกครองที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวนั้น ต้องบกพร่องในระดับที่เป็นโมฆะ ซึ่งการเป็นโมฆะนั้นต้องดูที่ผลเป็นหลัก 
โดยทั่วไปความเป็นโมฆะคือการไม่ยอมรับว่ามีผลใดๆ เกิดขึ้นเลย กรณีเช่นนี้ต้องให้ค าพิพากษาที่ให้
เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังได้ เพราะจะได้เยียวยาแก้ไขความเสียหายให้แก่คู่กรณีอย่างเป็น
ธรรม ตัวอย่างเช่น ต าแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีอาจมีเงินเดือนประจ าต าแหน่งหรือมีสิทธิประโยชน์ใน
การท างานในต าแหน่งนั้น แต่ต าแหน่งที่ถูกโยกย้ายไปอาจไม่มีเงินประจ าต าแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ในต าแหน่งเดิม ซึ่งควรต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีฝ่ายที่ชนะคดีนั้น
จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ี
     ส่วนกรณีค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลปกครองที่ให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองโดยให้มีผลไปในอนาคตหรือขณะใดขณะหนึ่งได้นั้น กฎหรือค าสั่งทางปกครองต้องไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายถึงระดับที่ท าให้ค าสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์ซึ่งต้องแก้ไขโดยกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองโดยศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ไม่สมบูรณ์นั้นโดยเพิกถอนผลในอนาคตเป็นหลักได้ เว้นแต่จ าเป็นต้องเพิกถอนย้อนหลัง
หรือมิได้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือประโยชน์สาธารณะ 
     6.2.3.2  ปัญหาการขาดบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง โดย
ปัญหาดังกล่าวมีได้ในหลายกรณี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      1) กรณีแรก ปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ
หรือค าสั่งห้ามการกระท าและมีค าขอให้กระท าการอ่ืนอีกต่อเนื่องมาในค าขอท้ายฟ้องด้วย ให้ใช้
วิธีการให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งห้าม
กระท าการโดยให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าพิพากษาภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดได้ เช่น
ว่า เมื่อมีการเพิกถอนค าสั่งไล่ออกหรือค าสั่งโยกย้ายแล้วก็ควรแนะน าให้ฝ่ายปกครองผู้ซึ่งแพ้คดีนั้น
ด าเนินการรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมที่สามารถกระท าได้ภายในระยะเวลาที่ศาลตั้ง
ข้อสังเกตไว้ 
      2) กรณีที่สอง ปัญหาการก าหนดค าบังคับการฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่ง
และมีค าขอให้มีค าสั่งใหม่ ให้ใช้การตีความ โดยศาลสามารถกระท าได้หากเมื่อพิพากษาเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวแล้ว ก็มีค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองมีค าสั่งใหม่ดังกล่าวได้เช่นกัน 
      3) กรณีที่สาม ปัญหาการก าหนดค าบังคับกรณีการฟ้องขอให้สั่งห้าม
กระท าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การฟ้องบังคับให้ศาลปกครองสั่งห้ามฝ่ายปกครองกระท าการโดย
ฝ่ายปกครองใช้อ านาจไปรื้อถอนอาคาร หากเป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่แล้ว
เสร็จ ศาลก็มีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ห้ามกระท าการต่อไปได้ แต่หากการกระการท าของฝ่าย
ปกครองเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น อาคารถูกรื้อถอนไปเสร็จสิ้นก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษา 
แนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีนี้จะเป็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหาย 
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      4) กรณีท่ีสี่ ปัญหาการก าหนดค าบังคับในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีหมด
สิ้นไป แต่หากวัตถุแห่งคดียังมีอยู่ และยังอาจจะมีประโยชน์ที่จะให้เพิกถอนค าสั่งนั้น ศาลไม่ควรสั่ง
จ าหน่ายคด ีแต่ควรพิจารณาคดีต่อไป  
      5) กรณีที่ห้า ปัญหาการบังคับคดีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ สามารถบังคับคดีโดยให้น าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับในกรณีดังกล่าวได้ และสามารถใช้มาตรการปรับทางปกครองตามกฎหมายปัจจุบันได้อีกด้วย 
      แต่หากเป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจโดยเฉพาะของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  หากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ก็สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายในเรื่องการปรับทางปกครองได้ตามวิธีพิจารณาคดีปกครองในปัจจุบันเช่นกัน  
      6) กรณีที่หก ปัญหาในชั้นบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ฝ่าย
ปกครองช าระเงิน ปัญหานี้ก็คือหากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล ก็สมารถบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด คือศาลมีอ านาจสั่งปรับฝ่ายปกครองได้ตามมาตรา 75/4 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 
      7) กรณีที่เจ็ด ปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามค าบังคับตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น ในการรอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ หรือ
รอการบังคับไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น แนวทางในการแก้ปัญหากรณีนี้ คือการบังคับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครองในปัจจุบัน โดยคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีมีค าขอเพ่ือบังคับคดีไว้ก่อนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แต่ขณะนี้
ยังไม่มีระเบียบที่ประชุมใหญ่ออกมาใช้บังคับ ศาลก็มีอ านาจน ามาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาปรับ
ใช้กับการขอให้บังคับคดีในกรณีดังกล่าวนี้ 
 
  6.2.4  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนของศาลปกครองและ

หน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ สามารถแก้ไขระเบียบที่ประชุมใหญ่
ก าหนดให้ในคดีปกครองที่ประชาชนไม่มีทนายความหรือผู้มีความรู้ความสามารถในคดีปกครองเช่น
นักนิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชนเข้ามาด าเนินคดีแทนตนและประสงค์ที่จะมีทนายความหรือนัก
นิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชนเข้ามาด าเนินคดีแทนตนดังกล่าว ให้สามารถร้องขอต่อศาลปกครอง
ขอให้จัดหาทนายความหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชนเข้า
มาช่วยด าเนินคดีแทนให้ โดยให้รัฐรับภาระเป็นผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งทนายความหรือ
นักนิติศาสตร์ในทางกฎหมายมหาชนมาด าเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดี โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑข์องระเบียบแห่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
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