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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและการด�ำเนินคดี
ปกครองของศาลปกครองในปัจจุบัน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
การบริหารจัดการศาลปกครองโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ คือการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 6 กลุม่ ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
พนักงานอัยการคดีปกครอง นักวิชาการ ทนายความ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง กลุ่มละ 5 คน
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นค�ำถาม
ปลายเปิด ข้อมูลที่ได้จะถูกน�ำมาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า การด�ำเนินงานของศาลปกครองมีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างศาล
ปกครอง ระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง สิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครอง การพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง มีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 คือ ปรับปรุงโครงสร้างศาลปกครองเป็น 3 ชั้นศาล ปรับปรุงองค์คณะการคัดเลือก
แต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองและปรับปรุงสิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครองปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางแก้ไข การบริหารจัดการ ศาลปกครอง

Abstract
This research aims (1) To study legal problems and administrative proceedings of the
current Administrative Court. (2) To study the Expert opinion on the reformation guidelines of the
administrative Court system. By using qualitative research, documentation and in-depth interviews.
There were 6 groups in this research: the judge of the first class Administrative Court, judge of
the Supreme Administrative Court, Public Prosecutor, academic, lawyer, and people involved in the
ruling administrative case. Each group consists of 5 persons, total of 30 persons. The research
instrument was a structured interview are open-ended quantitative questions. The data will be
analyzed in descriptive form. Structured interviews
The results of the research showed that the administrative court had problems relating to
the administrative structure of the Administrative Court, the judicial system of the Administrative
Court, the right of the people to prosecute, and Judgment of the Administrative Court. There
is a need to amend the Act Establishing the Administrative Courts and the Administrative Court
Procedure, B.E. 2542 (1999). The restructuring of the Administrative Court is a 3-tier court: the
Court revises the selection committee, appoints the Judge of the Administrative Court, improve
the treatment of people ’s rights in administrative case prosecutions, and improve the treatment
of judgments procedure in administrative case.
Keywords: Solutions, Administrative Management, Administrative Court
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ประเทศไทยได้มคี วามพยายามในการจัดตัง้ ศาลปกครองโดยมีววิ ฒ
ั นาการตัง้ แต่อดีตมาเป็นเวลา
อันยาวนานซึง่ ในประเทศต่างๆ ทีม่ รี ะบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนัน้ ต่างยึดถือ “หลักนิตริ ฐั ” ซึง่
หมายความถึงรัฐทีท่ กุ คนไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะใดต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายอย่างเดียวกันทัง้ สิน้ หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่อาจจะใช้อำ� นาจหรือกระท�ำการใดๆ ได้ตามอ�ำเภอใจ (อักขราทร จุฬารัตน, 2549,
น.8) การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาจากคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่ง
ท�ำให้ระบบศาลของประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เมื่อมีการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้น จึงได้มีบทบัญญัติ
ให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นอีกครั้ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ศาลปกครอง มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึง่ เป็นคดีพพิ าทระหว่างหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง
และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพือ่ สร้างบรรทัดฐานทีถ่ กู ต้องในการปฏิบตั ริ าชการ (โภคิน พลกุล,
2544, น.1) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 7
ก�ำหนดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นท�ำให้ประเทศไทยมีศาลปกครองอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น
ได้แก่ ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครองมีลกั ษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการด�ำเนินคดีแพ่งทั่วๆไป เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท�ำทาง
ปกครองโดยเฉพาะซึ่งมีกระบวนการพิจารณาระบบไต่สวนและการพิจารณาพิพากษาคดีโดยตุลาการที่มี
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในกฎหมายปกครองคดีปกครองเป็นคดีทเี่ กิดข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับทางราชการ
ซึ่งคู่กรณีอยู่ในฐานะไม่เท่าเทียมกันโดยทางราชการอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน คดีปกครองส่วนใหญ่
เอกชนเป็นฝ่ายฟ้องทางราชการซึ่งเอกชนมีโอกาสที่จะชนะคดีได้ยากเพราะเอกสารหลักฐานต่างๆ จะอยู่
ในความครอบครองของทางราชการ (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2558, น.98)
ปัจจุบนั ศาลปกครองมีปญ
ั หาหลายประการเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีปกครองเป็นอย่างมากพิจารณา
ได้จากจ�ำนวนคดีขอ้ พิพาททีข่ นึ้ สูศ่ าลปกครองชัน้ ต้นและจ�ำนวนคดีทมี่ กี ารฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลปกครอง
สูงสุดและคดีทมี่ กี ารอุทธรณ์ขนึ้ สูศ่ าลปกครองสูงสุดเป็นจ�ำนวนมากมีความซับซ้อนยุง่ ยากมากขึน้ ส่งผลให้
กระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทโดยศาลปกครองไม่เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด�ำเนินคดีปกครอง อีกทั้งบทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ทางปฏิบัติ ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของศาลปกครองพิจารณาได้ดังนี้ คือ
ปัญหาประการแรก ปัญหาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองได้แบ่งโครงสร้างการด�ำเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล
คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค)
หากคู่กรณีไม่พอใจค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งหรือ
ค�ำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้คดีปกครองส่วนใหญ่ไปค้างการพิจารณาพิพากษาคดีอยูใ่ น
ศาลปกครองสูงสุดเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีจำ� นวนจ�ำกัดก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ปัญหาประการที่สอง ปัญหาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง เกี่ยวกับการคัดเลือกแต่ง
ตั้งตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ได้ก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครองทั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาจากผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่มีคุณภาพของ
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองได้ การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด การเลือ่ นล�ำดับชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการพิจารณาคดี
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ปัจจุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองมีระยะเวลาการคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน
และต้องส่งรายชือ่ ไปให้วฒ
ุ สิ ภารับรอง ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการเข้ามาพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง
ปัญหาประการที่สาม ปัญหาระบบสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดีปกครองและการด�ำเนินคดี
ปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและด�ำเนินคดีปกครอง ซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในคดีปกครอง บางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องช่วยด�ำเนินคดีเพือ่ น�ำข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานมาสู่ศาลปกครอง อีกทั้งพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานทางปกครองท�ำให้
ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้ในทางปฏิบัติศาลปกครองจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ความช่วยเหลือแนะน�ำ
ปัญหาประการที่สี่ ปัญหาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้อง
คดีทเี่ ป็นการตัดสิทธิและจ�ำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการฟ้องคดี
ปกครองนั้นระยะเวลาสั้นเกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระยะเวลาการอุทธรณ์ค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครอง
สูงสุด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการด�ำเนินคดีเป็นอย่างมากและการทีศ่ าลปกครองมีคำ� สัง่ ไม่รบั ฟ้อง
ก่อนพิจารณาคดีท�ำให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเท่าที่ควรจะเป็นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน และมีปริมาณของการเกิดข้อ
พิพาททางปกครองเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการฟ้องร้องคดีปกครองขึ้นสู่ศาลปกครองอย่างต่อเนื่องและเป็น
จ�ำนวนมาก แต่ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันยังก่อ
ให้เกิดปัญหาการขาดความเชื่อมั่นต่อระบบความยุติธรรมอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาข้างต้น จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องท�ำการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทยให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญเติบโต
และการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีความยุติธรรม
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องท�ำการวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางและมาตรการปฏิรูประบบศาลปกครองที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อนั แท้จริงของศาลปกครองทีม่ แี นวนโยบาย
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีปกครองและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คือ คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจากการด�ำเนินงานของรัฐเพือ่ ประโยชน์สาธารณะและก่อให้เกิดความยุตธิ รรมมากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

(1) เพือ่ ศึกษาถึงสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและการด�ำเนินคดีปกครองของศาลปกครองในปัจจุบนั
(2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครอง

สมมติฐานของการวิจัย

การด�ำเนินงานของศาลปกครองมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี
การด�ำเนินงานของศาลปกครอง
1. ด้านโครงสร้างศาลปกครอง
2. ด้านองค์คณะตุลาการศาลปกครอง  
3. ด้านสิทธิของประชาชน
4. ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี
1. ด้านความรวดเร็ว
2. ด้านความเป็นธรรม
3. ด้านการยอมรับของค�ำพิพากษา
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Special edition

การวิจัยครั้งนี้ได้วิจัยถึงแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบศาลปกครอง
“ศาลปกครอง” เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง
และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการซึ่งควรได้รับ
การพิจารณาพิพากษาโดยตุลาการที่มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาคดีปกครองซึ่งปัจจุบันคดีปกครอง
ที่ข้ึนสู่ศาลปกครองมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นส่งผลให้กระบวนการ ในการแก้ไข
ข้อพิพาทโดยศาลปกครองไม่เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ ในการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีคดี
ปกครองอีกทั้งบทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
2. แนวคิดการจัดตั้งศาลปกครองในต่างประเทศ
ศาลปกครองสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความคิดพื้นฐานว่า ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควรพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีอาญาและคดีแพ่งซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านั้น ส่วนคดีปกครองอัน
เป็นข้อพิพาทเกีย่ วกับการบริหารราชการของฝ่ายปกครองซึง่ ครอบคลุมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่วยงานของ
รัฐนั้นไม่ควรให้อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม แต่ควรให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลปกครอง (Dadomo and Farran, 1996, p.46) เมื่อมีการปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี ค.ศ.1789 สภาร่างรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในขณะนั้น ได้วิเคราะห์ทฤษฎี
การแบ่งแยกอ�ำนาจของมงแต็สกีเยอ (Montesquieu) แล้ว เห็นว่า มงแต็สกีเยอเพียงแต่เสนอว่า อ�ำนาจ
ในการพิจารณาพิพากษา “การกระท�ำความผิด” (คดีอาญา) และ “ข้อพิพาทระหว่างปัจเจกชน” (คดีแพ่ง)
เท่านั้น ที่ต้องแยกออกจากอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร ดังนั้น การให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คดีปกครองจึงไม่ขัดแย้งกับทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจของมงแต็สกีเยอแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสจึงได้สร้างและพัฒนาองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมโดย
จัดตั้ง “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) และ “สภาที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด (Conseil de préfecture)
ขึน้ ท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าดคดีปกครอง ซึง่ ผลจากแนวคิดทีว่ า่ ผูท้ จี่ ะท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าดคดีปกครองต้องเป็น
ผูท้ มี่ ี “วิญญาณของนักบริหารงานทางปกครอง”สาธารณรัฐฝรัง่ เศสมีโครงสร้างของศาลปกครอง 3 ชัน้ ศาล
คือ ศาลปกครองสูงสุด หรือสภาแห่งรัฐ ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองชั้นต้น (Brown and Bell,
1998, p.44)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในอดีตประสบปัญหาอันเป็นปัญหาหลักพื้นฐานว่า การกระท�ำทาง
ปกครองนัน้ จริง ๆ แล้วต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยศาลหรือไม่ และศาลใดควรเป็นศาลทีม่ อี ำ� นาจระหว่าง
ศาลยุตธิ รรมทัว่ ไปหรือศาลพิเศษรูปแบบการกระท�ำของรัฐทุกรูปแบบหรือไม่ทคี่ วรตรวจสอบได้ อีกทัง้ เป็น
เรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิทกี่ ฎหมายรับรองหรือเป็นเรือ่ งของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงต้น
แทบจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้ปกครอง และศาลการแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชนก็เช่นเดียวกัน ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 การเรียกร้องให้มกี ารควบคุมการใช้อำ� นาจของฝ่าย
ปกครองโดยศาลทีม่ คี วามเป็นอิสระ รวมถึงการให้แบ่งแยกระหว่างศาลและฝ่ายปกครองมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่า Paulskirchenverfassung ใน ปี ค.ศ. 1849 มาตรา 182 ได้ก�ำหนดให้
ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรม กล่าวคือ การรักษากฎหมายหรือการควบคุมโดยฝ่ายปกครองเองที่
เรียกว่า “Verwaltungsrechtspflege” ให้ยกเลิก โดยให้ศาลเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยว
กับบรรดาการกระทบสิทธิทงั้ หลาย แต่ถอ้ ยค�ำในประโยคดังกล่าวต้องไม่ตคี วามในฐานะเป็นการปฏิเสธว่า
เป็นการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลจริง ๆ แต่เป็นเพียงการปฏิเสธองค์กรที่เรียกว่า Administrativjustiz
ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมภายในฝ่ายปกครองอันเป็นองค์กรที่เก่าแก่ ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิวัติ เป็นที่มาของ
ศาลปกครองในระบบใหม่ แต่ทว่าการควบคุมโดยองค์กรศาลนั้น กล่าวคือการควบคุมโดยศาลยุติธรรม
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อย่างไรก็ตาม มีการเรียกร้องให้ศาลไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายปกครองอีกต่อไป ศาลยังเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้อ�ำนาจด้วยตนเองหรือมอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท�ำ
หน้าทีแ่ ทนซึง่ ก็คอื เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองในความหมายปัจจุบนั มีการจัดตัง้ ศาลปกครองทีเ่ ป็นอิสระขึน้ โดย
ควรมีการจัดองค์กรในรูปแบบศาลและควรจะมีผพู้ พิ ากษาทีม่ คี วามเป็นอิสระ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มีโครงสร้างของศาลปกครองแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์
และศาลปกครองแห่งสหพันธ์หรือศาลปกครองสูงสุด (เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ลุ และคณะ, 2549, น.353-354)
ศาลปกครองในต่างประเทศมีการฟ้องคดีปกครองเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ศาลปกครองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่างก็มีการจัดตั้งศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์ขึ้นเพื่อช่วยลดภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดท�ำให้การ
พิจารณาคดีปกครองเกิดความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าการมีเพียง
2 ชั้นศาลการมีศาล 3 ชั้นศาลท�ำให้ไม่เกิดปัญหาการกระจุกตัวของคดีมีการกระจายการพิจารณาคดีและ
ท�ำให้เกิดความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าการมีเพียง 2 ศาล อันเป็น
การเปิดโอกาสให้แก้ไขความไม่ถกู ต้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการพิจารณาคดีได้และเป็นการควบคุมการใช้ดลุ พินจิ
ของศาลชัน้ ต้น ศาลทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นศาลสูงสุดและศาลอุทธรณ์จงึ เป็นศาลทีใ่ ช้อำ� นาจทบทวนแก้ไข (judicial
review) ซึง่ การแก้ไขก็ได้แก่ การแก้ไขความไม่ถกู ต้องในเนือ้ หาของค�ำพิพากษา รวมถึงการแก้ไขค�ำวินจิ ฉัย
ชี้ขาดเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาอื่นที่ไม่ถูกต้องด้วยการแก้ไขความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี
ย่อมกระทบกระเทือนถึงความศักดิ์สิทธิแห่งค�ำพิพากษา แต่หากไม่ไห้มีการแก้ไขความไม่ถูกต้องนี้เลย
ย่อมท�ำให้ความยุติธรรมไม่อาจด�ำเนินไปด้วยดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบศาลปกครอง
คดีปกครองเป็นข้อพิพาทเกีย่ วกับสิทธิหรือผลประโยชน์สาธารณะ โดยรัฐเข้ามามีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเพื่ออ�ำนวยความเป็นธรรม ท�ำให้คดี
ปกครองมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่ง โดยเฉพาะวิธพี จิ ารณาคดีแพ่งเป็นระบบกล่าวหาทีก่ ำ� หนด
ให้คคู่ วามมีภาระการพิสจู น์ความจริง ตามข้ออ้างหรือข้อต่อสูต้ า่ งๆ เป็นของโจทก์ผนู้ ำ� เสนอคดีของตนสูศ่ าล
และจ�ำเลยเป็นฝ่ายทีจ่ ะต้องหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ กระบวนการพิจารณาต่างๆ ศาลจะท�ำหน้าที่
เป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีเท่านั้น ส่วนคดีปกครองเป็นระบบไต่สวนซึ่งประชาชนจะมีสถานะที่
ด้อยกว่าหน่วยงานของรัฐโดยเปิดโอกาสให้ศาลมีอำ� นาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่
เติมได้มากกว่าที่ปรากฎในส�ำนวน เพื่อให้คู่กรณียอมรับในกระบวนการพิจารณาและค�ำพิพากษา รัฐจึง
จัดตัง้ ศาลพิเศษทีม่ อี สิ ระในการพิจารณาวินจิ ฉัยข้อพิพาทซึง่ เป็นองค์กรแยกต่างหากออกจากศาลยุตธิ รรม
จึงควรมีการด�ำเนินกระบวนพิจารณาให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเป็นธรรม มุ่งคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน
เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่าองค์กรฝ่ายตุลาการเป็นทีพ่ งึ่ แหล่งสุดท้ายของประชาชนในการแสวงหาความ
ยุติธรรมและเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ศาลปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันเกิด
ปัญหาต่างๆหลายประการก่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน และมีปริมาณของการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการฟ้องร้องคดีทางด้านปกครองขึ้นสู่ศาลปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นจ�ำนวนมากและ
การพิจารณาพิพากษาคดีมีความล่าช้าใช้เวลาหลายปี ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการปฏิรูประบบ
ศาลปกครองของประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีความยุติธรรม โดยการแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการปฏิรูประบบศาล
ปกครองที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันแท้จริงของศาลปกครอง
4. แนวคิดหลักความยุติธรรม
หลักความยุติธรรมถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการยุติธรรมโดยกระบวนการยุติธรรม
หมายถึง กลไกและกระบวนการหรือขั้นตอนที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ
และจัดการข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของคนในสังคมเพือ่ สร้างให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม และรวมถึง
การให้ความคุ้มครองส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง (จรัล ดิษฐาอภิชัย, 2560) หลักความยุติธรรม
(Rule of Natural Justice) ถือเป็นหลักขั้นพื้นฐานของความยุติธรรมในการท�ำค�ำตัดสินของบุคคลหรือ
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องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย โดยหลักความยุติธรรมจะน�ำมาใช้
ในการพิจารณาตัดสินปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง ซึ่งการตัดสินดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสิทธิและความคาดหวังที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ด�ำเนินการวิจัยตามลักษณะของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นด้วยการวิจยั เอกสารวิเคราะห์
กฎหมาย รวบรวมเอกสารกฎหมายต่างๆ เป็นส่วนหลักส�ำคัญของการวิจัยครั้งนี้ โดยด�ำเนินการค้นคว้า
เอกสาร ต�ำราวิชาการต่างๆค�ำพิพากษาของศาล เอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัย ทั้งในส่วนของต่างประเทศและในประเทศ ระบบศาลปกครองและการด�ำเนินคดีปกครอง
ของศาลปกครองต่างประเทศกับประเทศไทย การวิเคราะห์ปญ
ั หาศาลปกครองและการด�ำเนินคดีปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวมไปถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ต่อระบบศาลปกครอง
ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดเห็นในทุกแง่มุมของปัญหา ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของศาล
ปกครองประกอบด้วยกลุม่ ตัวอย่าง6 กลุม่ ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
พนักงานอัยการคดีปกครอง นักวิชาการ ทนายความ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง กลุ่มละ 5 คน
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คนจากการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นตามประเด็นความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านระบบโครงสร้างศาลปกครองความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 1 ตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้นเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 2 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 3 คนผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 2
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 1 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 4 คนผูท้ รง
คุณวุฒิกลุ่มที่ 3 พนักงานอัยการคดีปกครองเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
จ�ำนวน 2 คนผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 4 นักวิชาการเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสม
แล้วจ�ำนวน 2 คนผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 5 ทนายความเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 6 ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
จ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ�ำนวน 17 คนจาก 30 คน มีความเห็นตรงกันว่า ปัญหาโครงสร้าง
ศาลปกครองเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของศาลปกครองซึ่งปัญหาระบบโครงสร้างศาลปกครองที่มี 2 ชั้น คือ
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความเหมาะสมเพราะท�ำให้การ
พิจารณาคดีไม่รวดเร็วและไม่เป็นธรรมการแก้ไขสามารถท�ำได้โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือ
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาคขึน้ อย่างไรก็ตามผูท้ รงคุณวุฒสิ ว่ นน้อยจ�ำนวน 13 คนจาก 30 คนมีความเห็น
ว่า โครงสร้างศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542
มาตรา 7 ก�ำหนดให้ศาลปกครองมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชั้นต้นในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
2. ด้านระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครองความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 1 ตุลาการศาล
ปกครองชัน้ ต้นเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ กลุม่
ที่ 2 ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 2 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 3 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 3 พนักงานอัยการคดีปกครองเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 คน เห็นว่าเหมาะสม
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แล้วจ�ำนวน 1 คน ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 4 นักวิชาการเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 คน เห็นว่าเหมาะสม
แล้วจ�ำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 5 ทนายความเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 6 ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสม
แล้วจ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ�ำนวน 21 คนจาก 30 คน มีความเห็นตรงกันว่าตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครอง
ทั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่
มิใช่สาขานิตศิ าสตร์การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นการเลือ่ นล�ำดับชัน้ จากตุลาการศาล
ปกครองชั้นต้นไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเข้ารับการคัดเลือกใหม่การแต่งตั้งตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา ตามมาตรา 15 วรรค
1 และวรรค 2ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความเหมาะสมการแก้ไขควรพัฒนาระบบการคัดเลือกตุลาการ
ในเรื่องการก�ำหนดระบบการคัดเลือกตุลาการที่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอย่าง
รอบด้านและความจ�ำเป็นต่อการร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นส�ำคัญให้มากขึน้ อย่างไร
ก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิส่วนน้อยจ�ำนวน 9 คนจาก 30 คนมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการท�ำงานของตุลาการ
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กำ� หนดให้
ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ สี่ ำ� เร็จ
การศึกษาสาขาอืน่ ทีม่ ใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นการเลือ่ นล�ำดับ
ชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเข้ารับการคัดเลือกใหม่การแต่งตัง้
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดก็ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา ตาม
มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค 2ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
3. ด้านระบบสิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครองความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 1
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ 2 ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 1คน ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 3
พนักงานอัยการคดีปกครองเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 1 คน ผูท้ รง
คุณวุฒิกลุ่มที่ 4 นักวิชาการเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 5 ทนายความเห็น
ด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 6 ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง เห็นด้วยว่า
ไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ�ำนวน 27 คน จาก
30 คน มีความเห็นตรงกันว่าปัญหาระบบสิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครองเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ
ของศาลปกครองซึ่งปัญหาระบบสิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครองการฟ้องคดีปกครองและการ
ด�ำเนินคดีปกครองไม่มีทนายความช่วยร่างฟ้องและด�ำเนินคดีปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความ
เหมาะสม การแก้ไขต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ในเรือ่ งการจัดให้มกี ารแต่งตัง้ ทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงเพือ่ ช่วยร่างฟ้องและช่วย
เหลือประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครองอย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิส่วนน้อยจ�ำนวน 3 คนจาก 30 คนมี
ความเห็นว่า คดีปกครองไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีทนายความประชาชนสามารถด�ำเนินกระบวนพิจารณาในศาล
โดยการฟ้องคดีหรือแก้ข้อกล่าวหาได้เองมีความเหมาะสมแล้ว
4. ด้านระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 1 ตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้นเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุม่ ที่ 2 ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 1คน เห็นว่าเหมาะสมแล้วจ�ำนวน 4 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 3 พนักงานอัยการคดีปกครองเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3คน เห็นว่าเหมาะสม
แล้วจ�ำนวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ ที่ 4 นักวิชาการเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3คน เห็นว่าเหมาะสม
แล้วจ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 5 ทนายความเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 6 ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจ�ำนวน 3 คน เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
จ�ำนวน 2คน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ�ำนวน 18 คนจาก 30 คน มีความเห็นตรงกันว่าปัญหาระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญซึง่ ปัญหาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองปัจจุบนั
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ยังไม่มคี วามเหมาะสมการแก้ไขต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรือ่ งการฟ้องคดี การอุทธรณ์คำ� สัง่ หรือค�ำพิพากษา การทีศ่ าลปกครองมีคำ� สัง่
ไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอย่างไรก็ตามผูท้ รงคุณวุฒสิ ว่ นน้อยจ�ำนวน 12 คนจาก 30 คน
มีความเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีที่เป็นการตัดสิทธิ
และจ�ำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองมีความ
เหมาะสมแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงโครงสร้างศาลปกครองเป็น 3 ชั้นศาล ดังนี้
(1) ศาลปกครองชั้นต้น
(2) ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์หรือศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ภาค
(3) ศาลปกครองสูงสุด
2. ปรับปรุงองค์คณะตุลาการศาลปกครอง
(1) ควรจัดให้มรี ะบบการคัดเลือกและแต่งตัง้ ตุลาการทีม่ คี วามรูท้ างด้านนิตศิ าสตร์ให้แก่ศาล
ปกครองทีต่ รงกับความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการบรรจุแต่งตัง้ ตุลาการควรมีการอบรมและผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมายมหาชนหรือหลักสูตรกฎหมายปกครอง และมีการวัดผลความรู้ ให้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ในศาลปกครอง เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาลปกครองได้อย่างต่อเนื่อง
(2) ควรยกเลิกการให้วุฒิสภารับรองการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ควรใช้ระบบ
การเลื่อนไหลในการด�ำรงต�ำแหน่งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นไปศาลปกครองสูงสุดโดยค�ำนึงถึง
ความรูค้ วามสามารถและอาวุโส ควรก�ำหนดให้ตลุ าการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ตอ่ เนือ่ งในศาลปกครอง
โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาตามระบบอาวุโสเพราะมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์รองรับและเลือ่ นชัน้ ไปเป็น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้โดยไม่ต้องคัดเลือกใหม่
(3) ควรสร้างระบบสนับสนุนการคัดเลือกและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองโดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ให้ความส�ำคัญกับคุณสมบัติของตุลาการประกอบระบบอาวุโสและคุณวุฒิ
ในสัดส่วนที่สูงมากขึ้น
(4) ควรแต่งตั้งตุลาการอาวุโส ที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และสั่งสมความรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ให้ปฏิบตั งิ านในศาลปกครอง เพือ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรศาลปกครอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม
(5) ควรจัดให้มีการอบรมแก่ตุลาการศาลปกครองก่อนเข้ารับต�ำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ในศาล
ปกครอง เพื่อให้การท�ำงานร่วมกันระหว่างตุลาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจอันดี
ในบทบาทและหน้าที่ของตน
(6) ควรปรับปรุงการใช้เวลาในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองแก้ไขกฎหมายระเบียบเพื่อ
ลดขัน้ ตอนการปฏิบัติภายในทีม่ ีความซ�้ำซ้อนและปรับลดระยะเวลาของการด�ำเนินการในแต่ละขัน้ ตอนให้
กระชับขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะท�ำให้กระบวนการคัดเลือกสามารถท�ำได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง
(7) ควรก�ำหนดให้ตลุ าการทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานประเภทใดเป็นผูพ้ จิ ารณาพิพากษา
คดีทตี่ รงกับงานประเภทนัน้ ทัง้ นีเ้ พราะตุลาการทีม่ าจากสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกันจะช่วยท�ำให้การวินจิ ฉัยข้อเท็จ
จริงและข้อกฎหมายเป็นไปได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
(8) ภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองควรมีการจัดหลักสูตร
อบรมให้ตลุ าการของศาลปกครองโดยเป็นหลักสูตรทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเพือ่
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ให้เป็นเอกภาพชัดเจนต่อเนื่อง และควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการอย่างเป็นระบบ
สม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งอาทิ เก็บสถิตเิ ป็นรายเดือนหรือไตรมาส และประเมินผลการท�ำงานโดยอธิบดีศาล
ปกครองในศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดในศาลปกครองสูงสุด
(9) ควรก�ำหนดให้ตลุ าการทีเ่ ป็นองค์คณะเขียนค�ำพิพากษารายบุคคลเป็นลายลักษณ์อกั ษรและ
ควรก�ำหนดล�ำดับการออกเสียงของ ตุลาการที่เป็นองค์คณะ โดยให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนหรือผู้ที่เป็น
ประธานองค์คณะให้ความเห็นเป็นคนสุดท้ายเพื่อหาข้อยุติและร่างค�ำพิพากษาตามความเห็นของตุลาการ
ข้างมาก
3. ปรับปรุงสิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครอง
ควรจัดให้มีทนายความขอแรงหรือทนายความอาสาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการด�ำเนิน
คดีปกครองให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยร่างฟ้องและด�ำเนินคดีปกครองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4. ปรับปรุงระบบการพิจารณาคดี
(1) ควรจัดตั้งศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ภาคโดยแก้ไขพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักเกณฑ์การยืน่
อุทธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ จากการทีก่ ำ� หนดให้อทุ ธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ไปยังศาลปกครองสูงสุดให้
เป็นการยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ หรือศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ภาคตามหลักเกณฑ์และตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด
(2) ควรก�ำหนดให้คดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณีสามารถ
อุทธรณ์ปญ
ั หาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ภาคได้
(3) ควรก�ำหนดให้คดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณีสามารถ
ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด
(4) องค์คณะตุลาการในศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 3 คน
(5) ควรพัฒนาระบบศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ให้เข้มแข็งได้รับการยอมรับโดยการสร้างให้
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีปกครองเกิดความเชื่อมั่นต่อค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์เช่นเดียวกับที่มีต่อค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ยอมรับการสิ้นสุดคดีใน
ชั้นอุทธรณ์ ลดการน�ำคดียื่นฎีกาในชั้นศาลปกครองสูงสุด ด้วยวิธีการเผยแพร่ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์ไปสูส่ าธารณะให้มากขึน้ และจัดท�ำแนวค�ำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดี
ในชั้นอุทธรณ์
(6) ควรขยายระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองจากภายใน 90 วัน เป็นภายใน 1ปี
(7) ควรขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 60 วันหรือให้น�ำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 มาใช้ในศาลปกครอง
(8) ควรรับฟ้องคดีปกครองมาพิจารณาก่อนที่จะมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งไม่รับฟ้อง
(9) ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ยื่นฎีกาต่อศาลปกครองสูงสุดได้เฉพาะคดีใน 2 ลักษณะ ได้แก่
(9.1) คดีที่มีปัญหาข้อกฎหมายที่ส�ำคัญและ
(9.2) คดีที่มีกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาด แต่ทั้งสองกรณีจะต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ปกครองสูงสุดก่อนรับคดีเข้าพิจารณา เพือ่ เป็นการลดภาระการพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุดให้นอ้ ยลง
5. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด�ำเนินคดีปกครองของศาลปกครองให้มีคณะกรรมการยกร่างแก้ไขเพิ่ม
เติมบทบัญญัติของกฎหมาย โดยให้น�ำข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างศาลปกครอง
องค์คณะตุลาการศาลปกครอง สิทธิของประชาชนในการด�ำเนินคดีปกครอง และการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง มาจัดท�ำเป็นร่างกฎหมายโดยมีรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการบัญญัติและมีผล
บังคับใช้ต่อไป
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