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การวิจ ัย มีว ัต ถุ ป ระสงค์ คือ (1) เพื่อ ศึก ษาความเป็ น มา แนวคิด หลัก การ และ
พัฒนาการเกี่ยวกับการจัดตัง้ ศาลปกครองของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถงึ สภาพ
ปญั หาทางด้านกฎหมายและการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครองในปจั จุบนั (3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับแนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครอง
ผลการวิจยั พบว่ า การด าเนินงานของศาลปกครองมีปญั หาที่ต้อ งปฏิรูประบบศาล
ปกครองใน 4 ประเด็น ดังนี้
ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างศาลปกครอง การที่แบ่งศาลที่พจิ ารณาพิพากษาคดี
ปกครองออกเป็น 2 ชัน้ ศาลและคู่กรณีมสี ทิ ธิอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั ่งในปญั หาข้อเท็จจริง
และในปญั หาข้อกฎหมายโดยไม่มกี ารจากัดสิทธิการอุทธรณ์ ไปยังศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีตุลา
การจานวนจากัดเป็ นเหตุ ทาให้มคี ดีปกครองเพิม่ มากขึ้น และมีคดีท่ีค้างการพิจารณาอยู่ท่ศี าล
ปกครองสูงสุดเป็ นจานวนมากขึ้นทุกปี อันส่งผลให้ข ดั ต่อ แนวคิดเรื่อ งหลักความยุต ธิ รรม และ
หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบ กับหลักความคุม้ ค่า ทัง้ ขัดกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องโครงสร้างศาล
ปกครองที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ และชัน้ ของศาลที่จะอุทธรณ์ได้ในคดีปกครอง การแก้ไขสามารถ
ทาได้โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาคขึน้
ในเรื่องระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้
ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจาก
ผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ จึงอาจก่อให้เกิดปญั หาความไม่มคี ุณภาพ
ของคาพิพากษาของศาลปกครองได้ การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง การเลื่อนลาดับ
ชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเข้ารับการคัดเลือกใหม่
ทาให้ขาดความต่อเนื่อง ในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลาการคัดเลือก
ั หาความล่ าช้า ในการคัดเลือ กตุ ล าการเข้า มา
หลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน ก่ อ ให้เ กิดป ญ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิด เรื่องหลักความยุตธิ รรม หลักความเป็ น
อิสระของผูพ้ พิ ากษา และหลักธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วกับ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า ทัง้ ไม่เกิดสัมฤทธิผลในเรื่องระบบการ
คัดเลือกตุ ล าการศาลปกครองจึงจ าต้องมีการพัฒนาระบบการคัดเลือ กตุ ลาการ ในเรื่องการ
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กาหนดระบบการคัดเลือกตุลาการที่มหี ลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณ สมบัต ิที่เ หมาะสมอย่า ง
รอบด้านและความจาเป็ น ต่อ การร่ว มเป็ นองค์ค ณะในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็ นสาคัญให้
มากขึน้
ในเรื่อ งระบบสิท ธิข องประชาชนในการด าเนิ น คดีป กครอง การที่ค ดีป กครองไม่
จาเป็ นต้องมีทนายความ ช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่ในคดีปกครอง
อาจไม่มเี งินจ้างทนายความช่วยร่างฟ้องช่วยดาเนินคดีจงึ ไม่มคี วามรูแ้ ละศักยภาพเพียงพอ ใน
การทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพื่อนาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาสู่ศาลปกครองอีก
ทัง้ คดีป กครองส่ว นใหญ่ป ระชาชนจะเป็ นผูฟ้ ้ อ งหน่ ว ยงานของรัฐหรือ เจ้า หน้า ทีข่ องรัฐและ
หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะมีพนักงานอัยการเข้ามาช่วยดาเนินคดีให้หน่ วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทาให้ประชาชนเสียเปรียบไม่สามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม อันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิดเรื่องหลักความยุต ธิ รรม และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับ
หลักนิตธิ รรม หลัก คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ กับ
หลัก ความคุ้ม ค่ า ทัง้ ไม่เ กิด สัมฤทธิผ ลในเรื่อ งประชาชนไม่ ม ีทนายความ ช่ ว ยร่างฟ้ องและ
ดาเนินคดีปกครอง จึงจาต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องการจัดให้มกี ารแต่งตัง้ ทนายความอาสาหรือทนายความ
ขอแรงเพื่อช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ในเรือ่ งระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง การทีร่ ะยะเวลาการฟ้องคดีเป็ นการตัด
สิทธิแ ละจากัดสิทธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติ ธ รรมระยะเวลาการฟ้ อ งคดี
ปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม ระยะเวลาการอุทธรณ์คาพิพากษา
หรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ฟงั คา
คาพิพากษาหรือคาสังโดยไม่
่
สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของ
่
ศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการดาเนินคดีเป็ นอย่าง
มากและการที่ศาลปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้อ งก่อ นพิจารณาคดีทาให้ประชาชนไม่ไ ด้รบั ความ
คุ้มครองสิทธิเท่าที่ควรจะเป็ นก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม อันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิดเรื่องหลัก
ความยุตธิ รรม และหลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวกับหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ
กับหลักความคุม้ ค่า ทัง้ ขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงจาต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี การอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลา
การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสัง่ การให้ศาลปกครองรับฟ้องมาพิจารณาคดีก่อนมีคาพิพากษา
หรีอคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
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ABSTRACT
This research aims to (1) The concept of principles and development of the
establishment of the Administrative Court of Thailand. (2) To study the state of law and
administrative proceedings of the current Administrative Court. (3) To study the opinions
of experts on the reform of the administrative court system.
The results of the research show that the Administrative Court has problems in
reformation the Administrative Court system in four issues.
In matters relating to the administrative structure. The division of the court that
ruled the case is governed by two courts, and the parties have the right to appeal the
judgment or order in matters of fact and in legal matters, without limiting the right of
appeal to the Supreme Administrative Court, which has limited jurisdiction. The lawsuit
has increased. The number of lawsuits pending at the Supreme Administrative Court is
increasing every year. The result is contrary to the concept of justice. And good
governance principles. With the main value It is contrary to the intent of the Act
establishing the Administrative Court. And the judicial process in 1999 on the structure
of the Administrative Court relating to the appeal. And the class of the court to appeal in
the ruling. Modifications can be made by setting up an Administrative Court of Appeal.
Or the Administrative Court of Appeal
In the judicial system, the court ruled. Appointment of Judge of the
Administrative Court According to the Act on the Establishment of the Administrative
Courts and Judicial Procedures BE 2542 (1999), the judges of the Administrative
Courts, both the Judiciary in the Administrative Court and the Judiciary in the Supreme
Administrative Court, are from those who have graduated from other fields of law. This
may cause problems with the quality of judgment of the Administrative Court.
Appointment of Judge of the Administrative Court Postponement of the judicial hierarchy
from the Administrative Court to the Judiciary of the Supreme Administrative Court must
be reconsidered, resulting in lack of continuity. At the present time, the selection of
judges for the Administrative Courts takes a long time. The problem of delays in the
selection of the judiciary to judge judicial cases, as opposed to the concept of justice.
Principles of Judicial independence And good governance principles related to the rule
of law, morality, principle, transparency Principle of participation Accountability
Principles of Value The judicial system of the Administrative Court is not fulfilled.
Therefore, the judicial selection system must be developed. In determining the system
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of selection of judges, the criteria for determining the suitability, suitability, and necessity
It is important to be a member of the tribunal.
On the Rights of the People in Administrative Litigation. The lawsuit does not
require a lawyer. Help draft and prosecute. Most people in the lawsuit may not have the
money to hire a lawyer to help draft the lawsuit, so there is no knowledge and sufficient
potential. In most cases, the public will file a lawsuit against a state agency or
government official and a government agency or state official will file a lawsuit. The
prosecutor's office assisted in prosecuting state agencies or state officials, making
people unfavorable, unable to fight the case evenly. The result is contrary to the
concept of justice. And good governance principles related to the rule of law, morality,
principle, transparency Principle of participation Accountability With the main value I do
not have a lawyer. Help draft and prosecute. The need to consider and amend the Act
establishing the Administrative Court. And the method of judicial domination in 1999 on
the appointment of a lawyer, volunteer or lawyer to work to help draft and prosecute the
case.
In the case of the judicial system. The length of the lawsuit is a disqualification
and restricts the right of the people to access the judicial process. The length of the
lawsuit is too short to be unfair. The appeal period of the judgment or the order of the
Supreme Administrative Court to the Supreme Administrative Court within 30 days from
the date of the hearing of the judgment or order can not be extended by the extension
of the appeal period or the order of the Supreme Administrative Court to the Supreme
Administrative Court. The lawsuit is very unfair and the court has not ordered to file a
lawsuit before the trial, so people are not protected as it should be unfair. The result is
contrary to the concept of justice. Good Governance Principles, Moral Principles,
Responsibilities and Principles of Value. It is contrary to the intent of the Act
establishing the Administrative Court. And the judicial process, 2542(1999), must
consider and amend the Act establishing the Administrative Court. And the judicial
process in 1999 on the length of the lawsuit. Permission to extend the appeal period,
sentence or order. The court ruled in favor of the case before the court ruling was not
filed.

ง

กิ ตติ กรรมประกาศ

DP
U

งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของบุคคลหลายท่าน ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณท่านผูเ้ ขียนผลงานวรรณกรรม หนังสือ ตารา ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสาร
สิง่ พิมพ์ บทความ ที่ผู้วจิ ยั ได้นาหลักการ แนวความคิด หลักกฎหมายและข้อมูลที่มคี วามสาคัญมาใช้ เพื่อ
ช่วยในการทบทวนวรรณกรรมและช่วยในการวิเคราะห์ รวมทัง้ ช่วยในการสรุปผลในงานวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒผิ ู้ให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เจาะลึกทุกๆ ท่านที่ได้กรุณาสละเวลา
อันมีค่าในการให้ขอ้ มูลการวิจยั ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอ แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอันเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่องานวิจยั ฉบับนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วจิ ยั ขอขอบคุ ณ คุณภูรวิ รา ชัน้ ไพบูล ย์และเด็กหญิงณปภัช ธนโชตโภคิน ผู้ ท่ีเป็ น
กาลังใจให้แก่ผวู้ จิ ยั มาโดยตลอดจนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลงด้วยดี
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บทที่ 1 บทนา
การวิจยั แนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครองของประเทศไทยครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้กาหนด
ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หาในการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานของการ
วิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของการวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั ระเบียบวิธดี าเนินการวิจยั
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในการวิ จยั
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 2 กาหนดให้ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อานาจอธิปไตยอันเป็ น
อานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนัน้ แบ่งเป็น 3 ประการ คือ อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร
และอานาจตุลาการ อานาจนิติบญ
ั ญัติ คือ อานาจในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เรียกว่า
“กฎหมาย” เพื่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุขของประชาชนในรัฐ อานาจบริหาร คือ อานาจหน้าที่
ในการบริหารปกครองประเทศโดยนาเอากฎหมายต่าง ๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ โดยองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ป
บัง คับ ใช้ก ับ ประชาชน ส่ ว นอ านาจตุ ล าการเป็ น อ านาจหน้ า ที่ข องศาลในการตรวจสอบว่ า
กฎหมายต่ าง ๆ ได้รบั การเคารพและปฏิบตั ิต ามหรือ มีการละเมิดกฎหมายเหล่ านั ้ นหรือ ไม่
ตลอดจนเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของประชาชนซึง่ มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ
และทรัพย์สนิ ของประชาชน อันเป็ นสิทธิขนั ้ พื้นฐานตามรัฐธรรมนู ญเพื่ออานวยความยุตธิ รรม
ให้แก่ประชาชน “ศาล” จึงเป็ นหนึ่งในองค์กรหลักที่สาคัญในการปกครองประเทศ ซึ่งเป็ นผู้ใช้
“อานาจตุลาการ” โดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 10 และ
หมวด 11 ว่าด้วย ศาล กาหนดให้มศี าลทัง้ สิ้น 4 ศาล ได้แก่ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาล
ทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ
ก่อนทีจ่ ะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 การดาเนินคดีปกครองนัน้ ยังต้องดาเนินคดียงั ศาลทีม่ อี านาจในการพิจารณาคดีแพ่ง
และใช้ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งในการพิจารณาคดี ต่อมาเมื่อได้มกี ารประกาศใช้
พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ.2542 กฎหมายฉบับ
ดังกล่ าวได้ทาให้ประเทศไทยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองขึ้นโดยระบุเ หตุ ผ ลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า“ โดยที่รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัติให้จดั ตัง้ ศาล
ปกครองขึน้ เพื่อให้มอี านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่มี ขี ้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่าง
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เอกชนกับหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่ วยงาน
ของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบ ัติหน้ าที่ต ามกฎหมาย ซึ่งตามอานาจ
หน้าทีข่ องศาลปกครองดังกล่าวเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคาสังทางปกครอง
่
การ
กระทาละเมิดในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทางปกครอง อันเป็ นเรื่องของกฎหมายมหาชน
และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็ นต้องมีกระบวนการเป็ นพิเศษต่างจากคดี
ปกติทวั ่ ๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้อง
จ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็ นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชน
จะอยู่ใ นฐานะเสีย เปรีย บที่ไ ม่อ าจทราบข้อ มูล จากหน่ ว ยงานของรัฐ ได้ ในการพิจ ารณาจึง
จาเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงทีแ่ ท้จริง และต้องมีตุลาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ น
การเฉพาะซึง่ สามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และประชาชนทัวไปซึ
่ ง่ จะถูก
กระทบในทางใดทางหนึ่งจากคาพิพากษาของศาลปกครอง รวมทัง้ ต้องมีหน่ วยงานธุรการของ
ศาลปกครองทีเ่ ป็นอิสระ ฉะนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี”
ศาลปกครอง เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มี
อานาจหน้ าที่พจิ ารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็ นคดีพพิ าทระหว่างหน่ วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง
และข้อพิพาทระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทัง้ นี้
เพื่อปกป้องคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั ิ
ราชการ (โภคิน พลกุล,2544: 1)
การจัด ตัง้ ศาลปกครองขึ้น ในประเทศไทยนั ้น ได้ ม ีว ิว ัฒ นาการตัง้ แต่ อ ดีต มาเป็ น
ระยะเวลาอันยาวนานซึ่งในประเทศต่าง ๆ ที่มรี ะบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนัน้
ต่างยึดถือ “หลัก นิติรฐั ” ซึ่งหมายความถึงรัฐที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใ นฐานะใดต้อ งอยู่ภายใต้
กฎหมายอย่างเดียวกันทัง้ สิ้น หน่ ว ยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่อาจจะใช้อานาจหรือ
กระทาการใด ๆ ได้ตามอาเภอใจ (อักขราทร จุฬารัตน,2549: 8)
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ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ
ค าสัง่ ทางปกครองหรือ การกระท าใด ๆ ขององค์ ก รเจ้า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง แม้ ว่ า จะมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อรักษาไว้ซ่งึ ประโยชน์ สาธารณะแต่ ถ้าล่ วงละเมิดเข้ าไปในสิทธิเ สรีภาพของ
ประชาชนแล้ว จะต้องมีกฎหมายให้อานาจไว้โดยชัดแจ้งและองค์กรฝ่ายปกครองนัน้ จะต้องใช้
อานาจภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ า ยปกครองขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การ
คุม้ ครองสิทธิของประชาชน ซึง่ การควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองนัน้ มีทงั ้ การควบคุม
การใช้อ านาจทางการเมืองของรัฐบาลโดยองค์ก รฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ การควบคุมตรวจสอบโดย
องค์กรฝ่ายบริหาร การควบคุมตรวจสอบโดยผู้ตรวจการรัฐสภา และการควบคุมตรวจสอบโดย
องค์กรตุลาการ(บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ,2538: 53)
การจัด ตัง้ ศาลปกครองขึ้น ในประเทศไทยนัน้ ได้ม ีการพัฒนามาจากคณะกรรมการ
วินิ จฉัยร้อ งทุก ข์ซ่ึงท า ให้ระบบศาลของประเทศไทยเป็ น ระบบศาลคู่ โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เป็ น
รัฐธรรมนู ญ ฉบับแรกที่บญ
ั ญัติใ ห้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองในระบบศาลคู่ แม้ว่าก่ อ นหน้ านัน้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้มบี ทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวถึงการจัดตัง้ ศาล
ปกครองก็ตาม แต่กย็ งั มิได้มกี ารดาเนินการเพื่อการจัดตัง้ เมื่อมีการปฏิรปู ทางการเมืองเกิดขึน้
จึง ได้ม ีบ ทบัญ ญัติใ ห้จ ดั ตัง้ ศาลปกครองขึ้น อีก ครัง้ โดยรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ทาให้เกิดมีศาลปกครองขึน้ ในประเทศไทยโดยวันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็ นวันทีศ่ าล
ปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุดได้เปิดทาการตามกฎหมายเป็ นครัง้ แรก
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
7 กาหนดให้มศี าลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นทาให้ประเทศไทยมี ศาลปกครองอยู่
ด้วยกัน 2 ชัน้ ได้แก่ ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น การดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
ของศาลปกครองมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากการดาเนินคดีแพ่งทัวๆไป
่
เนื่องจากเป็ นการ
แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการกระทาทางปกครองโดยเฉพาะซึง่ มีกระบวนการพิจารณาระบบไต่สวน
และการพิจ ารณาพิพ ากษาคดี โดยตุ ล าการที่ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจในกฎหมายปกครอง

4
แต่ ปจั จุบนั ศาลปกครองมีปญั หาหลายประการ1 เกี่ยวกับการดาเนินคดีของศาลปกครองเป็ น
อย่างมากพิจารณาได้จากจานวนคดีขอ้ พิพาททีข่ น้ึ สู่ศาลปกครองชัน้ ต้นและจานวนคดีท่ฟี ้ องต่อ
ศาลปกครองสูงสุดรวมทัง้ คดีท่มี กี ารอุทธรณ์ คาพิพากษาหรือคาสังขึ
่ ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดมี
จานวนมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสถิตปิ ริมาณคดีปกครองที่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นและฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สถิ ติปริ มาณคดี ปกครองของศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค
พ.ศ. 2554-2559
ปี พ.ศ.

จานวนคดี

จานวน
33
151
356
746
1,967
3,221
6,474
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รับใหม่
พิจารณาเสร็จ
2554
5,915
5,882
2555
8,482
8,331
2556
9,675
9,319
2557
6,373
5,627
2558
7,898
5,931
2559
6,601
3,380
รวม
44,944
38,470
ทีม่ า: สานักงานศาลปกครองข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คดีคา้ งการพิจารณา

ปจั จุบนั นี้มปี ญั หาหลายประการเกี่ยวกับการดาเนินคดีของศาลปกครองเป็ นอย่างมาก
พิจ ารณาได้จ ากจ านวนคดีข้อ พิพ าทที่ข้นึ สู่ศ าลปกครองและจ านวนคดีท่ีอุ ท ธรณ์ ข้นึ สู่ศ าล

1

เหตุผลทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการวิจยั จากเอกสารเกีย่ วกับการแสวงหาองค์ความรูท้ างด้านการปฏิรูประบบศาลปกครอง
ของประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายมหาชนทีเ่ กีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐโดยหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการกระทาทางปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐกับประชาชน ผูว้ จิ ยั สามารถ
ทางานวิจยั ชิน้ นี้สาเร็จลงได้ เป็ นผลมาจากการทีผ่ วู้ จิ ยั มีประสบการณ์ในการสอนกฎหมายปกครอง นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั มีประสบการณ์ในการเป็ นทนายความ ไม่ต่ากว่า 24 ปี ได้ดาเนินคดีว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาในศาล
ยุติธรรมและยังมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้รบั มอบอานาจเกี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครอง
จานวนหลายคดี

5
ปกครองสูงสุดมีจานวนมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสถิตปิ ริมาณคดีปกครองทีอ่ ุทธรณ์และฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองสูงสุดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สถิ ติปริ มาณคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554-2559
ปี พ.ศ.

จานวนคดี

จานวน
219
554
940
1,012
1,853
2,365
6,943
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รับใหม่
พิจารณาเสร็จ
2554
2,352
2,133
2555
3,150
2,596
2556
3,341
2,401
2557
2,576
1,564
2558
3,253
1,400
2559
4,141
1,776
รวม
18,813
11,870
ทีม่ า: สานักงานศาลปกครองข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คดีคา้ งการพิจารณา

ปจั จุบนั คดีปกครองทีข่ น้ึ สู่ศาลปกครองมีปริมาณเพิม่ ขึน้ และมีความซับซ้อนยุ่งยากมาก
ขึ้นส่ งผลให้ก ระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทโดยศาลปกครองไม่เ ป็ นไปตามนโยบายและ
เจตนารมณ์ใ นการปฏิบตั ิเ กี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองอีกทัง้ บทบัญญัติบางประการยังไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ ผู้วจิ ยั เห็นถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ของศาลปกครอง
พิจารณาได้ดงั นี้ คือ
ปัญหาประการแรก ปญั หาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองได้แ บ่ ง โครงสร้า งการ
ดาเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค)
หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น ก็มสี ทิ ธิอุทธรณ์คา
พิพากษาหรือคาสังไปยั
่ งศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้คดีปกครองส่วนใหญ่ไปค้างการพิจารณา
พิพากษาคดีอยูใ่ นศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีจานวนจากัดคดีต้องค้างอยู่
ที่ศาลปกครองสูงสุด เป็ นเวลาหลายปี ก่ อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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ปัญหาประการที่ สอง ปญั หาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง เกี่ยวการคัดเลือก
แต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ จึงอาจก่อให้เกิด
ปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาลปกครองได้
การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การเลื่อน
ล าดับชัน้ จากตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ น ตุ ล าการศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลา
การคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน และต้องส่งรายชื่อไปให้วุฒสิ ภารับรองก่อให้เกิด
ปญั หาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการเข้ามาพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ปัญหาประการที่สาม ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การ
ฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูใ้ นคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความ
ช่ ว ยร่ า งฟ้ องช่ ว ยด าเนิ น คดี เพื่อ น าข้อ เท็จ จริง และพยานหลัก ฐานมาสู่ ศ าลปกครองอีก ทัง้
พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ท่หี น่ วยงานทางปกครองทาให้ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรมแม้ในทางปฏิบตั ศิ าลปกครองจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้ความช่วยเหลือแนะนาก็ตาม
ปัญหาประการที่สี่ ปญั หาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลา
การฟ้องคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระยะเวลาการ
อุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30
วัน นับแต่วนั ฟงั คาสังหรื
่ อคาพิพากษาโดยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาพิพากษา
หรือค าสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต่ อ ศาลปกครองสูงสุ ด ก่ อให้เ กิดความไม่เป็ นธรรมในการ
ด าเนิ น คดีเ ป็ น อย่ า งมากและการที่ศ าลปกครองมีค าสัง่ ไม่ ร ับ ฟ้ องก่ อ นพิจ ารณาคดีท าให้
ประชาชนไม่ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิเท่าทีค่ วรจะเป็ นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญั หาต่างๆที่มขี อ้ เท็จจริงที่ซบั ซ้อน และมีปริมาณของการ
เกิดข้อพิพาททางปกครองเพิม่ มากขึน้ ทาให้มกี ารฟ้องร้องคดีปกครองขึน้ สู่ศาลปกครองอย่าง
ต่อเนื่อ งและเป็ นจานวนมากแต่ระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครองในศาลปกครองของ
ประเทศไทยในปจั จุ บนั ยัง ก่ อ ให้เ กิดปญั หาการขาดความเชื่อ มันต่
่ อ ระบบความยุติธ รรมอัน
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เนื่องจากสภาพปญั หาข้างต้นจึงมีความจาเป็ นต้องทาการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศ
ไทยให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อให้มคี วามยุติธรรม ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทาการวิจยั เพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิรูป
ระบบศาลปกครองทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์อนั แท้จริง
ของศาลปกครองที่มแี นวนโยบายเจตนารมณ์ในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองและ
หน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน คือ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการดาเนินงานของรัฐเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
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ผูว้ จิ ยั ตัง้ คาถามการวิจยั (Research question) ไว้ว่า “ศาลปกครองในปจั จุบนั มีปญั หา
กฎหมายประการใดบ้างและจะมีแนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองเพื่อแก้ไขปญั หาเหล่านัน้
ไปแนวทางใดและจะมีขอ้ เสนอแนะเป็นทางเลือกเมื่อนาไปปฏิบตั อิ ย่างไร”
ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าจะได้คาตอบทีถ่ ูกต้องน่ าเชื่อถือและแก้ไขปญั หาได้ถูกต้องและตรงประเด็น
โดยผลการวิจยั นี้จะได้นาไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทยให้
มีความเหมาะสมทัง้ ในทางวิชาการและทางปฏิบตั ติ ่อไปได้อย่างเป็ นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

(1) เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการ และพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดตัง้ ศาลปกครอง
ของประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาถึงสภาพปญั หาทางด้านกฎหมายและการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครอง
ในปจั จุบนั
(3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับแนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครอง

1.3 สมมติ ฐานของการวิ จยั

1. พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ยงั ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องหลายประการทาให้ศาลปกครองมี
ปญั หาในการพิจารณาคดี ได้แก่ ปญั หาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ป ญั หาระบบองค์ค ณะ
ตุ ลาการศาลปกครอง ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง ปญั หาระบบ
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศาลปกครอง
2. การดาเนินงานของศาลปกครอง มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับประสิทธิภาพในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
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1.4 นิ ยามศัพท์เฉพาะที่สาคัญ
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“ศาลปกครอง” หมายถึง องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองอันเป็นคดีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างเอกชนกับหน่ วยงานราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐและต้องเป็ นคดีท่เี กี่ยวกับการใช้อานาจทางปกครองการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และการกระทาความผิดของหน่ วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รฐั (ศาล
ปกครอง,2554: 17)
“อานาจหน้าทีข่ องศาลปกครอง” หมายถึง หน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิ จฉัยคดีทป่ี ระชาชน
และรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐพิพาทกันว่าการกระทาทางปกครอง คาสังทางปกครอง
่
หรือนิติ
กรรมทางปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ,2537: 19)
“การปฏิรปู ระบบศาลปกครอง” หมายถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและแก้ไขปญั หาของ
หน่ วยงานราชการ ที่ทาหน้าที่พจิ ารณาพิพากษาคดีปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองเป็ นองค์กร
อิสระที่มศี กั ยภาพและประสิทธิภาพสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ ์
ยุตธิ รรม ในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการดาเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์
สาธารณะ

1.5 ขอบเขตของการวิ จยั

การทางานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั มุ่ง ศึกษาจาก หลักการ แนวความคิด และระบบกฎหมาย ตาม
พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ตารา รายงานการวิจยั บทความ คาพิพากษา สัมภาษณ์ถงึ แนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
นักวิชาการผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับศาลปกครอง กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั

1.6 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

การดาเนินงานของศาลปกครอง
1.ด้านโครงสร้างศาลปกครอง
2.ด้านองค์คณะตุลาการศาลปกครอง
3.ด้านสิทธิของประชาชน
4.ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

1.7 ระเบียบวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ประสิ ทธิ ภาพในการพิ จารณาพิ พากษาคดี
1. ด้านความรวดเร็ว
2. ด้านความเป็ นธรรม
3. ด้านการยอมรับของคาพิพากษา
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1.7 ระเบียบวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
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การวิจยั เรื่องแนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทยนี้ต้องการวิเคราะห์หา
หลักเกณฑ์และแนวทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมในการปฏิรูประบบศาลปกครอง เพื่อนามาปรับใช้
ในกฎหมายไทย โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ ได้ดาเนินการวิจยั
ตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
(1) การวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นด้วยการวิจยั เอกสารวิเคราะห์กฎหมาย รวบรวมเอกสารกฎหมายต่างๆ เป็ น
ส่วนหลักสาคัญของการวิจยั ครัง้ นี้ โดยดาเนินการค้นคว้าเอกสาร ต าราวิชาการต่างๆ ค า
พิพากษาของศาล เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั ทัง้ นี้ในส่วน
ของต่างประเทศและในประเทศทีเ่ คยได้ศกึ ษามาก่อนแล้วสาหรับเป็ นแนวทางในการศึกษาของ
ประเทศไทยการเปรียบเทียบระบบศาลปกครองและการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครอง
ต่างประเทศกับประเทศไทย การวิเคราะห์ปญั หาศาลปกครองและการดาเนินคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 รวมไปถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ด้วย มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลทางกฎหมายจากแหล่งข้อมูลต่างๆคือ
(1.1.1) ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นเอกสารข้อมูลหรือหลักฐานทีเ่ ป็ นต้นเรื่อง
(Originality) ได้แก่ขอ้ มูลจากต้นฉบับ
(1.1.2) ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นเอกสารข้อมูลทีไ่ ด้ผ่านการวิเคราะห์หรือ
ตีความจากบุคคลอื่นมาแล้ว ได้แก่บทบัญญัตขิ องกฎหมายต่างๆ ของไทยและกฎหมายของ
ต่างประเทศทีส่ าคัญ
(1.1.3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการโดยวิธกี ารวิเคราะห์จะได้ดาเนินไปตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Data) อันได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ตามปรากฎการณ์และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทีจ่ ะแสวงหาข้อ
ค้นพบจากการวิจยั อันนาไปสู่แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศ
ไทยต่อไป
(2) การวิจยั ภาคสนาม (Field Research)
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ
ตลอดจนบุคคลผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ต่อระบบศาลปกครองเพื่อตอบคาถาม ความคิดเห็นและเสนอแนะ
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ั หา ซึ่งผู้ว ิจ ยั ได้ก าหนดวิธ ีใ นการวิจ ยั ภาคสนามไว้ คือ การ
ความคิดเห็นในทุ กแง่ มุ มของป ญ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่ อการ
บัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่อ ตอบค าถามและแสดงความคิด เห็น ในทุ ก แง่ มุ ม โดย เปิ ด โอกาสให้
ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิไ ด้แ สดงความคิดเห็นได้ใ นทุกแง่มุม โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ให้ได้มาซึ่ งสภาพ
ปญั หาของการปฏิรูประบบศาลปกครองของประเทศไทยตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไ ขกฎหมายที่เ หมาะสมแก่ ก ารนามาปรับ ใช้ใ นกฎหมายไทย โดยที่ผู้สมั ภาษณ์ ส ามารถ
ติดตามซักไซ้ไล่เรียงรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทีวจิ ยั ทาให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูลข้อเท็จจริงทีล่ กึ และกว้างในเรื่องนัน้ ๆ (สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสินธุแ์ ละกรรณิการ์ สุขเกษม
,2547: 67) ผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนนี้ ผู้วจิ ยั ได้สรุปและจัดทากรอบแนวทางในการปฏิรปู ระบบศาล
ปกครองของประเทศไทย เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาในขัน้ ตอนของการวิจยั ต่อไป
(2.2) รายละเอียดของการดาเนินการ
(2.2.1) ประชากรในการสัมภาษณ์เจาะลึก 1 ประชากรเป้าหมายกาหนดจาก
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ เป็ นผู้เชี่ยวชาญทีม่ อี านาจหน้าที่และประสบการณ์ในเรื่องที่ทาการวิจยั โดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวได้ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นของปญั หา อันจะทาให้
ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกโดยผูว้ จิ ยั สามารถทีจ่ ะซักถามข้อเท็จจริงและรายละเอียดปลีกย่อยทีส่ าคัญและ
น่ าสนใจได้อย่างใกล้ชดิ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประชากรในส่วนนี้ออกเป็ น 6 กลุ่ม ประกอบด้วยตัวแทน
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พนักงานอัยการคดีปกครอง นักวิชาการ
ทนายความ ประชาชนทีเ่ กี่ยวข้องกับคดีปกครอง กลุ่มละ 5 คน รวมจานวนทัง้ สิน้ 30 คน โดย
ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ได้แก่
- นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก)
- ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น)
1

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องทีท่ าการวิจยั มีอยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด พนักงานอัยการคดีปกครอง นักวิชาการ ทนายความ และตัวแทนภาคประชาชนทีเ่ กี่ยวข้องกับคดี
ปกครอง เนื่ องจากประชากรที่จ ะให้สมั ภาษณ์ นัน้ จ าเป็ นต้องเลือกประชากรจากผู้ท่มี ีอานาจหน้ าที่และ
ประสบการณ์โดยตรงเกีย่ วกับเรื่องทีท่ าการวิจยั ซึง่ ประชากรจะให้สมั ภาษณ์เจาะลึกนัน้ จาต้องเลือกประชากร
จากผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์เกีย่ วกับเรื่องทีท่ าการวิจยั เพื่อพิจารณาและให้ขอ้ มูลตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพิม่ เติมจากการวิจยั เอกสาร ผู้วจิ ยั จึงได้เจาะจงเลือกประชากรในส่วนนี้จานวน 30 คน เพื่อความ
น่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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- นายภานุ พ นั ธ์ ชัยรัต (ตุ ล าการหัว หน้ าคณะศาลปกครองชัน้ ต้นประจาศาลปกครอง
สูงสุด)
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- นายวุฒ ิ มีช่วย (อธิบดีศาลปกครองกลาง)
- นายวชิระ ชอบแต่ง (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง)
กลุ่มที่ 2 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้แก่
- ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
- ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์ (รองประธานศาลปกครองสูงสุด)
- นายประนัย วณิชชานนท์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
- ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
- ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
กลุ่มที่ 3 พนักงานอัยการคดีปกครอง ได้แก่
- นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์ (รองอธิบดีอยั การสานักงานคดีปกครอง)
- นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัติ (อธิบดีอยั การสานักงานคดีปกครอง)
- นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ (อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุดสานักงาน
อัยการจังหวัดธัญบุร)ี
- นางสาวฐิตพิ ร กมลสุข (อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุดสานักงานอัยการ
จังหวัดปทุมธานี)
- นายนันทศักดิ ์ พูลสุข (อัยการอาวุโสสานักงานยุตกิ ารดาเนินคดีแพ่ง)
กลุ่มที่ 4 นักวิชาการ ได้แก่
- ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษ ฐ์ พิพฒ
ั นกุ ล (ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
- รองศาสตราจารย์ ดร. ภูรชิ ญา วัฒนรุ่ง (อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง)
- รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ รอดจันทร์ (ผูอ้ านวยการหลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อ สกุล (คณบดีค ณะนิติศ าสตร์ปรีดพี นมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
- ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์ (ผู้อานวยการหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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กลุ่มที่ 5 ทนายความ ได้แก่
-นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์ (หัวหน้าสานักงานกฎหมายรัฐธรรม)
-นายอนุรกั ษ์ สถิรรัตน์ (หัวหน้าสานักงานกฎหมายชยุตม์แอนด์แอสโซซิเอทส์)
-นายไวกูณฐ์ ไววิทย์ (หัวหน้าสานักงานกฎหมายไวกูณฐ์ ไววิทย์ทนายความ)
-นายนิรทุ ชัชวาล (หัวหน้าสานักงานกฎหมายวินเนอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์)
-นายนัฐพล แตงโสภา (หัวหน้าทนายความประจาบริษทั สานักงานกฎหมายและธุรกิจ
นัฐพลจากัด)
กลุ่มที่ 6 ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีปกครอง ได้แก่
- นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ (ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดจันทบุร)ี
-พัน ต ารวจโทสมชาย อมรสุ น ทรสิร ิ (นั ก นิ ติว ิท ยาศาสตร์เ ชี่ย วชาญ สถาบัน นิ ติ
วิทยาศาสตร์)
- นายสมชาย เฉยสกุล (กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอส.ที.พี เทคโนโลยี่ จากัด)
-นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข (หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
- ดร.มาโนช นามเดช (ผู้อ านวยการกลุ่ ม สนับ สนุ น งานวิช าการสานักประธานศาล
ปกครองสูงสุดสานักงานศาลปกครอง)
(2.2.2) วิธกี ารสัมภาษณ์เจาะลึก
(ก) เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ดู
ภาคผนวก ก) ประกอบกับวิธกี ารสนทนาเจาะลึกแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตปฏิกริ ยิ าของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ซง่ึ เป็นคาถามทีไ่ ด้สงั เคราะห์มาจากการวิจยั และค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีไ่ ด้ทาการวิจยั และประเด็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยลักษณะของคาถามทีใ่ ช้เป็ น
คาถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้มอี สิ ระในการตอบคาถามและสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างครอบคลุม อีกทัง้ ไม่สร้างความอึดอัดหรือลาบากใจแก่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
(ข) การติดต่อผู้ให้สมั ภาษณ์ ผู้วจิ ยั ได้นาหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒติ าม วัน เวลาและสถานทีท่ ก่ี าหนดหรือตามทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์สะดวก
(ค) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารจดบันทึกและการ
บันทึกเสียง โดยได้ขออนุญาตการบันทึกเสียงจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการโดยวิธกี ารวิเคราะห์จะได้ดาเนินไปตามแนวทางการวิจยั
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เชิงคุณภาพ (Qualitative Data) อันได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ตาม
ปรากฎการณ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลที่ไ ด้จากขัน้ ตอนนี้ ผู้ว ิจยั ได้ส รุปข้อ มูล และจัดทาเป็ นแนวทางกฎหมาย ทัง้ นี้เ พื่อ
นาไปใช้ประกอบการพิจารณาในขัน้ ตอนของการวิจยั อันจะเป็ นแนวทางในการปฏิรปู ระบบศาล
ปกครองของประเทศไทยต่อไป

1.8 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
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เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หาทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมในการปฏิรปู ระบบ
ศาลปกครองของประเทศไทย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทยนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการองค์ความรู้ จากการทบทวนวรรณกรรมโดยเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั และ
สมมติฐานของการวิจยั อันนาไปสู่แนวทางคาตอบของงานวิจยั เรื่องนี้ซ่งึ ผู้ว ิจยั จะได้นาเสนอใน
ลาดับต่อไป สาหรับในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวกับการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของ
ประเทศไทยนัน้ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้คอื

2.1 ประวัติความเป็ นมาและวิ วฒ
ั นาการศาลปกครองไทย
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การจัดตัง้ องค์กรตามกฎหมายที่เรียกว่า Council of State ในประเทศไทย คือศาล
ปกครองเป็ นองค์กรที่มคี วามเป็ นมายาวนาน และมีความสาคัญต่อการให้ความยุติธรรมแก่
ประชาชน และเป็ นกลไกสาคัญในการบริหารประเทศ โดยทาหน้ าที่พจิ ารณาข้อพิพาททาง
ปกครองระหว่างราษฎรกับรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่ วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นองค์กรทีใ่ ช้อานาจตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้ค วามเป็ นธรรมแก่ ประชาชน โดยเฉพาะประเทศในแถบภาคพื้นยุโรปที่ถือ ว่าเป็ น
ประเทศต้นกาเนิดรูปแบบของการพิจารณาคดีปกครองด้วยระบบศาล องค์กรสาคัญทีถ่ อื เป็ น
รากฐานในการพัฒนาขึน้ มาเป็ นระบบของศาลปกครองนัน่ ก็คอื เคาน์ซลิ ออฟ สเตด Council of
State หรือสภาทีป่ รึกษาแห่งรัฐ ซึง่ เป็ นชื่อทีใ่ ช้เรียกสภาทีป่ รึกษาราชการแผ่นดินทีม่ กี าเนิดมา
จากประเทศในกลุ่มภาคพื้นยุโรป ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย Civil law เช่น สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐอิตาลี โดยหลัก
สภาดังกล่าวจะมีอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญสองประการ คือ เป็ นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของฝ่าย
บริหาร ซึง่ อาจจะเป็ นพระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ หรือคณะรัฐมนตรีกไ็ ด้ แล้วแต่ระบบการเมือง
และการปกครองของประเทศดัง กล่าว และอีกประการหนึ่งคือมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาข้อพิพาท
ระหว่างราษฎรกับรัฐ สภาทีป่ รึกษาแห่งรัฐ Council of State มีววิ ฒ
ั นาการมาจาก “สภาที่
ปรึกษาของพระมหากษัตริย์” (curia regis หรือ Conseil du roi) ของสาธารณรัฐฝรังเศสซึ
่
ง่ ได้
เริ่ม ก่ อ ตัง้ ขึ้น ในสมัย สมบู ร ณาญาสิ ท ธิร าชย์ใ นศตวรรษที่ 13 ท าหน้ า ที่เ สนอความเห็น ต่ อ
พระมหากษัตริยใ์ นปญั หาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ ในการเสนอความเห็นใน
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บรรดาข้อพิพาทถวายพระมหากษัตริย์ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสภาแห่งรัฐของพระมหากษัตริยม์ ี
อานาจทัง้ การบริหารราชการแผ่นดินและอานาจทางการตุ ลาการ แต่การใช้อานาจทางตุลาการ
ของสภาแห่ ง รัฐ ของพระมหากษั ต ริ ย์ นั ้น จะท าหน้ า ที่ เ พี ย งการร่ า งค าวิ นิ จ ฉั ย ถวาย
พระมหากษัตริยเ์ พื่อทรงวินิจฉัย
ต่อมาสถาบันทีป่ รึกษาแห่งรัฐของพระมหากษัตริย์ ได้ถูกยกเลิกไปโดยการปฏิวตั ิในปี
ค.ศ. 1789 โดยนโปเลียนโบนาปาร์ต (Napoléon Bonaparte) ได้กระทาการยึดอานาจและ
รัฐประหาร และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ค.ศ. 1799 ได้จดั ตัง้ สถาบันขึน้ อีกครัง้ หนึ่งในชื่อของ The
Council of State วางรากฐานในปี ค.ศ. 1799 กล่าวได้ว่าสถาบันดังกล่าวนี้เป็ นองค์กรที่ใช้
อานาจเพื่อทาหน้ าทีแ่ ก้ปญั หาในด้านการปกครอง ร่างกฎหมายและทาหน้าที่ดา้ นการพิจารณา
คดี (judicial role) ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดียงิ่ ในทุกวันนี้ Council of State นี้ จึงเป็ นศาลสูงสุดใน
ระบบศาลปกครองของระบบกฎหมาย Civil law ซึง่ ระบบกฎหมาย Anglo-American หรือใน
ระบบกฎหมาย Common Law จะไม่มสี ถาบันนี้ ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสได้
่
มี
อิทธิพลต่อแนวความคิดในการจัดตัง้ ศาลปกครองและพัฒนาการหลักกฎหมายปกครองของ
ประเทศต่างๆ เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของ Council of State หรือสถาบันทีป่ รึกษา
ราชการแผ่นดิน จึงเป็ นเรื่องของประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาวิวฒ
ั นาการแนวความคิดของระบบ
กฎหมาย และแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการศาลของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ
และเป็ นทีย่ อมรับกันว่า The Council of State เป็นสถาบันทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างสูง
สาหรับในประเทศไทย การจัดตัง้ องค์กรทางกฎหมายทีเ่ รียกว่า Council of State หรือ
สถาบันที่ปรึก ษาราชการแผ่นดิน ได้เริม่ จัดตัง้ ขึ้นครัง้ แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในปี พุทธศักราช 2417 และ Council of State สถาบันทีป่ รึกษาราชการ
แผ่นดิน เป็ นองค์กรสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงใช้ในการบริหารและ
ตัดสินพิจารณาคดีสาคัญของประเทศช่วงระยะเวลานัน้ และเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนามาสู่
ศาลปกครองในปจั จุบนั
การจัดตัง้ Council of State เคาน์ซลิ ออฟ สเตด ในประเทศไทยเกิดขึน้ ครัง้ แรกในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ช่วงเวลานัน้ ลัทธิจกั รวรรดินิยมของมหาอานาจ
ตะวันตกกาลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยึดครองประเทศเพื่อน
บ้านเป็นอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงมีพระราชดาริทจ่ี ะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวหน้ าทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อต้านทานการคุกคามจาก
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มหาอานาจตะวันตก เพราะประเทศมหาอานาจตะวันตกเหล่านัน้ มักอ้างเหตุผลในการเข้ายึด
ครองดินแดนของประเทศต่างๆ ว่าเป็ นไปเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ดนิ แดนทีย่ งั มีความล้าหลัง
ประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันจากอิทธิพลของต่างประเทศอย่างหนัก ต้องพยายาม
ทุกวิถที างในการทีจ่ ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงประเทศเพื่อให้ได้รบั การยอมรับให้ทดั เทียมกับนานา
อารยประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป เพื่อหลีกพ้นการครอบงาจากประเทศล่า
อาณานิคมดังกล่าว (สานักงานศาลปกครอง, 2552: 32-33)
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในเรื่องของการจัดตัง้
เคาน์ซลิ ออฟ สเตด อาจจะเกิดขึน้ ตัง้ แต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ก็
เป็นได้เนื่องจากในขณะนัน้ สมเด็จพระบรมชนกนาถได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้ในเบือ้ งต้น ดังจะ
เห็นได้จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงริเริม่ จัดแก้ไขเปลีย่ นแปลงระบบ
กฎหมายของไทยมาแต่เดิม ที่เป็ นกฎหมายตราสามดวงให้มคี วามทันสมัย โดยในรัชสมัยของ
พระองค์นัน้ เป็ นการแก้ไขทีละเล็กละน้ อย เปลี่ยนแปลงกฎหมายทีละจุด โดยที่ไม่ให้มหาชน
รู้ส ึก ตัว ทัง้ นี้ ก็เ พราะว่ า ในสมัย นัน้ ต่ า งประเทศต่ า งกดดัน ว่ า กฎหมายของไทยยัง ล้า หลัง
พระองค์แลเห็นความส าคัญ ในเรื่องนี้ จึงให้ มกี ารปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆ ให้มคี วามเป็ น
ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนัน้ ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
นอกจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงอบรมเลีย้ งดูพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ครัง้ ยังดารงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์อย่างใกล้ชดิ
และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬ าลงกรณ์ ทรงลาผนวชแล้ว ก็ทรงได้รบั ใช้ใกล้ชิด
สมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงกวดขันเรื่องราชการงานแผ่นดินเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ ยังทรงฝึกสอน
ราชศาสตร์แก่พระราชโอรสอย่างกวดขัน โดยได้ปูพ้นื ฐานความคิดทางการเมืองให้แก่เจ้ าฟ้า
จุฬาลงกรณ์ และจากการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชดิ นี้เอง จึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
รับเอาแนวพระราชดาริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มาดาเนินการ
ต่อ ไปตามหลัก การใหญ่ ๆ ทัง้ พระราชดาริในทางการเมือ งภายในและภายนอกประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั หลายประการ ก็ได้ถูกนามากระทาให้สาเร็จลงในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ัว เช่ น การรวมศู น ย์ อ านาจไว้ ท่ีส ถาบัน
พระมหากษัตริย์ สานึกในเรื่องอาณาเขตที่ชดั เจนของราชอาณาจักรมาสู่สานึกแห่งความเป็ น
“รัฐชาติ” (Nation State) อีกทัง้ การเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เพื่อ
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ทอดพระเนตรการปกครองทีส่ งิ คโปร์ เมือ่ ปี พุทธศักราช 2413 ก็ลว้ นเป็ นไปตามพระราชดาริของ
สมเด็จพระบรมชนกนาถเช่นกัน (นฤมล ธีรวัฒน์,2525: 343)
เมื่อ พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว เสด็จ ขึ้น ครองราชย์ส มบัติ เมื่อ วัน
พฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 พระองค์กไ็ ด้สานต่อพระราชปณิธานของพระบรมชนก
นาถที่จะนาพาให้ประเทศไทยรอดพ้นการครอบงาจากประเทศตะวันตก เปิ ดทัศ นวิสยั ของ
พระองค์ส่โู ลกกว้าง ทันต่อโลกภายนอก ทันต่อข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ และประคับประคองชาติทเ่ี ริม่
วิกฤติให้อยูร่ อดปลอดภัย
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2.1.1 การจัดตัง้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี พุทธศักราช 2476
ภายหลัง จากประเทศไทยได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในปี
พุทธศักราช 2475 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
วางรากฐานกฎหมายปกครองและนาไปสู่การจัดตัง้ ศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อานาจในการบริหารการปกครองเปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตย
หน่ วยงานราชการต่างๆ ได้จดั องค์กรใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญการปกครอง การเรียน
การสอนเกี่ยวกับกฎหมายปกครองก็คงยังดาเนินการสอนเรื่อยมา และได้รบั การบรรจุเป็ นวิชา
หนึ่งในหลักสูตรชัน้ ปริญญาตรีและเป็ นวิชาบังคับวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชานิติศาสตร์มาจนถึง
ปจั จุบนั นายปรีด ี พนมยงค์ (หลวงประดิษ ฐ์มนู ธ รรม) เป็ นผู้ห นึ่งที่ประสงค์จะให้มกี ารจัดตัง้
องค์กรขึ้นในประเทศไทย เพื่อทาหน้ าที่พจิ ารณาวินิจฉัย “คดีปกครอง” หรือข้อพิพาททาง
ปกครองระหว่างรัฐกับเอกชนในลักษณะเดียวกันกับ “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) หรือ เคาน์
ซิล ออฟ สเตด ของสาธารณรัฐ ฝรังเศส
่
และกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปอื่นๆ ที่ใช้ระบบ
ประมวลกฎหมาย เช่น ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐอิตาลี
เคาน์ซลิ ออฟ สเตดของกลุ่มประเทศเหล่านัน้ มีอานาจหน้าทีท่ ่สี าคัญ 2 ประการ คือ ทาหน้าที่
เป็ นทีป่ รึกษาราชการแผ่นดินของฝา่ ยบริหาร และทาหน้าทีเ่ ป็ น “ศาลปกครอง” พิจารณาวินิจฉัย
ข้อพิพาททางปกครองระหว่างรัฐกับเอกชน แต่เนื่องจากเวลานัน้ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่
เหมาะสมที่จะเรียกองค์กรที่จะตัง้ ขึน้ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองว่า “ศาล”เนื่องจาก
สัญญาทางพระราชไมตรีเกี่ยวกับการถอนคดีจากอานาจของศาลไทยยังมีอยู่ และหากไทยตัง้
ศาลใหม่ เกรงว่าต่างประเทศจะอ้างเอาเหตุการณ์การตัง้ ศาลใหม่เข้ามาแทรกแซงการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ได้ จึง ใช้ ช่ ื อ องค์ ก รดัง กล่ า วว่ า “คณะกรรมการกฤษฎี ก า”และได้ ต รา
พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476 จัดตัง้ คณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้น
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และให้มอี านาจหน้าทีแ่ ละโครงสร้างอย่างเดียวกับ “สภาแห่งรัฐ” ของสาธารณรัฐฝรังเศสและมี
่
หน้ า ที่ค ล้า ยคลึง กับ ที่ป รึก ษาราชการแผ่ น ดิน ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โดยให้คณะกรรมการกฤษฎีก าทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ นี้มฐี านะเป็ นกรมสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
และโอนงานของกรมร่ า งกฎหมายเดิม ซึ่ง ท าหน้ า ที่ร่ า งกฎหมายอยู่ แ ล้ ว ไปเป็ น งานของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการกฤษฎี ก า
พุทธศักราช 2476 ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการโดยตาแหน่ง
(2) กรรมการกฤษฎีกา
(3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 ได้แบ่งกรรมการ
กฤษฎีกา ออกเป็น 2 ประเภท คือ กรรมการกฤษฎีกา และกรรมการร่างกฎหมาย โดยกรรมการ
กฤษฎีกานัน้ จาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ กรรมการกฤษฎีกาสามัญ ซึง่ พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ขึน้ ตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรีและได้รบั ความเห็นชอบจาก
สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญซึ่งได้แก่รฐั มนตรีทุกคน กรรมการกฤษฎีกา
นัน้ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างกฎหมาย รับปรึกษาให้ความเห็นในทางกฎหมายแก่รฐั บาล
และมีอ านาจพิ จ ารณาคดีป กครองตามที่ จ ะได้ ม ีก ฎหมายก าหนดให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกรรมการร่างกฎหมายนัน้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตัง้ ขึ้น ตามค าแนะน าของคณะรัฐ มนตรี มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการจัด ท าร่ า ง
กฎหมาย และรับ ปรึก ษาให้ ค วามเห็ น ในทางกฎหมายแก่ ร ัฐ บาลสถานที่ ท าการของ
คณะกรรมการกฤษฎีกานัน้ อยู่ในอาคารหลังเดิมของกรมร่างกฎหมาย โดยตัง้ ใจว่าจะใช้ชนั ้ ล่าง
ของอาคารสาหรับงานร่างกฎหมาย และใช้ชนั ้ บนซึง่ เคยเป็ นบัลลังก์พจิ ารณาคดีของศาลทรัพย์
เชลยเป็นทีท่ าการสาหรับศาลปกครอง
แม้ว่าพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 จะมีผลใช้บงั คับ
แล้วก็ตาม แต่การพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองก็ยงั ไม่เกิดขึน้ เนื่องจากพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 มีบทบัญญัตวิ ่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีอานาจ
พิจารณาวินิ จฉัยคดีปกครองได้ก็ต่ อ เมื่อ ได้มกี ารตรากฎหมายให้ค ณะกรรมการกฤษฎีกามี
อานาจนัน้ อีกชัน้ หนึ่ง เพื่อกาหนดว่าอะไรบ้างที่จะเป็ นคดีปกครอง ในทางปฏิบตั คิ ณะกรรมการ
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กฤษฎีกาจึงทาหน้าที่ในด้านการร่างกฎหมายและการให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ฝ่ายบริหาร
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามความพยายามในการผลักดันกฎหมายให้อานาจคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อทาหน้าที่พจิ ารณาวินิจฉัยคดีปกครองตามเจตนารมณ์เมื่อแรกตัง้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ก็ยงั คงดาเนินเรื่อ ยมา มีค วามพยายามในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยอ านาจของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครองซึง่ สาเร็จเป็ นรูปธรรมครัง้
แรก เมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2478 แต่ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวก็พบอุปสรรคบาง
ประการทีท่ าให้ไม่อาจประกาศใช้ได้
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2492 รัฐบาลในสมัยนัน้ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตเิ รื่องราวร้อง
ทุกข์ พุทธศักราช 2492 จัดตัง้ “คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์” ขึน้ เป็ นคณะกรรมการแยก
ต่างหากจากคณะกรรมการกฤษฎีกามีอ านาจวินิจฉัยข้อ พิพาททางปกครอง โดยให้สทิ ธิแก่
เอกชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล หรือเทศบาลปฏิบตั หิ น้าที่
นอกเหนืออานาจ หรือละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึง่ คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ดงั กล่าว แล้วแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสังการตามที
่
่เห็นควร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะสัง่
การตามความเห็นของคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์หรือไม่ก็ได้ ดังนัน้ แม้ว่าคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า จะยัง ไม่ ม ีโ อกาสท าหน้ า ที่เ ป็ น องค์ ก รวินิ จ ฉั ย ข้ อ พิพ าททางปกครอง ตามที่
พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยคณะกรรมการกฤษฎีก า พุ ท ธศัก ราช 2476 บัญ ญัติไ ว้แ ต่ ก ารมี
“คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์” เมื่อปีพุทธศักราช 2492 ก็ถอื เป็ นจุดเริม่ ต้นอีกครัง้ ของการมี
องค์กรทีท่ าหน้าทีว่ นิ ิจฉัยข้อพิพาททางปกครองให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตาม ความพยายามใน
การอานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชนเมื่อได้รบั ความเดือดร้อนจากหน่ วยงานทางปกครอง
และเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ในรูป แบบของคณะกรรมการเรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ กลับ ไม่ค่ อ ยประสบ
ผลสาเร็จ เพราะการดาเนินการอาศัยหลักกฎหมายในทางแพ่งมากเกินไป หรือเพราะขาดการ
วางระบบการพิจารณาที่เหมาะสม จึงได้มคี วามพยายามครัง้ ใหม่ทจ่ี ะผลักดันให้เกิดองค์กรทีจ่ ะ
ทาหน้ าที่วนิ ิจฉัยชี้ขาดข้อพิพ าททางปกครองในรูปแบบขององค์กรตุลาการ เพื่อ ให้ส ามารถ
ดาเนินการวินิจฉัยชีข้ าดตัดสินคดีได้โดยอิสระจากฝา่ ยบริหารอย่างแท้จริง
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2.1.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการวิ นิจฉัยร้องทุกข์ ในปี พุทธศักราช 2522
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนมีความ
ตื่นตัว ในทางการเมือ งและทางวิชาการอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 ได้บญ
ั ญัตขิ น้ึ ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองในลักษณะดังกล่าว เนื้อหา
ของรัฐธรรมนู ญฉบับนี้สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ “ศาลปกครอง”ขึ้น เพื่อเป็ นองค์กรที่จะเข้ามา
ตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 นี้ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองขึ้น โดยให้ตรา
เป็ นพระราชบัญญัติและแยกศาลปกครองต่างหากจากศาลยุติธรรม นับเป็ นเวลา 100 ปี พอดี
ตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงจัดตัง้ เคาน์ซลิ ออฟ สเตด ในปีพุทธศักราช
2417 เพื่ออานวยความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชนตามพระราชประสงค์ ที่แนวความคิดในการ
จัด ตัง้ ศาลปกครองเริ่ม เป็ น รู ป เป็ น ร่ า งอี ก ครัง้ และมีก ารบัญ ญัติ ไ ว้ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
อย่างไรก็ตาม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ โดย
ที่ยงั มิไ ด้มกี ารวางรากฐานให้พ ร้อ ม กล่ า วคือ การมีพ นักงานเจ้า หน้ าที่และผู้พิพากษาศาล
ปกครองที่มคี วามรูใ้ นเรื่องกฎหมายปกครองอย่างแท้จริง การสร้างความเข้าใจให้ขา้ ราชการซึ่ง
เป็ นฝา่ ยปกครองเห็นชอบและยอมรับว่าศาลปกครองทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ นัน้ ทาหน้าทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ าดการ
กระทาของฝ่ายปกครองอย่างมีหลักเกณฑ์แห่งความถูกต้องและสมเหตุสมผล และสุดท้ายซึ่ง
เป็ นข้อสาคัญมากก็คอื การวางรากฐานให้ประชาชนรู้สกึ สานึกในสิทธิอนั ควรมีควรได้ของตน
กล้าที่จะเรียกร้องให้มกี ารบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ดังนัน้ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการร้องทุกข์ พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์เดิม เพื่อวางรากฐานในเรื่องดังกล่าวอันจะนาไปสู่ความพร้อมใน
การจัดตัง้ ศาลปกครองในอนาคต แต่ไม่ทนั ที่จะได้เดินหน้าวางรากฐานการจัดตัง้ ศาลปกครอง
อย่างที่ได้วางแผนไว้แต่เดิมก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เสียก่อนหลังการยึดอานาจการ
ปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่ นดิน เมื่อ วันที่ 6 ตุ ลาคม 2519 คณะปฏิรูป
แผ่ น ดิน ได้ย กเลิก รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2517 และประกาศใช้
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 แทนรัฐธรรมนู ญฉบับนี้ไม่มบี ทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตัง้ ศาลปกครองการดาเนินการเพื่อจัดตัง้ ศาลปกครองจึงหยุดชะงักลงอีกครัง้
ต่อ มาเมื่อมีก ารปฏิวตั ิใ นวันที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2520 และประกาศใช้ธรรมนู ญ การปกครอง
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ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 แทน รัฐบาลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้แถลงนโยบายทีจ่ ะเร่งรีบจัดตัง้ ศาล
ปกครอง แต่เนื่องจากรัฐบาลชุดดังกล่าวบริหารงานได้เพียงปีเศษเท่านัน้ การดาเนินการจึงยังไม่
คืบ หน้ า จนมีก ารประกาศใช้ ร ัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2521 แต่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมิได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งของศาลปกครองไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในสมัยนัน้ ได้รเิ ริม่ ผลักดันให้มกี ารปรับปรุงคณะกรรมการกฤษฎีกาตามแนวความคิด
เดิมทีเ่ คยเสนอไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2417 คือการวางรากฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมสาหรับ
การจัดตัง้ ศาลปกครองในอนาคต จนนาไปสู่การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช 2522 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476
และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492 และบัญญัติให้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการและบัญญัตใิ ห้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
เรียกว่า“กรรมการร่างกฎหมาย” และ “กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์”
กรรมการร่า งกฎหมายนั น้ มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการจัด ท าร่า งกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ หรือประกาศตามคาสังของนายกรั
่
ฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีสาหรับกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์นัน้ มีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวิธพี จิ ารณาคดีในลักษณะ
เดียวกับการพิจารณาของศาล แล้ว เสนอค าวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล
พิจารณาสังการตามที
่
เ่ ห็นสมควร
สาหรับระบบการร้องทุกข์ ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานของการจัดตัง้ ศาลปกครองต่อไปในอนาคต
นัน้ ได้นาเอา “ระบบไต่ส วนหาข้อ เท็จจริง ” มาใช้รวมทัง้ มีการถ่ วงดุล อานาจวินิจฉัย โดย
“พนักงานผูร้ บั ผิดชอบสานวน” โดยการร้องทุกข์นนั ้ เริม่ จากเอกชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากการกระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือการปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควรหรือ
การกระท านอกเหนื อ อ านาจหน้ า ที่ ห รือ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายสามารถร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
เมื่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั เรื่องร้องทุกข์แล้ว เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จัดทาเป็ นบันทึกสรุปสานวน
เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุ กข์จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
อีกครัง้ และแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติมให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ให้โอกาสผูร้ อ้ งทุกข์ และหน่ วยงาน
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ของรัฐชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตน หลังจากนัน้ เจ้าหน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น “พนักงานผู้รบั ผิดชอบสานวน” จะทา “คาแถลงการณ์” โดยให้
ความเห็นอิสระทัง้ ในด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เป็ นการชี้ขาดเบื้องต้น คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์จะพิจารณาคาแถลงการณ์ แล้วจากนัน้ จะปรึกษาหารือเป็ นองค์คณะ เพื่อลงมติ
คาวินิจฉัยชี้ขาดและเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสังการหากนายกรั
่
ฐมนตรีไม่เห็นด้วย จะต้องระบุ
เหตุผลของการสังการดั
่
งกล่าว ด้วยเหตุน้ีรูปแบบและผลคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้อ งทุ ก ข์นัน้ จึง ไม่ อ าจถือ ว่ า มีรูป แบบเช่ น เดีย วกับ ศาลปกครองได้ เพราะค าวินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะมีผลบังคับทางกฎหมายก็ต่อเมือ่ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาลให้ความเห็นชอบเสียก่อน ในขณะที่การพิจารณาคดีในรูปแบบของศาลปกครองนัน้ คา
วินิจฉัยของศาลเป็ นเด็ดขาดและฝา่ ยปกครองต้องยอมรับปฏิบตั ติ าม ความพยายามในการจัดตัง้
“ศาลปกครอง” จึงยังคงดาเนินต่อไป
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2.1.3 การพัฒนาคณะกรรมการวิ นิจฉัยร้องทุกข์สู่การจัดตัง้ ศาลปกครอง
ในสมัยรัฐบาลที่มนี ายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาใน
พ.ศ. 2535 ว่า รัฐบาลมีน โยบายที่จะ“พัฒนาบุค ลากรและกระบวนการวินิจ ฉัยเรื่อ งร้อ งทุก ข์
ตลอดจนเตรียมปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อนาไปสู่การจัดตัง้ ศาลปกครองให้ทนั ภายใน ๔ ปี ”
และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
ดัง กล่ า วได้จ ดั ท ามาตรการและแผนงานต่ า งๆ เสร็จ แล้ว แต่ ได้ม ีการยุบ สภาผู้แทนราษฎร
เสียก่อน
ต่ อ มาใน พ.ศ. 2538 ได้ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2534 โดยได้เพิม่ เติมบทบัญญัติว่าด้วยศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนู ญ รัฐบาลซึ่งมี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า “รัฐบาลจะปรับปรุง
กระบวนการอานวยความยุตธิ รรมทัง้ ทางปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญา ให้มปี ระสิทธิภาพ
รวดเร็ว เป็นธรรมและทัวถึ
่ ง รวมทัง้ พัฒนาให้ทนั สมัย เป็ นระบบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน”
ดร. โภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีก าเสนอร่ า งพระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ ให้ส อดคล้ อ งกับ บทบัญ ญัติข อง
รัฐธรรมนู ญโดยให้มรี ะบบศาลปกครองเป็ นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรม และให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีก าท าหน้ าที่เ ป็ น หน่ ว ยธุ รการของศาลปกครองด้ว ย และได้เ สนอร่า ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปแต่ได้มกี าร
ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรเสียก่อน
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รัฐบาลซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาใน
พ.ศ. 2539 ว่ ารัฐบาลจะ “เร่งรัดผลัก ดัน ...ให้มศี าลปกครองขึ้น เป็ น เอกเทศจากระบบศาล
ยุติธ รรม โดยสอดคล้อ งกับบทบัญ ญัติและเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญ ” ดร.โภคิน พลกุ ล
รัฐมนตรีประจาส านักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ที่เ คย
น าเสนอรัฐ บาลที่แ ล้ว ต่ อ คณะรัฐ มนตรี ในขณะเดีย วกัน กระทรวงยุ ติธ รรมก็ไ ด้เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ โดยให้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ เป็ นศาลชานัญพิเศษอยู่
ในระบบศาลยุติธ รรมต่ อ คณะรัฐ มนตรีเ ช่ น กัน ซึ่ง คณะรัฐ มนตรีไ ด้พิจ ารณาแล้ว ให้ย ึด ตาม
นโยบายของรัฐบาลทีไ่ ด้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยให้ศาลปกครองมีหน่วยงานธุรการทีเ่ ป็ นอิสระ ไม่
สังกัดส่วนราชการใด และได้เสนอร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ตามหลักการดังกล่าว
ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร
ต่อมาได้มแี นวความคิดและความพยายามในการปฏิรปู ทางการเมือง โดยมีการตัง้ สภา
ร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึง่ มีนายอานันท์ ปนั ยารชุน เป็ นประธาน
โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของเลขานุการฯ (ดร.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ) และคณะ
นักวิชาการทางกฎหมายมหาชนทีเ่ สนอให้มกี ารบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญให้มกี ารจัดตัง้ ระบบศาล
ปกครองขึน้ เป็ นเอกเทศจากระบบศาลยุตธิ รรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 จึงบัญญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ ระบบศาลปกครองขึน้ เป็ นเอกเทศจากระบบศาลยุตธิ รรม รัฐบาล
ซึง่ มีนายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ที่รฐั บาลชุดที่แล้วได้เสนอสภาผู้ แทนราษฎร
แล้ ว ให้ ส อดคล้ อ งกับ รัฐ ธรรมนู ญ ต่ อ ไป ซึ่ง นายชัย วัฒ น์ วงศ์ ว ัฒ นศานต์ รองเลขาธิก าร
คณะกรรมการกฤษฎีก าในขณะนั น้ ได้ร บั มอบหมายให้เ ป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการด าเนิ น การ
ดังกล่าวและได้ทาหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวทัง้
ในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒสิ ภา ซึ่งในทีส่ ุดร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้ผ่านการพิจารณา
ของรัฐ สภา และมีก ารประกาศใช้เ ป็ นกฎหมายเมื่อ วันที่ 11 ตุ ล าคม พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา
(สานักงานศาลปกครอง, 2553: 9-10)
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางก็ได้เปิ ดทาการเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 จึงอาจกล่าวได้ว่าในทีส่ ุดแล้วความพยายามในการจัดตัง้ องค์กร
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง ซึ่งเริม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ส าเร็จเป็ นรูปธรรมอย่างงดงามในอีก 127 ปี ต่ อมา ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช (สานักงานศาลปกครอง, 2552: 77)
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2.1.4 ความหมายของศาลปกครอง
ศาลปกครอง (Administrative Court) ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน กล่าวคือ
บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ (2538: 208) กล่าวว่าศาลปกครอง เป็ นสถาบันหรือองค์กรที่
กฎหมายกาหนดให้มอี านาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยชีข้ าดคดีปกครอง ซึง่ เป็ นคดีทเ่ี ป็ นข้อพิพาท
หรือที่โต้แย้งระหว่างเอกชนและหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกี่ยวกับการกระทาทาง
ปกครองของหน่ วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ เช่น ค าสังไม่
่ อ อกใบอนุ ญ าตให้แก่ ผู้ขอ
อนุญาต หรือคาสังให้
่ ผปู้ ระกอบกิจการหยุดประกอบกิจการ เป็นต้น
อมร จันทรสมบูรณ์ (2528: 29) ให้ความหมายของศาลปกครองว่า เป็ นองค์กรที่จะให้
ความคุ้ม ครองแก่ ป ระชาชนด้ ว ยการรับ เรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ก็จ ะปกป้ อ ง
ประโยชน์ส่วนรวมของรัฐด้วย
ประดิษ ฐ เอกมณี (2540: 182) ให้ค วามหมายว่ า ศาลปกครองคือ ศาลที่พิจ ารณา
พิพากษาคดีปกครองซึ่งได้แก่คดีท่รี าษฎรมีข้อพิพาทกับรัฐหรือกับคนของรัฐ หรือคนของรัฐ
พิพาทกันเอง และคดีทก่ี ฎหมายกาหนดให้อยูใ่ นอานาจของศาลปกครองโดยเฉพาะ
อิสสระ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ (2540: 11,17-18) กล่าวว่า ศาลปกครองมีความหมาย 2 นัย
คือ นัยธรรมดา และนัยวิชาการ (เทคนิค) ตามความหมายธรรมดาหรือตามหลักภาษานัน้ ศาล
ปกครองหมายถึง ศาลทีม่ อี านาจพิพากษาคดีปกครอง (Administrative litigation) โดยเฉพาะ
ในทางวิช าการเมื่อ กล่ า วถึง ศาลปกครอง ย่อ มเป็ น ที่เ ข้า ใจในหมู่นั ก นิ ติศ าสตร์ข องนานา
อารยประเทศว่า หมายถึง ศาลปกครองในระบบศาลคู่ ด้วยเหตุน้ีนักกฎหมายอังกฤษ จึงเรียก
ศาลปกครองดัง กล่ า วว่ า ระบบศาลปกครองที่แ ยกต่ า งหาก (Separate System of
Administrative Courts) คาว่าแยกต่างหาก (Separate) มีความหมายว่า ศาลปกครองในระบบ
ศาลคู่แยกต่างหากจากศาลยุตธิ รรม โดยเหตุน้ีนักกฎหมายอังกฤษจึงกล่าวว่า ในประเทศของ
เขาไม่มศี าลปกครองซึง่ หมายถึงไม่มศี าลปกครองตามความหมายทางวิชาการ
สุจนิ ต์ ทังสุบุตร (2523: 162) ได้กล่าวถึงศาลปกครองว่า เป็ นองค์กรอิสระที่จดั ตัง้ ขึน้
เพื่อแก้ไขปญั หาความขัดแย้งระหว่างประชาชนคู่กรณีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐในสายบริหาร หรือ
ปญั หาระหว่างข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่และข้าราชการชัน้ ผูน้ ้อย
อมร รักษาสัตย์ (2541: 192) กล่าวว่า ศาลปกครองเป็ นเพียงองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาททางปกครองในรูปของศาล เป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมการกระทาทางปกครอง หรือการ
ใช้อ านาจรัฐของหน่ ว ยงานและเจ้าหน้ าที่ของรัฐให้เ ป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน้ การควบคุ ม
ดังกล่าวจะได้ผลก่อให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการคุ้มครองสิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชนได้อย่างจริงจังนัน้ ยังขึน้ อยู่กบั ปจั จัยสาคัญอีกหลายประการ เช่น ความ
สานึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั หิ น้าที่ภายในกรอบของกฎหมายโดยคานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ความรูแ้ ละความสานึกในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเอง ตลอดจน
ประสิทธิภาพของกลไกอื่นของรัฐในการควบคุมการกระทาทางปกครอง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2539: 6) ให้ความหมายของศาลปกครองไว้อย่าง
ละเอียดว่า หมายถึง สถาบันที่มคี วามเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
(กฎหมายปกครอง) ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เพื่อแก้ไขปญั หาข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยศาลปกครองนี้จะมีอานาจหน้าที่สาคัญคือ ตรวจสอบ
การดาเนินการของเจ้าหน้ าที่ของรัฐว่าได้ดาเนิ นการไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือให้
ความเป็ นธรรมแก่ประชาชนพอเพียงแล้วหรือ ไม่ ถ้าการดาเนินการของเจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่
ถูกต้อง ศาลปกครองก็จะวินิจฉัยให้ยกเลิกเพิกถอนคาสังหรื
่ อการกระทาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
อานาจของศาลปกครองไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงขนาดสังให้
่ เจ้าหน้ าทีข่ องรัฐต้องกระทาสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ซึง่ เป็ นเรือ่ งของฝา่ ยบริหารทีจ่ ะต้องดาเนินการต่อไป รวมทัง้ ไม่มอี านาจทีจ่ ะวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถู กร้องเรียนเป็ นคดีปกครองจะต้อ งรับโทษทางอาญา ซึ่งเป็ นเรื่อ งของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา
ศาลปกครอง (Administrative Court) เป็ นศาลที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ตามรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และมีการจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุตธิ รรมและมีอานาจ
หน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึง่ เป็ นคดีพพิ าทระหว่างหน่ วยราชการ หน่ วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาท
ระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทัง้ นี้ เพื่อปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั ริ าชการ
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าศาลปกครองเป็นองค์กรของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
เพื่อให้มอี านาจหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองหรือคดีปกครองระหว่างเอกชน
และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเนื่องมาจากการกระทาทางปกครองของหน่ วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐนัน้ ศาลปกครองมีทงั ้ ในประเทศที่ใช้ระบบศาลเดี่ยว (the single
system of court) และในประเทศทีใ่ ช้ระบบศาลคู่ (the dual system of courts) ตัวอย่าง
ประเทศทีใ่ ช้ระบบศาลเดีย่ วนัน้ ในทางปฏิบตั แิ ละตามสภาพความเป็นจริง ศาลปกครองมิได้แยก
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ออกจากศาลยุติธรรม โดยศาลปกครองเป็ นส่วนหนึ่งหรือแผนกหนึ่งของศาลยุติธรรมดังเช่น
อังกฤษ ที่ศาลยุตธิ รรมหรือศาลชานัญพิเศษมีอานาจพิพากษาคดีปกครองโดยผู้พพิ ากษาซึ่งมี
ความรู้ค วามสามารถด้า นวิธ ีพ ิจารณาความและมีค วามรู้ด้า นกฎหมายหรือ การบริหารงาน
รวมทัง้ มีพนักงานคดีปกครองเป็ นผู้ช่วยเหลือในการทาสานวนเช่นเดียวกับศาลแรงงานกลาง
และศาลภาษีอ ากรกลางที่ม ีอ านาจพิจ ารณาคดีเ กี่ย วกับ แรงงานและคดีภ าษีอ ากร ส่ ว นใน
ประเทศทีใ่ ช้ระบบศาลคู่ เช่น สาธารณรัฐฝรังเศส
่ ศาลปกครองจะแยกออกจากศาลยุตธิ รรม โดย
มีโครงสร้างการจัดองค์การ และการบริหารงานบุคคลของตนเองอย่างเป็ นอิสระแยกออกจาก
ศาลยุตธิ รรม ตลอดจนมีอานาจหน้าทีพ่ จิ ารณาคดีปกครองตามกฎหมายมหาชน
ประยูร กาญจนดุล (2523: 66) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของศาลปกครอง ไว้ดงั นี้
(1) ต้องวางระเบียบวิธพี จิ ารณาคดีปกครองขึน้ เป็ นสัดส่วนต่างหากจากวิธพี จิ ารณาของ
ศาลยุตธิ รรม และต้องมีการแบ่งแยกอานาจระหว่างศาลยุตธิ รรมกับศาลปกครองเป็นสัดส่วน
(2) ต้องให้ตุลาการศาลปกครองมีความเป็ นอิสระในการพิจารณาพิพากษาโดยให้ศาล
ปกครองประกอบด้วยตุลาการซึง่ ไม่อยูใ่ ต้อทิ ธิพลของฝา่ ยปกครอง
(3) ให้อานาจทัวไปแก่
่
ศาลปกครองในการพิจารณาคดีปกครองทัง้ หมดที่มไิ ด้มอบให้
ศาลยุตธิ รรมพิจารณาพิพากษา
กรณี ข้อ พิพ าทที่เ กิด ขึ้น เนื่ อ งจากการปฏิบ ัติข องฝ่ า ยปกครอง ซึ่ง มีอ งค์ก ารหรือ
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครองเป็ นคู่ความอยู่ด้วย จากความหมายนี้ ทาให้แยกสาระสาคัญของคดี
ปกครองออกได้เป็ น 2 ประการ ประการแรก ต้องมีการฟ้องร้องในกรณีพพิ าทที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ริ าชการของฝ่ายปกครอง และอีกประการหนึ่ง ต้องมีองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เป็นคู่กรณี

2.1.5 โครงสร้างของศาลปกครอง
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 7
กาหนดให้ศาลปกครองแบ่งออกได้เป็ น 2 ชัน้ ศาล ได้แก่ ศาลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครอง
สูงสุด และศาลปกครองชัน้ ต้นแบ่งออกเป็ น ศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมภิ าค ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 8 กาหนดให้
จัดตัง้ ศาลปกครองในภูมภิ าคทัง้ หมด 16 แห่ง โดยแยกออกเป็ น ภาคเหนื อ 3 จังหวัด
(เชียงใหม่ พิษณุโลก แพร่) ภาคกลาง 2 จังหวัด (ลพบุร ี สุพรรณบุร)ี ภาคตะวันออก1 จังหวัด
(ระยอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา บุรรี มั ย์ สกลนครอุดรธานี
อุบลราชธานี) ภาคใต้ 4 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา) ทัง้ นี้ เพื่ออานวยความ
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สะดวกแก่ประชาชนในการฟ้องและดาเนินคดีในศาลปกครอง ซึง่ ในปจั จุบนั ศาลปกครองภูมภิ าค
ได้เปิดทาการแล้ว 11 แห่งได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองพิษณุ โลก ศาลปกครอง
ระยอง ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุร ี และ
ศาลปกครองนครสวรรค์
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2.1.6 เขตอานาจของศาลปกครอง
เขตอ านาจศาลปกครองในที่น้ี ห มายความถึงเขตพื้น ที่ท่ีอ ยู่ใ นอ านาจการพิจ ารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครอง ซึง่ ศาลปกครองแต่ละศาลมีเขตอานาจดังต่อไปนี้
(1) ศาลปกครองชัน้ ต้น แบ่งออกเป็น
(1.1) ศาลปกครองกลาง
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
8 วรรคสอง สาม และสี่ กาหนดให้ศาลปกครองกลางมีเ ขตอ านาจตลอดท้องที่ 8 จังหวัด
ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร และในอีก 7 จังหวัดใกล้เคียง และมีเขตอานาจในจังหวัด
อื่นทีย่ งั มิได้อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองในภูมภิ าคอื่น ทัง้ ยังอาจรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ี
อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองภูมภิ าคต่าง ๆ ทีม่ ายืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองกลางได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ตามระเบียบของที่ป ระชุ มใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูง สุ ด ว่า ด้ว ยวิธ ี
พิจารณา พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ยังได้มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับเขตอานาจของศาลปกครองเพิม่ เติมอีก
2 ประการ ได้แก่
(ก) ค าฟ้ อ งซึ่ง อาจยื่นต่ อ ศาลปกครองได้ส องศาลหรือ หลายศาล ไม่ว่าจะเป็ นเพราะ
ภูมลิ าเนา เพราะสถานที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีหลายข้อหา ถ้ามูลคดีมคี วามเกี่ยวเนื่องกัน ผู้
ฟ้องคดีจะยืน่ คาฟ้องต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้
(ข) ในกรณีท่มี ูลคดีมไิ ด้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่ผู้ฟ้องคดีมสี ญ
ั ชาติไ ทยและไม่ม ี
ภูมลิ าเนาอยูใ่ นราชอาณาจักร ก็ให้มอี านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางได้
(1.2) ศาลปกครองในภูมภิ าค
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
103 กาหนดให้ศาลปกครองในภูมภิ าค มีเขตอานาจครอบคลุมพืน้ ที่จงั หวัดตามทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 94 แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างทีย่ งั ไม่อาจเปิดทาการศาลปกครองในภูมภิ าคครบตามที่
กาหนดไว้ ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอานาจออกประกาศราชกิจ จานุ เบกษา
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กาหนดให้ศาลปกครองในภูมภิ าคทีเ่ ปิดทาการแล้วมีเขตอานาจในจังหวัดทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกับศาล
ปกครองนัน้ เพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดมีเพียงศาลเดียวโดยตัง้ อยู่ทก่ี รุงเทพมหานคร ดังนัน้ คดีทอ่ี ยู่ในเขต
อานาจของศาลปกครองสูงสุ ด ไม่ว่ามูลคดีจะเกิดขึ้นที่ใ ด หรือ ผู้ฟ้อ งคดีมภี ูมลิ าเนาอยู่ท่ใี ดก็
สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
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2.1.7 แนวคิ ดเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติตลุ าการศาลปกครอง
ในประเทศที่ใ ช้ระบบประมวลกฎหมาย มีก ารแบ่ งแยกกฎหมายออกเป็ นกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน โดยมีองค์กรวินิจฉัย ชี้ขาดคดีและระบบวิธพี จิ ารณาคดีท่แี ตกต่าง
กันตามสาขากฎหมายนัน้ ๆ และตามความเหมาะสมกับประเภทของคดี ดังนัน้ คุณสมบัตขิ อง
ตุลาการทีม่ อี านาจหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีแต่ละประเภทจึงย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วย
ตุลาการศาลปกครองต้องเป็ นผู้ท่มี คี ุ ณสมบัติแตกต่ างจากผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมที่
ตัด สิน คดีแ พ่ ง หรือ คดีอ าญาเพราะในคดีแ พ่ ง และคดีอ าญาจะเป็ น เรื่อ งของการใช้ป ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ส่วนคดีปกครองเป็ นเรื่องเกี่ยวกับข้อโต้แย้งระหว่าง
เอกชนกับหน่ วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมาย
กาหนดไว้ คดีปกครองจึงเป็ นการชังน
่ ้ าหนักระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนกับประโยชน์
สาธารณะ ตุ ล าการศาลปกครองจึง ต้ อ งเป็ น ผู้ซ่ึง มีค วามรู้ใ นหลัก กฎหมายมหาชนและมี
ประสบการณ์ในการบริหารรัฐกิจ จึงจะสามารถรักษาดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองประโยชน์
ส่วนตัวของเอกชนกับประโยชน์สาธารณะได้(ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 120-121)
ตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ ต้น และในศาลปกครองสูงสุ ด ประกอบด้ว ยต าแหน่ งและ
จานวนตุลาการในศาลปกครอง ดังนี้
(1) ตาแหน่งและจานวนของตุลาการในศาลปกครอง
(1.1) ศาลปกครองชัน้ ต้น
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
17 กาหนดให้ศาลปกครองชัน้ ต้นแต่ละศาลจะมีตาแหน่งตุลาการศาลปกครองดังนี้
- อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น
- รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น
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- ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้น
- ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 224 วรรคท้ายได้
กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองในชัน้ ศาลใดจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
ในกระบวนวิธ ีพ ิจ ารณาคดีปกครองยังมีต าแหน่ งตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ ต้นที่ม ี
ความสาคัญในกระบวนพิจารณาอีก 2 ตาแหน่ ง ได้แก่ “ตุลาการเจ้าของสานวน” และ“ตุลาการผู้
แถลงคดี”สาหรับตาแหน่ง “ตุลาการเจ้าของสานวน” นัน้ จะแต่งตัง้ โดยตุลาการหัวหน้าองค์คณะ
นัน้ ๆ ซึง่ อาจจะเป็ นตุลาการหัวหน้ าองค์คณะเองก็ได้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 58 วรรคสาม กาหนดให้ “ตุลาการผูแ้ ถลงคดี” จะ
แต่งตัง้ โดยอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น โดยแต่งตัง้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ และต้อง
ไม่ใช่ตุลาการในองค์คณะที่พจิ ารณาพิพากษาคดี ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการจ่ายสานวน การโอนคดี การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการในคดี
ปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานคดีปกครอง และการ
มอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครองแทนพ.ศ. 2544 ข้อ 12 กาหนดให้อธิบดีศาลปกครองกลาง
จะต้อ งประกาศก าหนดให้ตุล าการในศาลปกครองชัน้ ต้นจานวนหนึ่งเป็ นตุ ลาการผู้แถลงคดี
ปกครองภายในก าหนดระยะเวลาที่แน่ นอน และตามระเบียบที่ป ระชุม ใหญ่ ตุ ล าการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการจ่ายสานวน การโอนคดี การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการในคดี
ปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานคดีปกครอง และการ
มอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครองแทนพ.ศ. 2544 ข้อ 8 กาหนดให้การจ่ายสานวนคดีของอธิบดี
ให้แก่องค์คณะนัน้ อธิบดีตอ้ งกาหนดด้วยว่าตุลาการคนใดเป็นตุลาการผูแ้ ถลงคดีในคดีนนั ้
(1.2) ศาลปกครองสูงสุด
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
12 กาหนดให้ศาลปกครองสูงสุดประกอบด้วยตาแหน่งตุลาการ ดังนี้
- ประธานศาลปกครองสูงสุด
- รองประธานศาลปกครองสูงสุด
- ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด
- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 224 วรรคท้าย ได้
กาหนดให้มจี านวนของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เป็ นไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง (ก.ศป.) กาหนดโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา
58 วรรคสี่ และระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการจ่าย
สานวน การโอนคดี การปฏิบตั ิห น้ า ที่ของตุ ล าการในคดีป กครอง การคัดค้า นตุ ล าการศาล
ปกครอง การปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครอง
แทน พ.ศ. 2544 ข้อ 12 ได้กาหนดให้ศาลปกครองสูงสุดมีตาแหน่ งตุลาการในกระบวนพิจารณา
อีก 2 ตาแหน่ งทีส่ าคัญเช่นเดียวกับในศาลปกครองชัน้ ต้น ได้แก่ “ตุลาการเจ้าของสานวน” และ
“ตุลาการผู้แถลงคดี” อานาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสานวนและตุลาการผูแ้ ถลงคดีปกครอง
นัน้ เป็ นทานองเดียวกันกับในศาลปกครองชัน้ ต้น แต่ การแต่ งตัง้ ตุ ล าการผู้แถลงคดีใ นศาล
ปกครองสูงสุดนัน้ เป็นอานาจของประธานศาลปกครองสูงสุด ซึง่ โดยปกติแล้วตุลาการผูแ้ ถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุดจะแต่งตัง้ จากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ประธานศาล
ปกครองสูงสุดอาจแต่งตัง้ ตุลาการผูแ้ ถลงคดีจากตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นได้
(2) จานวนตุลาการในองค์คณะ
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
54 กาหนดให้จานวนตุลาการในองค์คณะทีน่ งั ่ พิจารณาคดีนนั ้ ในศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีตุลา
การอย่างน้ อย 3 คน จึงจะเป็ นองค์คณะ และสาหรับ ในศาลปกครองสูงสุดนัน้ ต้องมีตุลาการ
อย่างน้อย 5 คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
(3) ทีม่ าและหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการศาลปกครอง
(3.1) ทีม่ าของตุลาการศาลปกครอง
ตุลาการศาลปกครองมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากตุลาการในศาลยุตธิ รรม กล่าวคือ
(ก) การคัด เลือ กตุ ล าการศาลปกครองนั น้ จะใช้ร ะบบเปิ ด บุ ค คลหลายสาขาอาชีพ
สามารถเข้าเป็ นตุลาการในศาลปกครองได้โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า
35 ปี เ ป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิใ นสาขานิ ติศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สัง คมศาสตร์ห รือ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน และมีคุ ณ สมบัติ ตาม
พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ที่
กาหนดให้ผทู้ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็นตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(3) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป. กาหนด และ
(4) มีคุณสมบัตอิ ่นื อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็ นพนักงานผู้รบั ผิดชอบสานวน หรื อเลขานุ การ
กรรมการร่างกฎหมายในสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่ งพนักงานคดีปกครองใน
ระดับที่ ก.ศป. กาหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปี ในตาแหน่ งไม่ต่ ากว่าผู้พพิ ากษา
ศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
(ง) รับ ราชการหรือ เคยรับ ราชการไม่น้ อ ยกว่ าสามปี ใ นต าแหน่ ง อัย การจังหวัด หรือ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการพล
เรือ นระดับ 8 หรือ ต าแหน่ งอื่นในหน่ ว ยงานของรัฐที่เ ทีย บเท่า ทัง้ นี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศ
กาหนด
(ฉ) เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ส อนวิช าในสาขานิ ติศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาทีเ่ กี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา
และดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ไม่น้อยกว่าสามปี
(ช) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่ วยงาน
ของรัฐนับแต่สาเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกสาขากฎหมายมหาชนและรับ ราชการในหน่ ว ยงานของรัฐ นับแต่ สาเร็จการศึกษาระดั บ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
(ซ) เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทนายความไม่ น้ อ ยกว่ า สิบ สองปี และมี
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป. ประกาศกาหนดให้นาความในมาตรา 14
และมาตรา 16 มาใช้บงั คับแก่ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นโดยอนุโลม
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จากมาตราดังกล่าวข้างต้น ผูท้ ส่ี ามารถเข้ามาเป็ นตุลาการในศาลปกครองได้อาจมาจาก
อาชีพข้าราชการผูพ้ พิ ากษาในศาลยุตธิ รรม อัยการ อาจารย์ หรือทนายความก็ได้ ส่วนตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดนัน้ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 45 ปีเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น และมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่กาหนดไว้ในมาตรา 13 กาหนดให้ผู้ท่จี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ห้าปี
(3) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขานิ ตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป. กาหนด และ
(4) มีคุณสมบัตอิ ่นื อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ
กฤษฎีกา
(ข) รับ ราชการหรือ เคยรับ ราชการในต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า ตุ ล าการหัว หน้ า คณะศาล
ปกครองชัน้ ต้น
(ค) รับ ราชการหรือ เคยรับ ราชการในต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า ผู้พิพ ากษาศาลฎีก าหรือ
เทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(ง) รับราชการหรือ เคยรับราชการในตาแหน่ งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเ ศษประจาเขตหรือ
เทียบเท่า
(จ) รับ ราชการหรือ เคยรับ ราชการในต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า อธิบ ดีห รือ เทีย บเท่ า หรือ
ตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐทีเ่ ทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
(ฉ) เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ส อนวิช าในสาขานิ ติศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาทีเ่ กี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา
และดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พเิ ศษ
(ช) เป็ นหรือ เคยเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทนายความไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ส ิ บ ปี และมี
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป. ประกาศกาหนด ยิง่ ไปกว่านัน้ สาหรับศาล
ปกครองสูงสุด มาตรา 277 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ยังก าหนดให้มตี ุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ที่เ ป็ น ผู้ทรงคุ ณวุฒสิ าขานิ ติศ าสตร์และในการ
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บริหารราชการแผ่นดินมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทัง้ หมดอีกด้วย
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
15 วรรคหนึ่งและ วรรคสองกาหนดให้ การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาล
ปกครองสูงสุดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 64 และมาตรา 64 วรรคสอง กาหนดให้มกี ารเปิ ด
โอกาสให้ว ิจารณ์ ก ารพิจารณาหรือ การพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุ จ ริต ด้ว ยวิธ ีทาง
วิชาการ โดยไม่เป็ นความผิดฐานละเมิดอานาจศาล หรือดูหมิน่ ศาล หรือตุลาการซึ่งจะเป็ นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทางานของศาลปกครองได้อกี ทางหนึ่งอันจะส่งผล
ให้ก ารพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลต้อ งมีค วามโปร่ง ใส มีเ หตุ ม ีผ ลและมีค วามน่ า เชื่อ ถือ
นอกจากนี้ ในกรณีท่อี าจมีก ารลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล กฎหมายยังกาหนดให้ศ าลใช้
อ านาจอย่า งระมัด ระวัง เท่ า ที่จ าเป็ น ตามพฤติก ารณ์ และหากต้อ งลงโทษจ าคุ ก หรื อ ปรับ ก็
กาหนดให้องค์คณะอื่นทีไ่ ม่ใช่องค์คณะทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีนนั ้ เป็นผูพ้ จิ ารณาและสังลงโทษ
่
(3.2) หลักประกันความเป็นอิสระของศาลปกครอง
พระราชบัญ ญัติ จ ัด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครองได้ ก าหนดให้ ม ี
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ทาหน้าทีเ่ ป็ นองค์กรบริหารงานบุคคลของตุลาการ
ศาลปกครอง โดยมีอานาจในการกาหนดตาแหน่ง การคัดเลือก การเลื่อนตาแหน่ ง การย้าย การ
กาหนดโทษทางวินัย การให้ออกหรือไล่ตุลาการออกจากราชการ การประเมินสมรรถภาพใน
การปฏิบตั ิห น้ าที่ของตุ ล าการที่จ ะมีอ ายุค รบ 65 ปี การออกระเบีย บต่ าง ๆ ที่เ กี่ยวกับ การ
บริห ารงานบุค คล ฯลฯ คณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง (ก.ศป.) จึง ถือ ว่ าเป็ น องค์ก ร
บริหารงานบุคคลทีท่ าหน้าทีป่ ระกันความเป็ นอิสระของตุลาการศาลปกครอง
ตามพระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542
กาหนดให้มคี ณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ประกอบด้วย ประธานศาลปกครอง
สูงสุด เป็ นประธาน และมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 12 คน โดยในจานวน 12 คนนี้มาจาก
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รบั เลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จานวน 6 คน
ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นที่ได้รบั เลือกจากตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น จานวน 3 คน
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้รบั เลือกจากวุฒสิ ภา จานวน 2 คน และจากคณะรัฐมนตรี จานวน 1 คน ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 39 กาหนดให้
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มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ะอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 2 ปีโดยอาจได้รบั เลือกใหม่ได้อกี แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้
นอกจากตุลาการศาลปกครองจะมีอิสระทางด้านโครงสร้างแล้ว กฎหมายยังกาหนด
มาตรการเพื่อประกันความเป็นอิสระอีก 3 ประการ ได้แก่
(1) ตามพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 56 กาหนดให้การจ่ายสานวนคดีให้แก่องค์คณะต้องจ่ายสานวนคดีให้ตรงกับความ
เชีย่ วชาญขององค์คณะทีจ่ ดั ไว้ หรือจ่ายให้แก่องค์คณะทีม่ ลู คดีเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ที่ หรือถ้ามิได้ม ี
การจัดองค์คณะไว้ตามความเชีย่ วชาญหรือพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ต้องจ่ายสานวนคดีให้แก่องค์คณะที่
ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า การจ่ายสานวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสานวนคนใดแล้วการ
เรียกคืน หรือการโอนสานวนคดีจะกระทามิได้ เว้นแต่เ ป็ นกรณีท่กี ระทบกระเทือ นต่อ ความ
ยุตธิ รรมในการพิจารณาพิพากษาคดี
(2) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 249 วรรคห้า ได้
กาหนดห้ามมิให้มกี ารโยกย้ายตุ ลาการศาลปกครองไปดารงตาแหน่ งอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูน้ นั ้ นอกจากเป็นกรณีการเลื่อนตาแหน่ งให้สูงขึน้ หรือเป็ นการ
ย้ายประจาปี หรือเป็ นกรณีอยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัย หรือตกเป็ นจาเลยในคดีอาญา
ที่ศ าลประทับรับ ฟ้ องแล้ว และ ตามพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ได้กาหนดวิธกี ารโยกย้ายตุลาการก็เป็ นอานาจของประธานศาล
ปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ ตุล าการในศาลปกครองสูงสุด พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ประกอบกับข้อ 1 (1) (ค) ของประกาศประธานศาล
ปกครองสูงสุด เรื่อง อานาจหน้าทีข่ องประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น
และการแต่งตัง้ ให้ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นปฏิบตั ิหน้าที่ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชัน้ ต้น ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 กาหนดให้เพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลปกครอง ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดอาจสังให้
่ ตุลาการศาลปกครองผูน้ นั ้ ไปช่วยทางานชัวคราวในต
่
าแหน่ งทีไ่ ม่ต่ า
กว่าทีผ่ นู้ นั ้ ดารงตาแหน่งได้ โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
(3) ตามพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 30 กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองตาแหน่ งต่าง ๆ ได้รบั เงินเดือนตายตัวตามบัญชีทา้ ย
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พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อมิให้การเลื่อนขัน้
เงินเดือนประจาปีเป็ นปจั จัยให้มกี ารใช้อทิ ธิพลต่อตุลาการศาลปกครองได้
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 280 กาหนดให้ศาล
ปกครองดาเนินการโดยมี “สานักงานศาลปกครอง”เป็ นหน่ วยงานธุรการของศาลปกครอง มี
เลขาธิก ารส านัก งานศาลปกครองเป็ นผู้บงั คับ บัญ ชาขึ้น ตรงต่ อ ประธานศาลปกครองสูง สุ ด
สานัก งานศาลปกครองมีค วามเป็ นอิส ระในการบริห ารงานบุค คลการงบประมาณ และการ
ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด โดยอานาจหน้ าที่ของสานักงานศาลปกครองนัน้ ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 77 กาหนดให้
สานักงานศาลปกครองมีอานาจหน้าทีห่ ลักอยู่ 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ งานธุรการของศาลปกครอง
งานช่วยเหลือตุลาการในการดาเนินคดีปกครอง งานสนับสนุ นทางด้านวิชาการแก่ตุลาการศาล
ปกครอง
2.1.8 อานาจการพิ จารณาพิ พากษาคดีของศาลปกครอง
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ ห้อานาจของศาลปกครองนัน้ ได้แก่ มาตรา 276 วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 233 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมทัง้ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 และมาตรา 11 ได้กาหนดเกี่ยวกับอานาจของศาลปกครองไว้
แตกต่างกันในแง่ของคู่กรณีในข้อพิพาทกับในแง่ของลักษณะของข้อพิพาท ดังนี้
(1) อ านาจของศาลปกครองตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่งกาหนดให้
ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองทีม่ ลี กั ษณะสาคัญ 2 ประการ คือ
(1.1) เป็นข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้อ งถิ่น หรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่อ ยู่ใ นบังคับบัญ ชาหรือ ในก ากับดูแ ลของรัฐบาลฝ่ายหนึ่ งกับ
เอกชนอีกฝา่ ยหนึ่ง
(ข) เป็ นข้อพิพาทระหว่างหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีอ่ ยูใ่ นบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน
(1.2) ลักษณะของข้อพิพาทนอกจากต้องเป็ นข้อพิพาทระหว่างคู่ กรณีตาม (1) แล้ว ยัง
ต้องเป็นเรือ่ งพิพาทอันเนื่องมาจาก
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(ก) การกระทา หรือการละเว้นการกระทา ทีห่ น่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือ
(ข) การกระทาหรือการละเว้นการกระทาทีห่ น่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือ ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น หรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐนัน้ ต้อ งรับ ผิดชอบในการปฏิบ ัติห น้ าที่ต าม
กฎหมาย
(2) อ านาจศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 223 โดยส่วนใหญ่ยงั คงอานาจศาลปกครองไว้เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2540 และกาหนดให้การรับรองว่าจะมีการจัดตัง้ ศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ ด้วยก็ได้ แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็
มีส่วนทีก่ าหนดไว้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คือ
(2.1) เกีย่ วกับเขตอานาจศาล
(ก) ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 223 วรรค
หนึ่ง ได้กาหนดขยายเขตอานาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อานาจทางปกครองให้
ครอบคลุมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่ วยงานของรัฐทุกประเภท ซึง่ เท่ากับเป็ นการขยาย
นิย ามหน่ ว ยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
(ข) ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 253 วรรคหนึ่ง
ก าหนดให้ ศ าลปกครองมีอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดีท่ีพิพ าทเกี่ย วกับ ค าวินิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลัง
(2.2) เกีย่ วกับผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 (3) กาหนดให้
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ม ี ส ิ ท ธิ ย่ื น เรื่อ งต่ อ ศาลปกครองได้ อี ก ทางหนึ่ ง
นอกเหนือจากผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาซึ่งจากความแตกต่างในสาระสาคัญดังกล่าวเกี่ยวกับ
ศาลปกครองท าให้ เ ขตอ านาจศาลปกครองและผู้ม ีส ิท ธิฟ้ องคดีต่ อ ศาลปกครองขยายและ
ครอบคลุมได้มากกว่าทีก่ าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2.1.9 คดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
(1) ประเภทคดีท่อี ยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาล
ปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 เมื่อ พิเ คราะห์ต ามมาตรา 9 ประกอบกับ
บทบัญญัตมิ าตรา 72 แล้ว อาจจาแนกคดีทอ่ี ยูใ่ นอานาจของศาลปกครองได้ต่อไปนี้
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(ก) ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) กาหนดให้คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใด
เนื่องจากกระทาโดยไม่มอี านาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญทีก่ าหนดไว้สาหรับการกระทา
นัน้ หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิท่ไี ม่เป็ นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็ นการ
สร้างขัน้ ตอนโดยไม่จ าเป็ น หรือ สร้างภาระให้เ กิด กับ ประชาชนเกินสมควร หรือ เป็ น การใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
9 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 72 วรรคสอง กาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับโดย
สังให้
่ เพิกถอนกฎ หรือคาสัง่ หรือสังห้
่ ามการกระทาทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยศาลปกครองจะ
กาหนดว่าให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลัง หรือมีผ ลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้หรือ
จะกาหนดให้มเี งือ่ นไขอย่างใดด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
(ข) ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) กาหนดให้คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกิน
สมควร
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
72 วรรคหนึ่ง (2) กาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับโดยสังให้
่ หวั หน้าหน่ วยงาน
ทางปกครอง หรือ เจ้าหน้ าที่ข องรัฐที่เ กี่ยวข้อ งปฏิบตั ิต ามหน้ าที่ภายในเวลาที่ศ าลปกครอง
กาหนด
(ค) ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) กาหนดให้คดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจาก
กฎ คาสังทางปกครองหรื
่
อคาสังอื
่ ่น หรือจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่ กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
72 วรรคหนึ่ง (3) กาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับโดยสังให้
่ ใช้เงินหรือให้ส่ง
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มอบทรัพย์สนิ หรือให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ โดยจะกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น
ๆไว้ดว้ ยก็ได้
(ง) ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) กาหนดให้คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
72 วรรคหนึ่ง (3) กาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับโดยสังให้
่ ใช้เงินหรือให้ส่ง
มอบทรัพย์สนิ หรือให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ โดยจะกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น
ๆ ไว้ดว้ ยก็ได้
(จ) ตามพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ.2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) กาหนดให้ค ดีท่มี กี ฎหมายกาหนดให้หน่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
72 วรรคหนึ่ง (5) กาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับโดยสังให้
่ บุคคลกระทาการ
หรือละเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(ฉ) ตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) กาหนดให้คดีพพิ าทเกี่ยวกับเรื่องที่มกี ฎหมายกาหนดให้อยู่ในเขต
อานาจศาลปกครอง
คดีทม่ี กี ฎหมายกาหนดให้อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง มี 2 กรณีได้แก่
(ก) การฟ้องเรื่องเงินค่าทดแทนตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อ
การเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
(ข) การฟ้องโต้แย้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารผังเมือ งส่วนท้ องถิ่น
ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
(2) คดีทอ่ี ยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองชัน้ ต้น
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
10 กาหนดให้ศาลปกครองชัน้ ต้นมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่อี ยู่ในเขตอานาจของศาล
ปกครอง เว้นแต่คดีทอ่ี ยูใ่ นเขตอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
(3) คดีทอ่ี ยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองสูงสุด
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ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
11 กาหนดให้ศาลปกครองสูงสุดมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(ก) คดีพพิ าทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ พิพาทตามที่ท่ปี ระชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกาหนด
(ข) คดีพพิ าทเกีย่ วกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎทีอ่ อกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ค) คดีทม่ี กี ฎหมายกาหนดให้อยูใ่ นอานาจศาลปกครองสูงสุด
(ง) คดีทอ่ี ุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
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2.1.10 คดีที่ไม่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
คดี ท่ี ไ ม่ อ ยู่ ใ นเขตอ านาจการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลปกครองนั ้น ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง
กาหนดไว้ 3 เรือ่ ง ได้แก่
(1) การดาเนินการเกีย่ วกับวินยั ทหาร
(2) การดาเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝา่ ยตุลาการ
(3) คดีทอ่ี ยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชานัญพิเศษอื่น (ศาล
ปกครอง,2554: 28)
คดีทไ่ี ม่อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครอง มีดงั นี้
(ก) การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร เช่น คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ 223/2547 กรณี
คาสังพั
่ กราชการข้าราชการทหารเป็ นการดาเนินการตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม คาสังศาล
่
ปกครองสูงสุดที่ 260/2551 กรณีคาสังย้
่ ายข้าราชการออกจากตาแหน่ งรองปลัดกระทรวง
กลาโหม การสังขั
่ ง การลดขัน้ เงินเดือน แม้จะเป็ นคาสังทางปกครอง
่
แต่พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กาหนดว่าไม่อยู่ในเขตอานาจของศาล
ปกครอง จึงอยูใ่ นอานาจของศาลทหาร
(ข) การดาเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (กต.) เช่น คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.15/2546 กรณีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการตุลาการ คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ 18/2550 กรณีทฟ่ี ้ องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ประธานศาลฎีกา

40
ดาเนินการสอบสวนการกระทาตามหน้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม คาสังลงโทษทางวิ
่
นัย แท้
ที่จริงแล้ว ค าสัง่ ข้างต้น เป็ น ค าสังทางปกครองแต่
่
พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดว่ า ไม่อ ยู่ใ นเขตอ านาจของศาลปกครอง หากผู้
พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งถูก กต. สัง่ ลงโทษทางวินัยเห็นว่าคาสังลงโทษดั
่
งกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลยุตธิ รรมซึง่ เป็นศาลทีม่ เี ขตอานาจทัวไป
่
(ค) คดีทอ่ี ยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษต่าง ๆ เช่น ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร
ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย
ศาลเหล่านี้เ ป็ นศาลชานั ญ พิเศษที่อยู่ในระบบศาลยุติธรรม ดังนัน้ พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาล
ปกครองและวิธ ีพ ิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 จึง ก าหนดว่ าไม่อ ยู่ใ นเขตอ านาจของศาล
ปกครอง
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2.1.11 วิ ธีพิจารณาคดีปกครอง
(1) วิธพี จิ ารณาทีใ่ ช้ระบบไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดีแพ่งซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมนัน้ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ซึง่ โดยหลักแล้วต้องถือว่าคู่ความจะอยู่ในฐานะที่
เท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่งจึงใช้ ระบบกล่าวหา ที่
คู่ความจะเป็ นผู้มบี ทบาทส าคัญ ในการเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุ นข้ออ้างของตนและ
หักล้างข้อโต้แย้งของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจะเป็ นเพียงผู้กากับให้การเสนอพยานหลักฐาน
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมายก าหนด แล้ว ฟงั ข้อ เท็จจริงไปตามที่มกี ารนาสืบแต่ ใ นคดี
ปกครองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับราชการนัน้ คู่กรณี อยู่ในฐานะที่ไม่เท่า
เทียมกันในการต่อสูค้ ดี โดยเอกชนผูเ้ ป็ นโจทก์อยู่ในฐานะทีเ่ สียเปรียบ เพราะเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ มักจะอยู่ในความครอบครองของทางราชการ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวิธ ี
พิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ ระบบไต่สวน โดยศาลจะเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ค่คู วามอย่างแท้จริง
(2) วิธพี จิ ารณาทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยสภาพ
การเสนอคาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิม่ เติม คาแถลง ฯลฯ โดย
ปกติจะกระทาเป็นลายลักษณ์อกั ษรเกือบทัง้ หมด เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่กม็ ี
การทาให้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ดังนัน้ ในเรื่อ งวิธ ีพิจารณาคดีจงึ เป็ นวิธ ีพิจารณาที่เ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยสภาพ และศาลก็จะได้ขอ้ เท็จจริงต่าง ๆ จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานซึง่
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สามารถตรวจสอบความถู ก ต้อ งแท้จ ริง ได้ช ัด เจนกว่ า พยานประเภทอื่น ๆ อย่า งไรก็ดี วิธ ี
พิจารณาในระบบนี้กไ็ ม่หา้ มศาลในการไต่สวนพยานบุคคลหรือคู่กรณี หรือตรวจสอบวัตถุเพื่อให้
ได้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
(3) วิธพี จิ ารณาทีใ่ ช้หลักการโต้แย้งหรือหลักการฟงั ความสองฝา่ ย
ในคดีปกครองถือ หลัก ว่ า เมื่อ คู่ก รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้แจงหรือ เสนอพยานหลักฐาน
เช่นใดแล้ว จะต้องให้โอกาสคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รบั ทราบและได้มโี อกาสชี้แจงโต้แย้งข้อ
กล่าวอ้างของฝา่ ยนัน้ ได้ ข้อเท็จจริงทีค่ ่กู รณีอกี ฝ่ายหนึ่งไม่มโี อกาสโต้แย้งนัน้ โดยหลักแล้วศาล
จะรับฟงั และนามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาไม่ได้
(4) วิธ ีพ ิจ ารณาที่ก าหนดให้มกี ารถ่ ว งดุล อ านาจพิจารณาพิพากษาของตุ ล าการคดี
ปกครองใช้ระบบวิธพี จิ ารณาที่มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่าง ตุลาการที่ทา
หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะประกอบไปด้วยตุลาการเจ้าของสานวน ตุลาการผูแ้ ถลงคดี และองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา โดยตุลาการเจ้าของสานวนซึ่งเป็ นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะจะเป็ นผู้ม ี
บทบาทหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ครบถ้วนมากทีส่ ุด แต่กจ็ ะมีตุลาการผูแ้ ถลงคดี
ซึง่ เป็นตุลาการทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นองค์คณะ และองค์คณะพิจารณาพิพากษาเป็ นผูพ้ จิ ารณาสานวนคดี
อีกครัง้ ในภายหลัง ซึง่ เท่ากับเป็ นการตรวจสอบการแสวงหาข้อเท็จจริงซ้าอีกถึง 2 ครัง้ สาหรับ
ตุ ล าการผู้แ ถลงคดีซ่ึง เป็ น ผู้เ สนอค าแถลงการณ์ ห รือ ข้อ เสนอในการตัดสิน คดีต่ อ องค์ค ณะ
พิจารณาพิพากษาก็มบี ทบาทสาคัญในฐานะผูถ้ ่วงดุลอานาจพิจารณาพิพากษาคดีขององค์คณะ
พิจารณาพิพากษา เพราะแม้ว่าคาพิพากษาของศาลปกครองจะเป็ นข้อวินิจฉัยขององค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเท่านัน้ แต่คาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีท่ปี รากฏเป็ นลายลักษณ์
อักษร นอกจากจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีขององค์คณะได้เป็ นอย่างดี
แล้ว ยัง เป็ น มาตรฐานเทีย บเคีย งการใช้ดุ ล พินิ จ หรือ การให้เ หตุ ผ ลขององค์ค ณะพิจ ารณา
พิพากษาด้วย เพราะหากองค์คณะพิจารณาพิพากษาไม่เห็นด้วยกับคาแถลงการณ์ของผูแ้ ถลง
คดี องค์คณะพิจารณาพิพากษาจะต้องแสดงเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจนหนักแน่ นกว่า
ไว้ด้วย ทัง้ นี้ โดยปกติ จะมีก ารพิมพ์เผยแพร่ค าพิพากษาและค าแถลงการณ์ ควบคู่กันเสมอ
(อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์, 2546: 152-153)
2.1.12 สาระสาคัญวิ ธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชัน้ ต้น
(1) หลักเกณฑ์และระยะเวลาการฟ้องคดี
(1.1) หลักเกณฑ์การฟ้องคดี
(ก) ผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดี
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ตามรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 มาตรา 276 และตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 กาหนดให้
ผู้ฟ้ องคดีป กครองจะต้อ งเป็ น ผู้ม ีส ิท ธิฟ้ องคดี กล่ าวคือ ผู้ฟ้ องคดีจ ะต้อ งเป็ น ผู้ท่ไี ด้ร บั ความ
เดือดร้อนเสียหายหรือ อาจจะเดือ ดร้อ นหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อ ันเนื่อ งจากการ
กระทาหรืองดเว้นการกระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีขอ้ โต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9
และคาขอท้ายคาฟ้อง ศาลสามารถกาหนดคาบังคับได้ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับ
เดียวกัน รวมทัง้ ก่ อ นฟ้อ งคดีต้อ งดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อ นเสียหายตามขัน้ ตอนหรือ
วิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนดไว้สาหรับการนัน้ เสียก่อนจึงจะมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
(ข) การเสนอคาฟ้อง
ผูฟ้ ้ องคดีต้องยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นที่มเี ขตอานาจ กล่าวคือเขตอานาจทาง
พืน้ ที่และเขตอานาจในทางคดี การยื่นคาฟ้องคดีท่อี ยู่ในอานาจของศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ ูลคดี
เกิด ขึ้นหรือ ศาลที่ผู้ฟ้อ งคดีมภี ู มลิ าเนาอยู่เ ขตศาลนัน้ โดยค าฟ้ อ งต้อ งท าเป็ นหนังสือ และมี
รายการครบตามที่ก าหนดไว้ต ามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้แก่ ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูฟ้ ้ องคดีช่อื หน่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กี่ยวข้องอันเป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดี การกระทาทัง้ หลายทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี พร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าวคาขอของผู้
ฟ้องคดี และลายมือชื่อของผูฟ้ ้ องคดี ถ้าเป็นการยืน่ ฟ้องคดีแทนผูอ้ ่นื จะต้องแนบใบมอบฉันทะให้
ฟ้อ งคดีมาด้วย และตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 33 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ผฟู้ ้ องคดีต้องจัดทาสาเนาคาฟ้อง
และสาเนาพยานหลักฐานตามจานวนผู้ถูกฟ้องคดีด้วย สาหรับวิธกี ารยื่นคาฟ้องนัน้ จะยื่นด้วย
ตนเองหรือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื ยื่นแทน หรือจะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้และในกรณีทม่ี ผี ู้
ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลดังกล่าวจะยื่นคาฟ้องร่วมกันเป็ นฉบับเดียว
โดยมอบให้ผฟู้ ้ องคดีคนหนึ่งเป็ นตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดีทุกคนก็ได้ ในกรณีน้ีถอื ว่าการกระทาของ
ตัวแทนผูฟ้ ้ องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟ้ ้ องคดีทุกคนด้วย
(1.2) ระยะเวลาในการยืน่ ฟ้องคดี
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
49 กาหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาทีก่ าหนด กล่าวคือกรณีฟ้องขอให้เพิก
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ถอนกฎหรือคาสังทางปกครองต้
่
องฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี หรือในการฟ้องว่าหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้ าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควรต้องฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่พ้นกาหนด 90 วัน นับ แต่ วนั ที่ผู้ฟ้องคดีมหี นังสือร้องขอต่อหน่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อ ให้ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายกาหนดและไม่ได้รบั หนัง สือ ชี้แจงจาก
หน่ วยงานหรือเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวหรือได้รบั แต่เป็ นคาชีแ้ จงทีเ่ ห็นว่าไม่มเี หตุ ผล หรือมีกฎหมาย
เฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.
2551 มาตรา 51 กาหนดให้คดีเกีย่ วกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องยืน่ ฟ้องภายใน 1 ปี และการฟ้องคดีพพิ าทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองต้องยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน
10 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ม ีเ หตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดี แต่ อ ย่า งไรก็ต าม ถ้ า เป็ น คดีเ กี่ย วกับ การคุ้ม ครอง
ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ และมีขอ้ ยกเว้นว่าถ้าคู่กรณีมคี า
ขอหรือศาลปกครองเห็นเองว่าคดีท่ยี ่นื ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วนัน้ จะเป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจาเป็ นอื่น ศาลปกครองจะรับไว้พจิ ารณาก็ได้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา
52 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
(1.3) การตรวจคาฟ้อง
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 56
กาหนดให้อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นเมื่อได้รบั คาฟ้องจากพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลแล้วอธิบดี
ศาลปกครองชัน้ ต้นจะจ่ายสานวนคดีแก่องค์คณะพิจารณาพิพากษา สาหรับหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายสานวนคดีนัน้ อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นผู้จ่ายสานวนคดีให้ตรงกับองค์คณะที่มคี วาม
เชีย่ วชาญในประเภทคดีนนั ้ ๆ หรือองค์คณะที่รบั ผิดชอบตามพืน้ ที่ ในกรณีท่มี กี ารจัดองค์คณะ
ดังกล่าวไว้ แต่ถา้ ไม่มกี ารจัดองค์คณะดังกล่าวไว้หรือมีการจัดไว้ลกั ษณะเดียวกันหลายองค์คณะ
หรือองค์คณะดังกล่าวมีคดีคา้ งการพิจารณาอยู่มากซึง่ จะทาให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความยุตธิ รรม ให้จ่ายสานวนคดีโดยใช้วธิ กี ารที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสานวน
ให้แก่องค์คณะใด และห้ามมิให้เรียกคืนสานวนคดีหรือโอนสานวนคดีทไ่ี ด้จ่ายไปแล้ว เว้นแต่จะ
มีการโอนคดีตามทีร่ ะเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนดหรือตุลาการ
ในองค์คณะถูกคัดค้านหรือไม่ครบองค์คณะในกรณีโอนสานวน หรือเมื่อองค์คณะนัน้ มีคดีค้าง
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พิจารณาเป็นจานวนมากซึง่ จะทาให้คดีล่าช้าและตุลาการเจ้าของสานวนหรือองค์คณะนัน้ ขอสละ
สานวนคดีทต่ี นรับผิดชอบอยู่
การจ่ายสานวนคดีให้แก่องค์คณะนัน้ อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นต้องแต่งตัง้ ให้ตุลาการผู้
แถลงคดีในศาลปกครองชัน้ ต้นคนหนึ่งเป็นตุลาการผูแ้ ถลงคดีสาหรับคดีนนั ้ ไว้ดว้ ย เมื่อองค์คณะ
ได้รบั สานวนคดีแล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้นในองค์คณะนัน้ ต้องแต่งตัง้ ตุลาการ
ในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสานวน ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 63 กาหนดให้ตุลาการเจ้าของสานวนอาจร้องขอถอน
ตัวจากคดีได้หรืออาจถูกสังให้
่ ถอนตัวจากคดีโดยอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นหรือตุลาการหัวหน้า
คณะในศาลปกครองชัน้ ต้นได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ตุลาการเจ้าของสานวนจะทาหน้าที่ คือ
(1) ตรวจคาฟ้องอีกครัง้ หนึ่ง ถ้าคาฟ้องทีร่ บั ไว้เป็นคาฟ้องทีไ่ ม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็ น
กรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีอาจแก้ไขได้หรือเป็นกรณีทผ่ี ูฟ้ ้ องคดีชาระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนตุลาการ
เจ้าของสานวนต้องสังให้
่ ผูฟ้ ้ องคดีแก้ไขหรือชาระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด หากผูฟ้ ้ องคดีไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือเป็ นกรณีทไ่ี ม่อาจแก้ไขให้
ถูกต้องหรือคดีนนั ้ เป็ นคดีท่ไี ม่อยู่ในอานาจศาลปกครอง ตุลาการเจ้าของสานวนต้องเสนอองค์
คณะสังไม่
่ รบั คาฟ้องไว้พจิ ารณาและสังจ
่ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ
(2) หากตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่า คาฟ้องนัน้ เป็ นคาฟ้องทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนก็จะมี
คาสังรั
่ บคาฟ้องนัน้ ไว้พจิ ารณา และมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทาคาให้การโดยจะกาหนดประเด็นทีผ่ ู้
ถูกฟ้องคดีต้องให้การหรือจัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเป็ นประโยชน์ แก่การพิจารณา
ของศาลด้วยก็ได้ โดยต้องส่งสาเนาคาฟ้องและพยานหลักฐานให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดว้ ยโดยให้จดั ทา
คาให้การยืน่ ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สาเนาคาฟ้องหรือภายในระยะเวลาทีศ่ าล
กาหนด
(3) หากตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่า ข้อ เท็จจริงในคาฟ้องนัน้ ทาให้สามารถวินิจฉัยชี้
ขาดคดีนนั ้ ได้โดยไม่ต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีกแล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนก็ไม่ต้อง
สังให้
่ ผู้ถูกฟ้องทาคาให้การ แต่มอี านาจจัดทาบันทึกของตุลาการเจ้าของสานวนเสนอองค์คณะ
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(1.4). การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชัน้ ต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
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(1.4.1) การแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารของคู่กรณี (คาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้าน
คาให้การ และคาให้การเพิม่ เติม) เป็ นหน้าทีข่ องตุลาการเจ้าของสานวน และเป็ นวิธกี ารหลักใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล กล่าวคือ เมื่อตุลาการเจ้าของสานวนได้ตรวจคาฟ้องและเห็นว่า
คาฟ้องที่ย่นื เป็ นคาฟ้องทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน จะมีคาสังรั
่ บคาฟ้องไว้พจิ ารณาและสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้อง
คดีท าค าให้ก าร ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจะต้อ งยื่นค าให้ก ารและพยานหลัก ฐานพร้อ มกับจัดทาส าเนา
คาให้การและสาเนาพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สาเนาคาฟ้องหรือ
ภายในระยะเวลาทีศ่ าลกาหนด โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในคาให้การก็ได้ หากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ไม่ยน่ ื คาให้การภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้ถอื ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของ
ผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ ศาลมีอานาจพิจารณาพิพากษาต่อไปได้ตามทีเ่ ห็นเป็นการยุตธิ รรมเมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดี
ยืน่ คาให้การแล้วให้ศาลส่งสาเนาคาให้การพร้อมทัง้ สาเนาพยานหลักฐานไปยังผูฟ้ ้ องคดี เพื่อให้
ผู้ฟ้องคดีคดั ค้าน หรือยอมรับคาให้การ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั สาเนาคาให้การ หรือ
ภายในระยะเวลาทีศ่ าลกาหนด ในกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีไม่ทาคาคัดค้านคาให้การ และไม่แจ้งต่อศาล
เป็ น หนั ง สือ ให้ศ าลทราบภายในก าหนดระยะเวลาดัง กล่ า วว่ า ประสงค์จ ะให้ศ าลพิจ ารณา
พิพากษาคดีต่อไป ศาลอาจสังจ
่ าหน่ายคดีออกจากสารบบความก็ได้ ทัง้ นี้เป็ นดุลพินิจของศาลที่
จะพิจารณาว่า จะสังจ
่ าหน่ ายคดีออกจากสารบบความหรือไม่ก็ได้ โดยคานึงถึงความยุตธิ รรม
และเหตุ ผลอันสมควร รวมทัง้ จะต้อ งคานึงถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีด้วยว่ามีเจตนาที่จะละเลย
เพิกเฉยต่อคาสังศาลหรื
่
อมีเจตนาทีจ่ ะทิง้ ฟ้องหรือไม่
(1.4.2) การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลโดยหลักการของวิธพี จิ ารณาคดีปกครองทีใ่ ช้
ระบบไต่สวน ตุลาการศาลปกครองมีอานาจทีจ่ ะแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกว้างขวางซึง่ วิ ธกี าร
แสวงหาข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 51 กาหนดให้การไต่สวนข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและพยานบุคคลในกรณี
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ศ าลได้ ร ั บ ฟ งั มายัง ไม่ เ พี ย งพอ ศาลมีอ านาจออกค าสัง่ เรีย กคู่ ก รณี ห รื อ
บุคคลภายนอกมาให้ถ้อยคาต่อศาลได้ และศาลอาจกาหนดประเด็นที่ต้องไต่สวนเพื่อให้ผู้ท่รี บั
คาสังศาลได้
่
ทราบเป็ นการล่ว งหน้ าเพื่อ เตรียมการมาให้ถ้อยค าชี้แจงต่ อศาล โดยศาลจะทา
หน้ าที่ซกั ถามผู้ท่ถี ู กเรียกมาไต่สวน คู่กรณีพยาน หรือบุคคลอื่นที่มาให้ถ้อยคาต่อศาลมีสทิ ธิ
เสนอพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการให้ถ้อยคาของตนเองได้ โดยก่อนให้ถ้อยคาต่อศาล
คู่กรณีหรือพยานต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าว
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คาปฏิญาณว่าจะให้ถอ้ ยคาตามสัตย์จริง ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 53 วรรคห้า กาหนดให้ เ มื่อ คู่กรณีหรือ
พยานให้ถ้อยคาต่อศาลแล้วเสร็จศาลจะอ่านบันทึกถ้อยคาให้ผู้ท่ใี ห้ถ้อยคาต่อศาลทราบ หาก
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคาไม่คดั ค้านและเห็นด้วยศาลจะให้ผู้ทม่ี าให้ถอ้ ยคาต่อศาลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ข) ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 54 กาหนดให้การไต่สวนข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนอกเหนือจากพยานหลักฐานทีค่ ่กู รณีนาเสนอต่อศาลแล้วตุลาการ
เจ้า ของส านวนมีอ านาจเรีย กให้ คู่ ก รณี หน่ ว ยงานทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ หรือ
บุคคลภายนอกส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ต่อศาลได้ตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีม ี
คาขอซึ่งการส่งเอกสารดังกล่าว ผู้อ่นื หรือผู้กล่าวอ้างพยานหลักฐานที่เป็ นเอกสารจะต้องยื่น
เอกสารทีเ่ ป็นต้นฉบับเท่านัน้ เว้นแต่กรณีหาต้นฉบับไม่ได้ สาเนาเอกสารอันเป็ นพยานหลักฐาน
ทีร่ บั รองว่าถูกต้องก็สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ทัง้ นี้การอ้างเอกสารหรือหนังสือของทาง
ราชการ แม้แต่ตน้ ฉบับยังมีอยูจ่ ะส่งสาเนาเอกสารหรือหนังสือทีเ่ จ้าหน้าทีร่ บั รองความถูกต้องยื่น
ต่อศาลก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 66 กาหนดให้หากตุลาการเจ้าของสานวนมีคาสังให้
่ ส่ง
พยานเอกสารหรือหนังสือของทางราชการทีเ่ ป็ นต้นฉบับผูย้ ่นื มีหน้าทีต่ อ้ งยื่นต้นฉบับเท่านัน้
(ค) การแต่งตัง้ พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีทม่ี คี วามซับซ้อนเฉพาะ
ทางทีศ่ าลและบุคคลโดยทัวไปไม่
่
อาจทราบรายละเอียดทางเทคนิคได้ ตามระเบียบของทีป่ ระชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 53 กาหนดให้
ศาลมีอานาจออกคาสังแต่
่ งตัง้ พยานผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อการศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเรื่อง
ใดๆ เกี่ยวกับคดีอนั มิใช่การวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้ว ให้ทารายงานหรือให้ถ้อยคาต่อศาลได้ ซึ่ง
ศาลจะต้อ งส่ ง ส าเนารายงานหรือ บัน ทึก การใช้ถ้ อ ยค าของพยานผู้เ ชี่ย วชาญ ให้คู่ ก รณี ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อทาความเห็นทีเ่ ป็ นข้อสังเกตเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาทีศ่ าลกาหนด และศาล
อาจมีคาสังให้
่ พยานผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคาต่อศาลประกอบรายงานของพยานผู้เชี่ยวชาญได้
โดยศาลอาจแจ้งกาหนดวันให้ถ้อยคาของพยานผู้เ ชี่ยวชาญให้คู่กรณีทราบล่วงหน้ าเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ค่กู รณีคดั ค้านโต้แย้งหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงได้
(ง) ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 56 กาหนดให้การตรวจสอบสถานทีบ่ ุคคลหรือสิง่ อื่นใด ในกรณีทศ่ี าล
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จาเป็ นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงยังสถานที่อ่นื ภายนอกศาล เพื่อตรวจสอบสถานที่ บุคคลหรือ สิง่
อื่นใด ตุ ลาการเจ้าของสานวนหรือบุคคลอื่นที่ได้รบั มอบหมายมีอานาจไปตรวจสอบสถานที่
บุคคลหรือสิง่ อื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาคดีได้ โดยการตรวจสอบดังกล่าวตุลาการเจ้าของ
สานวนจะแจ้งกาหนดวันเวลา และสถานทีท่ จ่ี ะไปตรวจสอบให้คู่ กรณีทราบเป็ นการล่วงหน้าเพื่อ
เปิดโอกาสให้ค่กู รณีคดั ค้านหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงได้ ซึง่ คู่กรณีจะไปร่วมการตรวจสอบหรือไม่กไ็ ด้
(จ) การส่งประเด็นไปแสวงหาข้อเท็จจริงยังศาลปกครองอื่นเป็ นกรณีทค่ี ่กู รณีหรือบุคคล
อื่นที่จะต้องเดินทางมาแสดงข้อเท็จจริงต่อศาลในการพิจาณาคดี อาจจะไม่สะดวกที่จะดาเนิน
กระบวนพิจารณาที่ศ าลปกครองชัน้ ต้นนัน้ หากศาลเห็นสมควรเพื่อ เป็ นประโยชน์ แห่งการ
พิจารณาคดี ศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ อาจส่งประเด็นไปให้ศาลปกครองชัน้ ต้นอื่นช่วยแสวงหา
ข้อเท็จจริงก็ได้ แล้วให้ศาลปกครองชัน้ ต้นที่ได้รบั แต่งตัง้ ส่งรายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริง
บันทึกถ้อยคาพยาน และเอกสารหรือพยานหลักฐานมายังศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้
(ฉ) ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 57 กาหนดให้การไต่สวนฉุกเฉิน กรณีบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่
จะอ้ า งมาในคดีอ าจจะสู ญ หายหรือ อาจยากในการน าเสนอต่ อ ศาล หรือ คู่ ก รณี เ กรงว่ า
พยานหลักฐานทีจ่ ะอ้างมาในคดีอาจจะสูญหายก่อนการไต่สวน หรือเป็ นการยากทีจ่ ะนามาเสนอ
ต่อศาลในการไต่สวนบุคคลนัน้ หรือคู่กรณีฝ่ายนัน้ อาจยื่นคาขอให้ศาลมีคาสังไต่
่ สวนฉุ กเฉินได้
เมื่อศาลได้รบั คาขอแล้วและได้รบั ฟงั เหตุผลที่ขอแล้ว ศาลอาจมีคาสังอนุ
่ ญาตให้ไต่สวนฉุ กเฉิน
ต่อไป
(ช) การเปิ ดโอกาสให้ค่กู รณีโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง ในการที่ศาลปกครอง
ดาเนิ น กระบวนพิจ ารณาระบบไต่ ส วน โดยศาลเป็ น ผู้แ สวงหาข้อ เท็จ จริง แห่ ง คดี ศาลอาจ
แสวงหาข้อเท็จจริงอื่นนอกเหนือจากข้อเท็จจริงทีค่ ู่กรณีนาเสนอต่อศาล ซึง่ ศาลมีอานาจในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การใช้อานาจตามกฎหมาย ศาลต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักการฟงั ความทุกฝ่าย (Audi Alteram Partem) โดยต้องเปิดโอกาสให้ค่กู รณีได้ทราบถึง
ข้อกล่าวอ้างหรือข้อโต้แ ย้งของอีกฝ่ายหนึ่ง และเปิ ดโอกาสให้คู่กรณีได้นาเสนอพยานหลักฐาน
ของตนเพื่อสนับสนุ นข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวอ้างตลอดจนต้องเปิ ดโอกาสให้ค่กู รณีได้โต้แย้งข้อกล่าว
อ้างเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงของอีกฝา่ ยหนึ่ง(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์,2544: 117)
(1.4.3) การจัดทาบันทึกของตุลาการเจ้าของสานวนในกรณีท่ตี ุลาการเจ้าของสานวน
ได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงจากคาฟ้องคาชีแ้ จงของคู่กรณีรวมทัง้ ข้อเท็จจริงทีศ่ าลแสวงหาเองแล้วไม่
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ว่าในขณะใด หากเห็นว่าคดีมขี อ้ เท็จจริงเพียงพอทีจ่ ะพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสังชี
่ ข้ าดคดีได้
แล้ว หรือ ในกรณีท่หี ลังจากที่ศ าลมีค าสัง่ รับค าฟ้ อ งแล้ว ตุ ล าการเจ้าของส านวนเห็น ว่า จาก
ข้อ เท็จจริง ที่ปรากฏในค าฟ้ องสามารถวินิ จฉัยชี้ข าดคดีไ ด้โดยไม่จาเป็ น ต้อ งมีก ารแสวงหา
ข้อเท็จจริงในคดีอกี (ไม่ว่าจะครบ 4 ขัน้ ตอนแล้วหรือไม่) ตุลาการเจ้าของสานวนมีอานาจจัดทา
บันทึกสรุปสานวน เมือ่ จัดทาเสร็จแล้วก็ให้เสนอสานวนคดีให้องค์คณะพิจารณาดาเนินการต่อไป
ซึง่ ในการทาบันทึกสรุปสานวนนี้ตุลาการเจ้าของสานวนต้องสรุปข้อเท็จจริงและคาขอของผูฟ้ ้ อง
คดี ก าหนดประเด็นที่จ ะต้อ งวินิ จฉัย ซึ่ง ประกอบด้ว ยประเด็นเกี่ย วกับ อ านาจศาล ประเด็น
เกีย่ วกับเงือ่ นไขในการฟ้องคดี และประเด็นทีเ่ ป็นเนื้อหาของคดี พร้อมทัง้ จะต้องเสนอความเห็น
ของตนในการวินิจฉัยคดีว่าควรวินิจฉัยในแนวทางใดด้วย และเมื่อองค์คณะพิจารณาบันทึกสรุป
สานวนดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่มกี รณีต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ตุลาการหัวหน้าคณะจะมี
คาสังก
่ าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งมีผลให้บรรดาคาฟ้องเพิม่ เติมคาให้การ ค า
คัดค้านคาให้การ หรือคาให้การเพิม่ เติม รวมทัง้ พยานหลักฐานอื่นทีย่ ่นื ต่อศาลหลังวันสิน้ สุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริง ศาลไม่อาจรับไว้เป็ นส่วนหนึ่งของสานวนคดีหลังจากนัน้ ให้ตุลาการหัวหน้า
คณะส่งสานวนคดีให้อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นมิได้สงั ่
การเป็ นอย่างอื่นให้ส่งสานวนคดีนัน้ ให้ตุลาการผู้แถลงคดีจดั ทาคาแถลงการณ์เป็ นหนังสือ (เว้น
แต่ในคดีท่เี ป็ นเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่มขี อ้ เท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือในกรณีคาขอ
เกี่ยวกับวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษาที่ระเบีย บนี้กาหนดไว้อาจแถลงการณ์ด้วยวาจาได้)
เมือ่ ตุลาการผูแ้ ถลงคดีพร้อมทีจ่ ะเสนอคาแถลงการณ์แล้ว องค์คณะจะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดี
ครัง้ แรกต่อไป
(1.4.4) การพิจารณาคดีและการแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดี
(ก) การนังพิ
่ จารณาคดี
เมื่อ ตุ ล าการผู้ แ ถลงคดีไ ด้ จ ัด ท าค าแถลงการณ์ เ ป็ นหนั ง สือ หรือ สามารถเสนอค า
แถลงการณ์ดว้ ยวาจาได้แล้ว องค์คณะก็จะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรกหลังจากทีไ่ ด้หารือ
กับอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น ซึง่ การนัง่ พิจารณาคดีเป็ นขัน้ ตอนสาคัญของกระบวนวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง โดยหลังจากเสร็จสิ้นขัน้ ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุ ปสานวนแล้ว องค์
คณะจะต้องจัดให้มกี ารนัง่ พิจารณาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ เพื่อให้คู่กรณีมโี อกาสมาแถลงด้วยวาจา
ต่อหน้ าองค์คณะ ในวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคาแถลงเป็ นหนังสือ
จะต้องยื่นต่อศาลก่อนวันนัง่ พิจารณาคดี หรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างนัง่ พิ จารณาคดีคาแถลง
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เป็ น หนั ง สือ ที่ย่นื ต่ อ ศาลนัน้ ต้อ งเป็ น ข้อ เท็จ จริง ที่เ คยยกขึ้น อ้า งไว้แ ล้ว เท่ า นัน้ เว้น แต่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญแห่งคดีซง่ึ มีเหตุจาเป็ นหรือพฤติการณ์พเิ ศษทีท่ าให้ไม่อาจเสนอ
ต่อศาลได้ก่อนหน้านัน้ แต่ในกรณีดงั กล่าวศาลจะรับฟงั ข้อเท็จจริงนัน้ ได้กต็ ่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง นอกจากนี้แล้ว คู่กรณีมสี ทิ ธินา
พยานหลัก ฐานมาสืบ ประกอบค าแถลงเป็ น หนัง สือ ที่ย่นื ต่ อ ศาลได้ โดยให้ศ าลพิจารณาสัง่
อนุญาตเท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับคาแถลงและจาเป็นแก่คดีเท่านัน้
(ข) การแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดี
เมือ่ เสร็จสิน้ การแถลงและการนาพยานหลักฐานมาสืบของคู่กรณีแล้วตุลาการผูแ้ ถลงคดี
จะชีแ้ จงด้วยวาจาประกอบคาแถลงการณ์เป็ นหนังสือ หรือเสนอคาแถลงการณ์ดว้ ยวาจาต่อองค์
คณะ ในการนี้บุคคลซึ่งไม่ได้รบั อนุ ญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาไม่ได้ กรณี ท่ตี ุลาการผู้
แถลงคดีเห็นว่าจากคาแถลงของคู่กรณีและการนาพยานหลักฐานมาสืบทาให้ขอ้ เท็จจริงในการ
พิจารณาคดีเ ปลี่ยนแปลงไป อัน มีผ ลกระทบต่ อ ค า แถลงการณ์ ท่ีได้เ สนอไว้แล้ว หรือ ต่ อ ค า
แถลงการณ์ ด้ว ยวาจาที่จะเสนอ จะขอจัดทาค าแถลงการณ์ เ ป็ นหนังสือ ขึ้นใหม่หรือ เสนอค า
แถลงการณ์ดว้ ยวาจาในวันอื่นก็ได้ในการแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดีนนั ้ ตุลาการผูแ้ ถลง
คดีจะเสนอความเห็นชอบของตนโดยอิสระต่อองค์คณะว่าควรพิพากษาคดีอย่างไรความเห็นของ
ตุล าการผู้แถลงคดีจะเป็ นสิ่งที่ถ่ว งดุล ความเห็นขององค์ค ณะ ซึ่งทาให้อ งค์คณะต้อ งมีความ
ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุผลสนับสนุ นอย่างเพียงพอในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแต่
ละคดี
(1.4.5) การทาคาพิพากษาหรือคาสัง่
เมือ่ เสร็จสิน้ การแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดีแล้วตุลาการหัวหน้าคณะจะนัดประชุม
ปรึกษาองค์คณะเพื่อพิพากษาหรือมีคาสังในวั
่ นเดียวกันหลังจากนัน้ เองหรือในวันอื่นต่ อมาก็ได้
โดยรูปแบบของคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ จะมีรายการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 69 แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้แก่ ชื่อผูย้ ่นื คาฟ้อง
หน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่เป็ นเหตุ แห่งการฟ้องคดี เหตุแห่งการฟ้ องคดี
ข้อเท็จจริงของเรือ่ งทีฟ่ ้ อง เหตุผลแห่งคาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี คาบังคับ
ถ้ามีโดยให้ระบุหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบตั ิตามคาบังคับไว้ด้วย
เป็ นต้น นอกจากนี้ ในการทาคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองนั
่
น้ ตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 54 วรรคสองกาหนดให้ศาล
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ปกครองชัน้ ต้น ต้อ งมีตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ ต้น อย่า งน้ อ ยสามคน จึง จะเป็ น องค์ค ณะ
พิจารณาพิพากษา และมาตรา 67 กาหนดให้การทาคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองถ้
่
า
จะต้องกระทาโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน คาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ จะต้องบังคับตาม
ความเห็นของฝ่ายข้างมาก และในกรณีท่ตี ุ ล าการในศาลปกครองผู้ใดมีค วามเห็นแย้งให้ทา
ความเห็นแย้งไว้ในคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้
ดังนัน้ การทาคาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นซึ่งต้องกระทาโดย
องค์คณะจึงต้องเป็ นไปตามความเห็นของตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นฝ่ายข้างมากในองค์คณะ
แต่ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นฝ่ายข้างน้อยซึง่ มีความเห็นแย้งก็สามารถทาความเห็นแย้งไว้ใน
คาพิพากษาหรือ คาสังนั
่ น้ ได้สาหรับรายการค าบังคับนัน้ มาตรา 72 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
กาหนดให้การพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) สังให้
่ เพิกถอนกฎหรือคา สังหรื
่ อสังห้
่ ามการกระทา ทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีทม่ี ี
การฟ้องว่าหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
(ข) สังให้
่ หวั หน้าหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ติ าม
หน้ าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกาหนด ในกรณีท่มี กี ารฟ้องว่าหน่ วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าทีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
(ค) สังให้
่ ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สนิ หรือให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการโดยจะ
กาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีท่มี กี ารฟ้องเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
หรือความรับผิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง
(ง) สังให้
่ ถอื ปฏิบตั ติ ่อสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ในกรณีทม่ี กี ารฟ้องให้ศาลมี
คาพิพากษาแสดงความเป็นอยูข่ องสิทธิหรือหน้าทีน่ นั ้
(จ) สังให้
่ บุคคลกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายใน
การมีคาบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอานาจกาหนดว่าจะให้ มผี ลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะกาหนดให้มเี งื่อนไขอย่างใดก็ได้
ทัง้ นี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ดังนัน้ ตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ผู้ท่มี สี ทิ ธิฟ้องคดีปกครอง คือ ผู้ท่ไี ด้รบั ความเดือดร้อนหรือ
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เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนื่องจากการกระทาหรือการ
งดเว้นการกระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐหรือ มีข้อ โต้แย้งเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่นื ใดทีอ่ ยู่ในเขตอานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไข
หรือ บรรเทาความเดือ ดร้อ นหรือ ความเสีย หายหรือ ยุติข้อ โต้แย้งนัน้ ต้อ งมีค าบังคับ ตามที่
กาหนดในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ในกรณีท่จี ะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมสี ่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องที่จะมีสทิ ธิฟ้องคดี
ปกครอง ต้องพิจารณาเหตุแห่งการฟ้องคดีและคาขอเยียวยาความเสียหาย โดยคาขอเยียวยา
ความเสียหายต้องเป็นคาบังคับทีอ่ ยู่ในอานาจของศาลปกครองทีจ่ ะมีคาบังคับ ได้ ตามคาสังศาล
่
ปกครองสูงสุดที่ 58/2545 การทาคาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ข้ าดคดีปกครองต้องระบุคาบังคับ (ถ้า
มี) โดยให้ระบุหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั ติ ามคาบังคับไว้ด้วย ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง
(7) กาหนดให้ในบางกรณีอาจไม่มคี าบังคับ เช่น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 37 คาสังไม่
่ รบั คาฟ้องไว้พจิ ารณา
ของศาลปกครองชัน้ ต้น ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้ วยวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 72 คาสังของศาลเกี
่
่ยวกับคาขอทุเลาการบังคับ ตามกฎหรือ
คาสังทางปกครอง
่
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ดว่าด้ ว ยวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 76 คาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองอย่างใด ๆ
เพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษา เป็ นต้น แต่ในการพิพากษาคดีศาลต้องกาหนดคา
บังคับเสมอ และต้องระบุไว้ในคาพิพากษาด้วย
นอกจากนัน้ แล้ว หากปรากฏว่าคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ได้ทาขึน้ โดยอาศัยข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนัน้ เปลีย่ นแปลงไปในสาระสาคัญซึ่ง
ท าให้ผ ลแห่ ง ค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ขัด กับ กฎหมายที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ใ นขณะนั ้น คู่ ก รณี ห รือ
บุคคลภายนอกผูม้ สี ่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนัน้ อาจมีคาขอให้ศาลปกครอง
พิจารณาคดีหรือมีคาชีข้ าดคดีปกครองนัน้ ใหม่กไ็ ด้ ทัง้ นี้เพื่อคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ (ฤทัย
หงส์สริ ,ิ 2555: 104)
2.1.13 วิ ธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด
(1) หลักเกณฑ์การยืน่ อุทธรณ์
(1.1) ผูม้ สี ทิ ธิยน่ ื อุทธรณ์
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ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็ นการอุ ทธรณ์โดยผู้มสี ทิ ธิอุทธรณ์ ได้แก่ คู่ความทุกฝ่ายในคดี หรือ
คู่ความทีร่ อ้ งสอดเข้ามาในคดี หรือคู่ความที่ถูกเรียกเข้ามาในคดี แม้จะมิได้มกี ารต่อสูค้ ดีเลยก็
สามารถยืน่ อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ ได้
(1.2) ขัน้ ตอนในการยืน่ อุทธรณ์
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้ว ยวิธ ีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 101 กาหนดให้การยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ข้ าดคดีของศาล
ปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดให้ผยู้ ่นื อุทธรณ์ย่นื คาอุท ธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ คี า
พิพ ากษาหรือ คาสังนั
่ น้ ต้อ งยื่นค าอุ ทธรณ์ เป็ นหนังสือ ซึ่งอย่างน้ อยต้องระบุช่อื ผู้อุ ทธรณ์และ
คู่กรณีในอุทธรณ์ (คู่กรณีฝ่ายทีม่ ไิ ด้อุทธรณ์) ข้อคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครอง
่
ชัน้ ต้น คาขอของผู้อุทธรณ์ และลายมือชื่อ ของผู้อุ ทธรณ์ ซึ่งข้อ เท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะ
ยกขึน้ อ้างในคาอุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง และเป็ นข้อทีไ่ ด้ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วโดยชอบ
ในศาลปกครองชัน้ ต้นด้วย เว้นแต่เป็ นปญั หาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ
ปญั หาเกีย่ วกับประโยชน์สาธารณะผูอ้ ุทธรณ์จะยกปญั หาข้อนัน้ ขึน้ กล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชัน้
อุทธรณ์โดยมิได้ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วในศาลปกครองชัน้ ต้นก็ได้
(1.3) ระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
73 กาหนดให้ผู้ย่นื อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นต้องยื่นคา
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้
(1.4) การตรวจอุทธรณ์โดยศาลปกครองสูงสุด
(ก) การตรวจคาร้องอุทธรณ์คาสัง่
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่ าด้ว ยวิธ ีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 49/1 กาหนดให้คดีอุทธรณ์ประเภทคาร้องอุทธรณ์คาสัง่ มิได้ให้อานาจ
ศาลปกครองชัน้ ต้นในการตรวจและสังให้
่ ผู้อุทธรณ์แก้ไขค าอุทธรณ์ เมื่อผู้อุทธรณ์ย่นื คาร้อ ง
อุทธรณ์คาสังทางส
่
านักงานของศาลปกครองชัน้ ต้นก็จะนาคาร้องอุทธรณ์คาสังพร้
่ อมสานวนคดี
ส่งไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคดีประเภทคาร้องอุทธรณ์คาสังจะไม่
่
ถูกตรวจโดยศาลปกครอง
ชัน้ ต้นแต่คาร้องอุทธรณ์คาสังจะถู
่ กตรวจโดยศาลปกครองสูงสุดด้วยเหตุผลทีว่ ่าการอุทธรณ์เพื่อ
โต้แย้งหรือคัดค้านคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต้องการความรวดเร็วในการวินิจฉัยชี้ ขาดของ
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็ว เช่น ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้องไว้
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พิจารณาด้วยเหตุคดีไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังไม่
่
รับคาฟ้องไว้พจิ ารณาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองสูงสุดได้ม ี
คาสังยื
่ นตามศาลปกครองชัน้ ต้น ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์นาคดีดงั กล่าวไปฟ้องยังศาลอื่นเพื่อแก้ไข
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไป ดังนัน้ เมื่อคาร้องอุทธรณ์คาสังเป็
่ นตามไปหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกฎหมายศาลปกครองสูงสุดก็จะมีคาสังรั
่ บอุทธรณ์และดาเนินกระบวนพิจารณา
คดีต่อไป แต่หากคาร้องอุทธรณ์คาสังไม่
่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ศาลมีอานาจออก
คาสังรั
่ บให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขได้ เมื่อคาร้องอุทธรณ์คาสังได้
่ รบั การแก้ไขศาลปกครองสูงสุดก็จะมี
คาสังรั
่ บค าอุทธรณ์ และดาเนินกระบวนพิจารณาต่อ ไป แต่หากเป็ นค าร้อ งอุทธรณ์ คาสังที
่ ่ไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือศาลมีคาสังให้
่ ผู้อุทธรณ์แก้ไขแล้วแต่ผู้
อุทธรณ์ไม่ดาเนินการแก้ไขศาลอาจมีคาสังไม่
่ รบั อุทธรณ์
(ข) การตรวจอุทธรณ์คาพิพากษา
คดีอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษาจะถู ก ตรวจโดยศาลปกครองชัน้ ต้ น ก่ อ นว่ า เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือไม่ หากเป็ นคาอุทธรณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ของกฎหมายศาลปกครองชัน้ ต้นจะมีค าสังไม่
่ รบั อุ ทธรณ์ ซ่งึ ค าอุ ทธรณ์ จ ะไม่ถู กน าขึ้นสู่การ
พิจ ารณาคดีข องศาลปกครองสู ง สุ ด ส่ ว นการอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษาที่ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายเมื่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังอุ
่ ทธรณ์แล้ว ศาลปกครอง
ชัน้ ต้นจะส่งคาอุทธรณ์พร้อมสานวนคดีและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองสูงสุดจะตรวจคาอุทธรณ์อกี ครัง้ ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี ป็ นเงื่อนไขของการอุทธรณ์
คาพิพากษาหรือไม่เมือ่ การอุทธรณ์คาพิพากษาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย
ตลอดจนได้ดาเนินกระบวนพิจารณาตามขัน้ ตอนของกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุดก็จะมี
คาสังรั
่ บค าอุ ทธรณ์ แ ละดาเนินกระบวนพิจารณาคดีต่ อ ไป แต่ หากค าอุ ทธรณ์ไม่เ ป็ นไปตาม
เงือ่ นไขของกฎหมาย ศาลอาจมีคาสังให้
่ ผอู้ ุทธรณ์แก้ไขคาอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วน หรือหาก
เป็ นคาอุทธรณ์ท่ไี ม่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือในกรณีทศ่ี าลมี
คาสังให้
่ ผู้อุทธรณ์แก้ไขแล้ว แต่ผู้อุทธรณ์ ไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสังศาลนั
่
น้ ศาลปกครอง
สูงสุดอาจมีคาสังไม่
่ รบั อุทธรณ์
(ค) การแสวงหาข้อเท็จจริงในชัน้ อุทธรณ์
คดีปกครองเป็นการพิจารณาในระบบไต่สวน ศาลมีหน้าทีต่ อ้ งแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้
ได้มาประกอบการพิจารณา ศาลจึงมีอานาจหน้าทีใ่ นการแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ แต่มบี างกรณี
ที่ศาลอาจไม่จาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ ในกรณีท่ตี ุลาการเจ้าของสานวนพิจารณาเห็นว่า

54
ข้อเท็จจริงจากสานวนคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นมีขอ้ เท็จจริงเพียงพอทีศ่ าลปกครองจะพิจารณา
พิพากษาหรือมีคาสังอุ
่ ทธรณ์ได้แล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนมีอานาจจัดทาบันทึกของตุลาการ
เจ้าของสานวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้โดยไม่จาต้องแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิม่ เติม ส่วนกรณีทต่ี ้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ นัน้ เมื่อตุลาการเจ้าของสานวนพิจารณาเห็นว่า
ข้อ เท็จจริงจากส านวนคดีของศาลปกครองชัน้ ต้น ค าอุ ทธรณ์ และคาแก้อุ ทธรณ์ ยงั ไม่เ พียง
พอทีจ่ ะพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสังอุ
่ ทธรณ์ ตุลาการเจ้าของสานวนก็มอี านาจดาเนินกระบวน
พิจารณาในการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป สาหรับวิธกี ารแสวงหาข้อเท็จจริงในศาล
ปกครองสูงสุด ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 116 กาหนดให้ดาเนินการเช่นเดียวกับวิธกี ารแสวงหาข้อเท็จจริงใน
ศาลปกครองชัน้ ต้นโดยอนุโลม
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2.1.14 การนัง่ พิ จารณาคดีและการทาคาพิ พากษาหรือคาสัง่
(1) การนังพิ
่ จารณาคดี
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้ว ยวิธ ีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 116 กาหนดให้การนังพิ
่ จารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดให้ดาเนินการ
เช่นเดียวกับการนังพิ
่ จารณาคดีในศาลปกครองชัน้ ต้นโดยอนุ โลม
(2) การทาคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุดในการพิจารณาอุทธรณ์ในการ
พิจารณาอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นนัน้ ศาลปกครองสูงสุดมีอานาจ
พิพากษาหรือมีคาสังยกอุ
่ ทธรณ์ ยืน กลับ หรือแก้คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
ได้ ดังต่อไปนี้
(2.1) หากเห็นว่าอุทธรณ์นนั ้ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็ นกรณีทไ่ี ม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็ นคาอุทธรณ์ท่ตี ้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ ก็พพิ ากษายกอุทธรณ์
นัน้ โดยไม่ตอ้ งวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์
(2.2) หากเห็นว่าคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้ นถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุ
เดียวกันหรือ เหตุ อ่นื ก็พพิ ากษาหรือ มีค าสังยื
่ นตามคาพิพากษาหรือ ค าสังของศาลปกครอง
่
ชัน้ ต้น
(2.3) หากเห็นว่าคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นไม่ถูกต้องก็พพิ ากษา
หรือมีคาสังกลั
่ บคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นและพิพากษาหรือมีคาสังใหม่
่
(2.4) หากเห็นว่าคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นถูกบางส่วนและผิด
บางส่วน ก็พพิ ากษาหรือมีคาสังแก้
่ คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นโดยพิพากษา
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หรือมีคาสังยื
่ นบางส่วน กลับบางส่วน และพิพากษาหรือมีคาสังใหม่
่ ในส่วนที่ กลับนัน้ นอกจากนี้
ศาลปกครองสูง สุ ด ยังมีอ านาจสังยกค
่
าพิพากษาหรือ ค าสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้น แล้ว ส่ ง
สานวนคดีคนื ไปยังศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้พพิ ากษาหรือมีคาสังใหม่
่ หรือพิจารณาคดีนนั ้ ใหม่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน และพิพากษาหรือมีคาสังใหม่
่ ในบางกรณีได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้ คือ
(ก) เมื่อคดีปรากฏเหตุท่มี ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วน
ทีว่ ่าด้วยการทาคาพิพากษาหรือคาสัง่ และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรให้มอี านาจ
สังยกค
่
าพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น แล้วส่งสานวนคดีคนื ไปยังศาลปกครอง
ชัน้ ต้นเพื่อให้พพิ ากษาหรือมีคาสังใหม่
่
(ข) เมื่อคดีปรากฏเหตุท่มี ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วน
ทีว่ ่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือมีเหตุทศ่ี าลได้ปฏิเสธการไต่สวนพยานตามทีผ่ อู้ ุทธรณ์มคี า
ขอ และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร ให้มอี านาจสังยกค
่ าพิพากษาหรือคาสังของ
่
ศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ แล้วกาหนดให้ศาลปกครองชัน้ ต้นพิจารณาคดีใหม่ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
และพิพากษาหรือมีคาสังใหม่
่
(ค) เมื่อคดีปรากฏเหตุว่าข้อเท็จจริงทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นฟงั มาไม่พอแก่การวินิจฉัยชี้
ขาดคดี และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร ให้มอี านาจสังยกค
่ าพิพากษาหรือคาสัง่
ของศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ แล้วกาหนดให้ศาลปกครองชัน้ ต้นพิจารณาคดีนัน้ ใหม่ทงั ้ หมดหรือ
บางส่วน โดยดาเนินการตามคาชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด และพิพากษาหรือมีคาสังไปตาม
่
รูปคดี เมื่อศาลปกครองชัน้ ต้นได้พพิ ากษาหรือมีคาสังใหม่
่ เช่ นนัน้ แล้ว คู่กรณีมสี ทิ ธิอุทธรณ์คา
พิพากษาหรือคาสังใหม่
่ ได้

2.1.15 การอ่านคาพิ พากษาหรือคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด ว่าด้ว ยวิธ ีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 114 กาหนดให้ศาลปกครองสูงสุด เมื่อได้พพิ ากษาหรือมีคาสังชี
่ ้ขาด
อุทธรณ์แล้วศาลปกครองสูงสุดจะอ่านคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ เอง หรือจะส่งคาพิพากษาหรือ
ค าสัง่ นัน้ ไปให้ศ าลปกครองชัน้ ต้น อ่ า นก็ไ ด้ มาตรา 69 แห่ ง ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาล
ปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 69 กาหนดให้ศาลปกครองสูงสุดจะอ่าน
คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดอุทธรณ์เองหรือศาลปกครองชัน้ ต้นจะเป็ นผู้อ่านคาพิพากษาหรือ
คาสังชี
่ ้ขาดอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดศาลนัน้ จะต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบกาหนดวันอ่านคา
พิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดอุทธรณ์เป็ นการล่วงหน้าเมื่อศาลได้อ่านคาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาด
อุทธรณ์โดยเปิดเผยวันใดแล้ว ให้ถอื ว่าวันทีไ่ ด้อ่านนัน้ เป็ นวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา
หรือคาสังชี
่ ข้ าดอุทธรณ์ แต่หากไม่มคี ่กู รณีมาศาลเลยในวันนัดอ่านคาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ข้ าด
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อุทธรณ์ ศาลจะงดการอ่านแล้วบันทึกไว้โดยให้ถอื ว่าวันทีบ่ นั ทึกเป็ นวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดได้ม ี
คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดอุทธรณ์ ในกรณีท่ศี าลปกครองชัน้ ต้นอ่านคาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้
ขาดอุทธรณ์ เมื่อศาลปกครองชัน้ ต้นได้อ่านคาพิพ ากษาหรือคาสังชี
่ ข้ าดอุทธรณ์แล้ว จะต้องแจ้ง
การอ่านกลับมาให้ศาลปกครองสูงสุดได้ทราบผลการอ่านคาพิพากษาหรือคาสัง่

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับการปฏิ รปู ระบบศาลปกครอง
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กฎหมายของประเทศไทยนับแต่ อดีตสมัยกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี (พ.ศ. 1781-พ.ศ.
1893) ปรากฏตามศิลาจารึกว่าประเทศไทยน่ าจะได้รบั อิทธิพลมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์
(ธานินทร์ กรัยวิเชียร,2511: 1-2) และได้นาไปใช้บงั คับต่อเนื่องถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาอันเป็ น
กฎหมาย เรียกว่า “พระราชศาสตร์” ซึง่ รวมอยู่ในหลักพระธรรมศาสตร์ ( R. Lingat ,1950: 27)
ต่อมาในสมัยปฐมบรมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี รัชกาลที่ 1 ได้จดั ทากฎหมายตราสามดวงขึน้
ใน พ.ศ. 2348 และปรับปรุงแก้ไขใช้บงั คับในช่ว งเวลานัน้ ซึ่งมีบทบัญ ญัติสาคัญ ๆ เช่ น
กฎหมายลัก ษณะด าน้ า ลุย เพลิง กฎหมายลัก ษณะผัว เมีย โดยยัง มีอ ิท ธิพ ลของพระ
ธรรมศาสตร์ในหลักกฎหมายทีไ่ ด้บญ
ั ญัตนิ นั ้ ด้วย (พระยานิตศิ าสตร์ไพศาล,2502: 114-115)
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยได้มกี ารติดต่อกับชาติทางตะวันตกมากขึน้ และมีการ
ทาธุ รกิจค้าขายอย่างกว้างขวางประเทศไทยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ ระบบการ
ปกครองอย่างมากและไทยต้องเสียเอกราชทางการศาลตาม “สนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ ” ซึง่ ทากับสหราช
อาณาจักรหลังจากทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ แล้วได้มชี าติอ่นื ๆ เข้ามาขอเจรจาทาสนธิสญ
ั ญาตาม
แบบอย่างสหราชอาณาจักรอีกหลายชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรังเศส
่
สาธารณรัฐ
โปรตุเกส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น ซึง่ การเสียสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตนัน้ มีผลทาให้คนต่างชาติหรือคนในบังคับต่างชาติกระทาผิดต้องนาขึน้ ศาลกงสุล
ต่างชาติ ซึง่ ทาให้ไทยเสียเปรียบในเรื่องอานาจทางการศาล และสร้างความเดือดร้อนยุ่งยากในการ
ปกครองเป็ นอย่างมาก
ต่อ มาในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ครองราชย์
พระองค์ทรงได้ปฏิรปู ระบบกฎหมายและระบบศาลใหม่โดยได้ทรงสถาปนากระทรวงยุตธิ รรมขึน้
เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2534 เพื่อปฏิรปู ระบบศาลยุตธิ รรมขึน้ ใหม่ และได้ว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางกฎหมายฝ่ายตะวันตกมาเป็ นที่ปรึกษากฎหมายเป็ นจานวนมาก ซึ่งได้มที งั ้ ชาวต่างชาติเช่น
ชาวสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรังเศส
่
ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม ( Rene´ Guyon,1919: 9-10)
เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระบบศาลยุตธิ รรม ต่อมาได้มพี ระราชบัญญัตใิ ห้ใช้พระธรรมนู ญ
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ศาลยุตธิ รรม ซึง่ เป็นทีพ่ ง่ึ สุดท้ายของประชาชนจึงเป็ นองค์กรทีใ่ ช้อานาจตุลาการอันเป็ น
ส่วนหนึ่งของอานาจอธิปไตยของรัฐตามหลักการและทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจ โดยให้รฐั บาล
เป็ นผู้ใช้อานาจบริหาร รัฐสภาเป็ นผูใ้ ช้อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ และศาลเป็ นผู้ใช้อานาจตุลาการ ศาล
ยุตธิ รรมมีภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักทีส่ าคัญ คือการอานวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน
โดยการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยความเรียบร้อ ย สะดวก รวดเร็ว และมีค วาม
เที่ย งธรรม แต่ก ระนัน้ ก็ต ามผลของการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลยุตธิ รรมนัน้ ก็อาจ
ย่อมจะต้องกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ และทรัพ ย์สนิ ของประชาชน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่
เกีย่ วข้องทาให้อานาจของศาลยุตธิ รรมจึงต้องมีขอบเขตอานาจทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม กล่าวคือ
จะต้องปฏิบตั ติ ามหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านัน้ สาเหตุน้ีเองทาให้
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ จึงได้บญ
ั ญัติ
ให้ศ าลหรือ ผู้พ พิ ากษาและตุล าการมีค วามเป็ น อิส ระในการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีภ ายใต้
กรอบความชอบธรรมให้เป็ นไปในขอบเขตแห่งกฎหมาย ทัง้ นี้เพื่อให้ศาลหรือผู้พพิ ากษาและ
ตุลาการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ ต่ี นรับผิดชอบได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลหรืออานาจของผูใ้ ด
และมีค วามชอบธรรมในการพิจ ารณาในแต่ล ะชัน้ ศาล เพื่อ การกลั ่นกรองตรวจสอบการ
วินิจฉัยพิพากษาคดี จึงต้องมีการจาแนกชัน้ ศาลออกมาในการจัดรูปองค์กรของศาลยุตธิ รรม ตาม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม มาตรา 1 กาหนดให้โครงสร้างศาลยุตธิ รรมมี 3 ชัน้ ศาล คือ ศาลชัน้ ต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา (ดุษฎี หลีละเมียร,2541: 5-19)
ศาลปกครองเป็ นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยทา
หน้าทีเ่ ป็นองค์กรพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึง่ คดีปกครองนัน้ ก็คอื ข้อพิพาทระหว่างเอกชน
ฝา่ ยหนึ่งกับหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็ นข้อพิพาทระหว่าง
หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกันเอง ทัง้ นี้ เพื่อปกป้องคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั ริ าชการ
การกระทาใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง แม้ว่าจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาไว้
ซึ่ง ประโยชน์ ส าธารณะแต่ ถ้า ล่ ว งละเมิด เข้ า ไปในสิท ธิเ สรีภ าพของประชาชนแล้ว จะต้อ งมี
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กฎหมายให้อานาจไว้โดยชัดแจ้งและองค์กรฝา่ ยปกครองนัน้ จะต้องใช้อานาจภายในขอบเขตของ
กฎหมายเท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาของฝ่ายปกครองขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่ง
การควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองนัน้ มีทงั ้ การควบคุมการใช้อานาจทางการเมืองของ
รัฐบาลโดยองค์ก รฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติ การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายบริห าร การควบคุม
ตรวจสอบโดยผูต้ รวจการรัฐสภา และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ
การจัด ตัง้ ศาลปกครองขึ้น ในประเทศไทยนัน้ ได้ม ีการพัฒนามาจากคณะกรรมการ
วินิ จฉัยร้อ งทุก ข์ซ่ึงท า ให้ระบบศาลของประเทศไทยเป็ น ระบบศาลคู่ โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เป็ น
รัฐธรรมนู ญ ฉบับแรกที่บญ
ั ญัติใ ห้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองในระบบศาลคู่ แม้ว่าก่ อ นหน้ านัน้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 จะได้มบี ทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวถึงการจัดตัง้ ศาล
ปกครองก็ต าม แต่ก็ยงั มิไ ด้มกี ารดาเนินการเพื่อ การจัดตัง้ จนเมื่อมีการปฏิรูปทางการเมือ ง
เกิดขึน้ จึงได้มบี ทบัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ ศาลปกครองขึน้ อีกครัง้ โดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุ ทธศัก ราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดี
ปกครองพ.ศ. 2542 ทาให้เกิดมีศาลปกครองขึน้ ในประเทศไทยโดยวันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็ น
วันทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุดได้เปิดทาการตามกฎหมายเป็นครัง้ แรก
ปจั จุบนั คดีปกครองทีข่ น้ึ สู่ศาลปกครองมีปริมาณเพิม่ ขึน้ และมีความซับซ้อนยุ่งยากมาก
ขึ้นส่ งผลให้ก ระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทโดยศาลปกครองไม่เ ป็ นไปตามนโยบายและ
เจตนารมณ์ใ นการปฏิบตั ิเ กี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองอีกทัง้ บทบัญญัติบางประการยังไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั เห็นถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หลายประการของ
ศาลปกครองพิจารณาได้ดงั นี้ คือ
ปัญหาประการแรก ปญั หาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองได้แ บ่ ง โครงสร้า งการ
ดาเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค)
หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น ก็มสี ทิ ธิอุทธรณ์คา
พิพากษาหรือคาสังไปยั
่ งศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้คดีปกครองส่วนใหญ่ไปค้างการพิจารณา
พิพากษาคดีอยูใ่ นศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีจานวนจากัดคดีต้องค้างอยู่
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ที่ศาลปกครองสูงสุด เป็ นเวลาหลายปี ก่ อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ปัญหาประการที่ สอง ปญั หาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง เกี่ยวการคัดเลือก
แต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่ สาขานิตศิ าสตร์ จึงอาจก่อให้เกิด
ปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาลปกครองได้
การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การเลื่อน
ล าดับชัน้ จากตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ น ตุ ล าการศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลา
การคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน และต้องส่งรายชื่อไปให้วุฒสิ ภารับรอง ก่อให้เกิด
ปญั หาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการเข้ามาพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ปัญหาประการที่สาม ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การ
ฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูใ้ นคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความ
ช่ ว ยร่ า งฟ้ องช่ ว ยด าเนิ น คดี เพื่อ น าข้อ เท็จ จริง และพยานหลัก ฐานมาสู่ศ าลปกครองท าให้
ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมแม้ในทางปฏิบตั ศิ าลปกครองจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้
ความช่วยเหลือแนะนาก็ตาม
ปัญหาประการที่สี่ ปญั หาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลา
การฟ้องคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระยะเวลาการ
อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30
วัน นับแต่วนั ฟงั คาพิพากษาหรือคาสังโดยไม่
่
สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาพิพากษา
หรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ได้ ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการ
ด าเนิ น คดีเ ป็ น อย่ า งมากและการที่ศ าลปกครองมีค าสัง่ ไม่ ร ับ ฟ้ องก่ อ นพิจ ารณาคดีท าให้
ประชาชนไม่ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิเท่าทีค่ วรจะเป็ นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้อ งทาการวิจยั เพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครองที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์อนั แท้จริงของศาลปกครองที่ม ี
แนวนโยบายเจตนารมณ์ในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
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2.2.1 ความหมายของการปฏิ รปู ระบบศาลปกครอง
คาว่า “ปฏิรปู ” มีความหมายตามพจนานุ กรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า ปฏิรปู หมายถึง สมควร เหมาะสม ปรับปรุงให้สมควร เช่น ปฏิรปู บ้านเมือง
หรืออาจกล่าวได้ว่า การปฏิรปู หมายถึง การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง แก้ไขให้ดขี น้ึ หรือหมายถึง
การปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบตั ทิ บ่ี กพร่องผิดพลาดทีผ่ ่านมา กฎหรือระเบียบหรือข้อบังคับทีป่ ฏิบตั ิ
มานอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดโทษและความเสียหายแก่ส่วนรวม การแก้ไข
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขทัง้ ระบบใช้การกระทาภาคปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบและเป็ นขัน้ ตอนผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันหลีกเลีย่ งการใช้ความรุนแรง เพื่อนาไป สู่การเปลีย่ นแปลงใหม่ทด่ี กี ว่าและเป็ นที่
ยอมรับได้ในสังคมโดยรวม
คาว่า “ระบบ” มีความหมายตามพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า ระบบ คือ ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่ าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะซับซ้อนให้เข้า
ลาดับประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึง่ มีความสัมพันธ์ ประสานเข้ากัน โดยกาหนดรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่า ระบบ หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ทีป่ ระกอบขึน้ โดยทีส่ ่วนต่าง ๆ ทีป่ ระกอบขึน้ เหล่านัน้ สามารถทางาน
ได้อย่างอิสระ แต่มปี ฏิสมั พันธ์ในการดาเนินงาน เพื่อแก้ปญั หาหรือช่วยให้การทางานนัน้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
ส่ ว นค าว่ า “ศาลปกครอง หมายถึง องค์ก รตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มีอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดีป กครองอัน เป็ น คดีท่ีเ กิด ขึ้น ระหว่ า งเอกชนกับ
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและต้องเป็ นคดีทเ่ี กี่ยวกับการใช้อานาจทางปกครองการ
ละเว้นการปฏิบตั ิห น้ าที่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ล่ าช้าเกินสมควร และการกระทาทางปกครองของ
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั “
เมื่อรวมคาทัง้ สามคาเข้าด้วยกันเป็ นคาว่า “การปฏิรปู ระบบศาลปกครอง” ผูว้ จิ ยั ต้องการ
ให้ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไ ขปญั หาของหน่ ว ยงานราชการ ที่ทาหน้ าที่
พิจ ารณาพิพ ากษาคดีป กครอง เพื่อ ให้ ศ าลปกครองเป็ น องค์ ก รอิส ระที่ม ีศ ัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ ์ ยุตธิ รรม ในการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการดาเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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2.2.2 ความสาคัญของการปฏิ รปู ระบบศาลปกครอง
คดีปกครอง 1เป็ นข้อ พิพ าทเกี่ยวกับสิทธิหรือผลประโยชน์ ส าธารณะ โดยรัฐเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปญั หากรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างหน่ วยงานของรัฐกับประชาชนเพื่ออานวย
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ความเป็ น ธรรม ท าให้ค ดีป กครองมีล ัก ษณะพิเ ศษแตกต่ างไปจากคดีแ พ่ง 2 โดยเฉพาะวิธ ี
พิจารณาคดีแพ่งเป็ นระบบกล่าวหาทีก่ าหนดให้ค่คู วามมีภาระการพิสูจน์ความจริง ตามข้ออ้าง
หรือข้อต่อสู้ต่างๆ เป็ นของโจทก์ผู้นาเสนอคดีของตนสู่ศาลและจาเลยเป็ นฝ่ายที่จะต้องหักล้าง
พยานหลักฐานของโจทก์ กระบวนการพิจารณาต่างๆ ศาลจะทาหน้าทีเ่ ป็ นกลางในการพิจารณา
พิพ ากษาคดีเ ท่ านัน้ ส่ ว นคดีป กครองเป็ น ระบบไต่ ส วนซึ่ง ประชาชนจะมีส ถานะที่ด้อ ยกว่ า
หน่ วยงานของรัฐโดยเปิ ดโอกาสให้ศาลมีอานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลั กฐาน
เพิม่ เติมได้มากกว่าที่ปรากฎในสานวน เพื่อให้คู่กรณียอมรับ ในกระบวนการพิจารณาและคา
พิพากษา รัฐจึงจัดตัง้ ศาลพิเศษที่มอี ิสระในการพิจ ารณาวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งเป็ นองค์กรแยก
ต่างหากออกจากศาลยุตธิ รรม จึงควรมีการดาเนินกระบวนพิจารณาให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็ว และ
เป็ นธรรม มุง่ คุม้ ครองสิทธิของปจั เจกชนเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไปว่
่ าองค์กรฝ่ายตุลาการเป็ นที่
พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชนในการแสวงหาความยุตธิ รรมและเยียวยาให้แก่ผู้ท่ไี ด้รบั ความ
เดือดร้อนเสียหาย ศาลปกครองที่ถู กต้อ งแท้จริงมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย ประเด็นที่
เกี่ย วข้อ งกับ ปญั หาข้อ พิพ าทที่แ ท้จริง ดัง นัน้ เมื่อ ข้อ พิพ าททางปกครองเป็ น ข้อ พิพ าทที่ม ี
ลัก ษณะพิเ ศษแตกต่ างไปจากข้อ พิพาทในลักษณะอื่นๆ เพราะมีล กั ษณะรูปแบบเฉพาะใน
ตัวเอง การทีจ่ ะระงับหรือยุตขิ อ้ พิพาททางปกครองโดยให้ค่กู รณียอมรับนับถือเป็ นยุตวิ ่าถูกต้อง
และเป็ นธรรมก็จาต้องมีองค์กรที่มลี กั ษณะพิเศษโดยเฉพาะที่จะกระทาการดังกล่าวให้สมกับ
เจตนารมณ์ความมุ่งหมายทางด้านปกครอง องค์กรดังกล่าวก็คอื ศาลปกครองอันเป็ นองค์กร
อิสระทีม่ อี านาจพิจารณาพิพากษาวินิจฉัยคดีปกครองนัน่ เอง
เมื่อพิจารณาศาลปกครองของประเทศไทยในปจั จุบนั เกิดปญั หาต่างๆหลายประการ
ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงทีซ่ บั ซ้อน และมีปริมาณของการเกิดข้อพิพาททางปกครองเพิม่ มากขึน้ ทา
ให้มกี ารฟ้องร้องคดีทางด้านปกครองขึน้ สู่ศาลปกครองอย่างต่อเนื่องเป็ นจานวนมากและการ
พิจารณาพิพากษาคดีมคี วามล่าช้าใช้เวลาหลายปี ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องทาการปฏิรูป
ระบบศาลปกครองของประเทศไทยให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการ
ในศาลปกครองคาฟ้องคดีปกครองคู่กรณีมสี องฝา่ ยเรียกว่า ผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ูกฟ้องคดี
2
ในศาลยุตธิ รรมคาฟ้องคดีแพ่ง,คดีอาญาคู่ความมีสองฝา่ ยเรียกว่า โจทก์ และจาเลย
1
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พัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มคี วามยุติธรรม โดยการแสวงหาแนวทางและ
รูปแบบในการปฏิรูประบบศาลปกครองที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์อนั แท้จริงของศาลปกครอง
การปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทยนัน้ มีความจาเป็ นต้องนาแนวคิด หลักการที่
เกีย่ วข้องต่าง ๆ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสาคัญในการจะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิรปู ระบบศาลปกครอง
ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

2.3. แนวคิ ดเกี่ยวกับระบบศาล
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ในประเทศทีเ่ ป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยทัวไปจะมี
่
การใช้อานาจผ่านองค์กร 3 องค์กร
ทีส่ าคัญ คือ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยในการใช้อานาจผ่านองค์ก รตุลา
การนี้จะมีอ งค์กรที่ทาหน้ าที่พจิ ารณาพิพากษาอรรถคดีท่เี รียกว่า ศาล ในการควบคุมการใช้
อานาจและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึง่ ในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างออกไป
ในการเลือกใช้ระบบศาลเดี่ยวหรือระบบศาลคู่ โดยความเหมาะสมของการเลือกใช้ระบบศาล
ประเภทใดนัน้ จะขึ้นอยู่กบั ประวัตศิ าสตร์การพัฒนาการของระบบกระบวนการยุตธิ รรมของแต่
ละประเทศ (โภคิน พลกุล, 2544: 105)

2.3.1. ระบบศาลเดี่ยว
ระบบศาลเดี่ยวเป็ นระบบที่ยดึ หลักนิตธิ รรม ให้ศาลยุตธิ รรมมีอานาจหน้าที่พจิ ารณา
วินิจฉัยคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง โดยให้ผู้พพิ ากษาซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละความรูท้ างกฎหมายเป็ นการทัวไปเป็
่
นผู้พจิ ารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ระบบนี้ใช้
อยู่ในประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริก า และประเทศที่ใ ช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์แบบเดียวกับ สหราชอาณาจักร
เหตุผลของระบบศาลเดี่ยวอยู่ท่วี ่า บุคคลมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย และต้องตกอยู่
ภายใต้บงั คับของหลักกฎหมายเดียวและขึน้ ศาลเดียวกัน ระบบนี้จงึ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่าง
เอกชนกับฝ่ายปกครองซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่รฐั หรือหน่ วยงานของรัฐ โดยถือว่าทัง้ เอกชนและ
ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อนั เดียวกัน จึงต้องถูกพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุตธิ รรมซึ่ง
เป็ นระบบหลักเพียงระบบเดียวทีม่ ถี งึ ชัน้ ศาลฎีกาและอยู่ในสังกัดของฝ่ายตุลาการหรือกระทรวง
ยุตธิ รรม ศาลปกครองจึงมิได้แยกออกเป็ นเอกเทศ แต่ลว้ นอยู่ในระบบศาลยุตธิ รรมโดยเป็ นส่วน
หนึ่งหรือแผกหนึ่งของศาลยุตธิ รรม ซึง่ มีอานาจหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีทุกประเภทไม่ว่าจะ
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เป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีประเภทอื่น ผูพ้ พิ ากษาคดีปกครองในระบบศาลเดีย่ ว
นี้จงึ มีคุณสมบัตแิ ละความรูใ้ นทางกฎหมายเป็ นการทัวไป(วิ
่
รชั วิรชั นิภาวรรณ,2542: 87-88)
ตามระบบศาลเดีย่ วถือว่าศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นศาลชานัญพิเศษมีอานาจพิจารณาคดี
ปกครองเป็ นการเฉพาะแยกต่างหากจากศาลชัน้ ต้นอื่น แต่มศี าลยุตธิ รรมสูงสุดหรือศาลฎีกาทา
หน้ าที่ควบคุมคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลล่างทุกศาล ตามระบบศาลเดี่ยวนี้
คู่ความฝ่ายใดที่ไ ม่พอใจคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นอาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลสูง
เหมือนกับคู่ความในคดีอ่นื ๆ
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2.3.2 ระบบศาลคู่
ระบบศาลคู่ เ ป็ น ระบบที่ใ ห้ศ าลยุติธ รรมมีอ านาจหน้ า ที่พิจารณาวินิจฉัย คดีแพ่ งและ
คดีอาญาเป็ นหลักเท่านัน้ ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของศาล
ปกครอง ซึ่ง มีร ะบบศาลชัน้ ต้ น และศาลสู ง สุ ด ของตนเอง มีร ะบบผู้ พิพ ากษาและองค์ ก ร
บริหารงานบุคคลเป็ นเอกเทศต่างหากเป็ นอิสระจากระบบศาลยุตธิ รรมโดยผู้พพิ ากษาหรือตุลา
การศาลปกครองจะมีคุณสมบัติเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็ นพิเศษ
ระบบนี้ใช้อยู่ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่น สาธารณรัฐฝรังเศส
่
ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย
ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประเทศทีใ่ ช้ระบบ “ศาลคู่” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
(1) ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ศาลปกครองเป็ นเอกเทศจากศาลยุตธิ รรม โดยศาลปกครองมีหน้าที่
พิจารณาคดีปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มอี านาจหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่รฐั บาลได้แก่ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย
(2) ประเทศที่จดั ตัง้ ศาลปกครองเป็ นเอกเทศจากศาลยุติธรรมโดยมอบอานาจในการ
วินิ จ ฉั ย ชี้ข าดคดีป กครองแก่ ส ถาบัน ซึ่ง เรีย กว่ า “สภาแห่ ง รัฐ ”หรือ “สภาที่ป รึก ษาแห่ ง รัฐ ”
(Council of State หรือ Conseil d’Etat) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ 2 ประการ คือเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายของรัฐ บาล และท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศาลปกครองด้ ว ย ได้ แ ก่ สาธารณรัฐ ฝรัง่ เศส
ราชอาณาจัก รเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชรัฐ ลักเซมเบริ ์ก สาธารณรัฐ อิต าลี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ ฯลฯ
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(3) ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุตธิ รรม โดยศาลปกครองมีอานาจ
หน้าที่ 3 ประการ คือให้คาปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ปญั หาข้อกฎหมาย และทา
หน้าทีเ่ ป็นศาลปกครองด้วย ได้แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นต้น
การจัดระเบียบของศาลหรือองค์กรที่ใ ช้อ านาจทางตุล าการของประเทศที่ใช้รูปแบบ
ระบบศาลคู่ จะมีลกั ษณะดังนี้
(1) ศาลแต่ละประเภท คือ ศาลยุตธิ รรมและศาลอื่นต่างประกอบด้วย ศาลชัน้ ต้น ศาล
อุทธรณ์ และศาลสูงสุด
(2) มีการแบ่งแยกอานาจระหว่างศาลยุตธิ รรมและศาลชานัญพิเศษอย่างเด็ดขาด
(3) ศาลยุตธิ รรมและศาลชานัญพิเศษต่างเป็นอิสระซึง่ กันและกัน
(4) มีก ารแบ่ ง แยกผู้พ ิพ ากษาศาลยุ ติธ รรมและผู้พิพ ากษาศาลช านั ญ พิเ ศษอย่ า ง
เด็ดขาด เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้มกี ารสร้างความชานาญการเฉพาะ
ด้านขึน้ (อิสสระ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ, 2540: 15-16)

2.4 แนวคิ ดหลักความยุติธรรม

ความยุ ติธ รรมถือ เป็ น แนวคิด เกี่ย วกับ ความถู ก ต้ อ งตามศีล ธรรมบนพื้น ฐานของ
จริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ ศาสนา ความเที่ยงธรรม (equity)
และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคานึงถึงสิทธิทไ่ี ม่สามารถโอน
ให้แก่กนั ได้และสิทธิโดยกาเนิดของมนุ ษยชาติและพลเมืองทัง้ หลาย กับสิทธิของปวงชนและ
เอกชนทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายซึง่ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองของพวก
เขาเหล่านัน้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่ง เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัต
ลัก ษณ์ ทางเพศ เหล่ าก าเนิด สีผ ิว ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ ความยากดีมจี นและ
ลักษณะประการอื่น ทัง้ ยังถือด้วยว่ารวมถึงความยุตธิ รรมทางสังคม

2.4.1 ความหมายหลักความยุติธรรม
เมื่อกล่าวถึงความยุตธิ รรมนัน้ มีนักคิดนักปรัชญาหลายคนที่กล่าวถึงความหมายของ
ความยุตธิ รรมเอาไว้ตามกรอบแนวคิดและมุมมองของแต่ละคน ซึง่ อาจหยิบยกขึน้ มาพิจารณา
ได้ดงั ต่อไปนี้
ปี ธ ากอรัส นัก ปรัชญาชาวกรีกได้กล่ าวถึงความยุติธ รรมไว้ว่า “ความยุติธ รรม คือ
จานวนที่คูณตัวมันเอง หรือกาลังสอง เพราะกาลัง สองเป็ นเลขจานวนที่สมดุลที่สุด เนื่องจาก
ประกอบขึน้ เป็นส่วนประกอบเท่าๆกันทุกส่วน ดังนัน้ เมือ่ ความยุตธิ รรมเป็ นจานวนยกกาลังสอง
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เพราะเหตุว่าทุกส่วนเท่ากัน รัฐทีย่ ตุ ธิ รรมจึงต้องเป็นรัฐทีท่ ุกส่วนเท่ากันหรือเสมอภาคกัน”(ปรีชา
ช้างขวัญยืน, 2549: 66)
โธมัส ฮ็อบส์ กล่าวว่า “ในสภาวะธรรมชาติซง่ึ ปราศจากรัฐบาลนัน้ ไม่มเี กณฑ์ทจ่ี ะตัดสิน
ว่าอะไรคือความยุตธิ รรมหรืออยุตธิ รรม อะไรผิดอะไรถูก พฤติกรรมของมนุ ษย์ขน้ึ อยู่กบั ความ
ต้องการของแต่ละบุคคล เพราะฉะนัน้ ความยุตธิ รรมหรืออยุตธิ รรมจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากที่
ได้มขี อ้ ตกลงหรือสัญญากันแล้ว ผลของการทาสัญญาประชาคมเป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอานาจร่วม
เมื่อมีอานาจร่วมก็มกี ฎหมาย กฎหมายจึงเป็ นคาสังขององค์
่
อธิปตั ย์ซ่งึ กาหนดขึ้นมาเพื่อให้
มนุษย์ทุกคนปฏิบตั ติ ามสัญญาผูล้ ะเมิดกฎหมายจึงเป็นผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ ความอยุตธิ รรม
ก็เกิดขึน้ และความหมายของคาว่าอยุตธิ รรมก็ไม่มอี ะไรมากไปกว่าการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
สาหรับความยุตธิ รรมนัน้ ก็คอื สิง่ ทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม (unjust) นันเอง”
่
(เสถียร หอมขจร, 2540: 26)
เพลโต มีทรรศนะเกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ The Republic ว่า
ความยุติธรรมไม่ได้มคี วามหมายแคบๆ ว่า “ความเที่ยงธรรม หรือการไม่ล าเอียงตามความ
เข้าใจทัวไปเมื
่
่อเอ่ยถึงคาว่ายุตธิ รรม แต่หมายถึงสิง่ ทีเ่ ป็ น “สัมมาร่วม(common good)” ทีจ่ ะ
บันดาลความสุขให้กบั คนและรัฐ” (สุขมุ นวลสกุล, และโกศล โรจนพันธุ,์ 2539, 35)
โสภณ รัตนากร (2526: 307) กล่าวว่า “ความยุติธรรมอาจหมายถึงความสุจริต ความ
เป็ นธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบแผนประเพณี และการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ความยุตธิ รรม
คลุ ม ถึง ความประพฤติท งั ้ หมดของคนเราแต่ ห ลัก ความยุติธ รรมเป็ น หลัก ที่ก ว้า งกว่ า หลัก
กฎหมาย ความยุตธิ รรมตามกฎหมายแคบกว่าความยุตธิ รรมโดยทัวๆ
่ ไป กล่าวคือเป็ นความ
ยุติธ รรมที่มอี ยู่ใ นขอบเขตของกฎหมายหรือ การใช้กฎหมาย ความยุติธ รรมหรือ อยุ ติธ รรม
เกิดขึ้นเมื่อ มีก ารใช้ก ฎหรือ ระเบียบข้อ บังคับ ไม่ว่ากฎนัน้ จะเป็ นกฎหมายหรือ ข้อ บังคับ หรือ
ระเบียบประเพณีทป่ี ฏิบตั กิ นั มาในสังคมหรือหมูค่ ณะความอยุตธิ รรมใน “รูป” เกิดจากการใช้กฎ
หรือข้อ บังคับนัน้ โดยล าเอียง และความอยุติธรรมอาจเกิดขึ้นจากกฎหรือ ระเบียบข้อ บังคับ
นัน้ เองไม่เป็ นธรรม ความอยุตธิ รรมเช่นนี้เป็ นความอยุตธิ รรมใน“สาระ”หรือเนื้อหาของกฎหรือ
ระเบียบข้อบังคับนัน้ เอง”
อมร รักษาสัตย์ ได้อธิบายว่าจะเกิดความไม่ยตุ ธิ รรม (unjust) ถ้า
(1)
ขัดกับหลักแห่งความเที่ยงธรรม ความเป็ นธรรมหรือความเสมอภาคหรือมี
พฤติกรรมลาเอียง
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(2) ฝา่ ฝืนนโยบายและกระบวนการทีใ่ ช้กนั มานานเป็นทีร่ กู้ นั และยอมรับกันแล้ว
(3) แสดงให้เห็นว่าละเลยหรือขาดการดูแลและเอาใจใส่ เมื่อไม่มกี ารแจ้งให้ทราบว่าจะ
ไม่มกี ารจ่ายค่าชดเชยหรือการรับทราบว่าได้มกี ารละเลย
คาว่าไม่ยุตธิ รรมนี้ถอื เป็ นคาทีร่ ุนแรงกว่า “ความไม่มเี หตุผล” และอาจหมายถึงการผิด
ศีล ธรรมและในบางสถานการณ์ อ าจมองได้ว่า เป็ น การกระท าที่ข าดความรู้ส ึก ผิด ชอบชัว่ ดี
(Unconscionable) ความไม่ยุตธิ รรมอาจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของความเป็ นธรรมโดยไม่ต้อง
พิจารณาถึงความเท็จ (false)” (อมร รักษาสัตย์, 2546: 381)
ประสิทธ์ โฆวิไลกุล ( 2540: 7) กล่าวว่า “สิง่ ที่เรียกว่าความยุตธิ รรมสูงสุดที่ทุกคน
แสวงหาย่อ มขึ้นอยู่ก ับมาตรฐานทางด้า นจิต ใจของมนุ ษ ย์ผู้จ ะบัน ดาลให้มกี ฎหมายและใช้
กฎหมายนัน้ อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สงั คม”
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2.4.2 ความสาคัญของหลักความยุติธรรม
หลัก ความยุติธ รรมถือ เป็ นหัว ใจส าคัญ ของกระบวนการยุติธ รรม โดยกระบวนการ
ยุติธรรม หมายถึง กลไกและกระบวนการ หรือขัน้ ตอนที่รฐั ใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือในการ
ควบคุมความประพฤติและจัดการข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในสังคมเพื่อสร้างให้เกิด
ความยุตธิ รรมทางสังคม และรวมถึงการคุม้ ครองส่งเสริมสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของพลเมือง
หลักความยุตธิ รรม ( Rule of Natural Justice) ถือเป็ นหลักขัน้ พื้นฐานของความ
ยุตธิ รรมในการทาคาตัดสินของบุคคลหรือองค์กรทีม่ อี านาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี
ตามกฎหมาย โดยหลัก ความยุติธ รรมจะน ามาใช้ใ นการพิจ ารณาตัด สิน ปญั หาเกี่ย วกับ ข้อ
กฎหมายหรือข้อ เท็จจริง ซึ่งการตัดสินดังกล่ าวนัน้ จะมีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ สิทธิและความ
คาดหวังทีช่ อบด้วยกฎหมายของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สกล สกลเดช (2544: 12-14) กล่าวว่าหลักความยุตธิ รรม (Rule of Natural Justice)
ประกอบไปด้วย 2 หลัก ดังต่อไปนี้
(1) Nemo debet esse judex in propria causa คือ หลักไม่มผี ใู้ ดเป็ นผูพ้ พิ ากษาในคดี
ของตน (No man shall be a judge in his own cause)
หลักนี้อาจเรียกว่าหลักความเป็นกลางหรือความไม่ลาเอียง เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญประการหนึ่ง
ในหลักความยุตธิ รรม คือ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการต้องวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความ
เป็นกลางและต้องมีความอิสระจากความลาเอียง หากผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีความลาเอียงเพื่อ
เข้าข้างฝา่ ยหนึ่งฝ่ายใดหรือเป็ นปฏิปกั ษ์กบั ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ย่อมเป็ นเหตุให้ผพู้ พิ ากษาและตุลา

67

DP
U

การนัน้ มีคุณลักษณะไม่เหมาะสม หรือ ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะทาให้
กระบวนพิจารณาคดีต่าง ๆ เสียไป หลักข้อนี้ใช้ได้ทงั ้ ผูม้ อี านาจพิจารณาคดีทงั ้ ฝ่ายผูพ้ พิ ากษา
และตุ ล าการหรือ ทางฝ่ า ยปกครอง นอกจากนี้ ใ นการพิจ ารณาคดีใ ด ๆ หากไม่ พ ิจ ารณา
พยานหลักฐานใด ถือว่ามีความลาเอียงเช่นเดียวกัน สาเหตุ แห่งความไม่เป็ นกลางหรือความ
ลาเอียง คือ
(1.1) ความลาเอียงเนื่องจากผลประโยชน์ทางการเงิน
(1.2) ความลาเอียงเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
(1.3) ความลาเอียงเนื่องจากการบังคับบัญชา
(2) Audi alteram partem คือ หลักฟงั ความฝา่ ยอื่น (Hear the other side)
หลักนี้อาจเรียกว่า หลักฟงั ความฝ่ายอื่น หรือไม่มใี ครถูกตัดสินโดยไม่มกี ารฟงั ความ
(No man should be condemned unheard) หรือต้องฟงั ความทัง้ สองฝ่ายก่อนมีคาพิพากษา
หรือมีคาสังใด
่ ๆ หลักข้อนี้ประกอบด้วย การแจ้งให้ทราบข้อกล่าวหา (notice) และการฟงั ความ
(hearing)
(2.1) การแจ้งให้ทราบข้อกล่าวหา การดาเนินคดีใด ๆ ทีก่ ระทบต่อบุคคลอื่นต้องมีการ
แจ้งให้ทราบข้อกล่าวหาก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้อกี ฝา่ ยหนึ่งได้อธิบายชีแ้ จง
(2.2) การฟงั ความ (Hearing) คือ การเปิดโอกาสให้ค่คู วามได้มโี อกาสชีแ้ จงหรืออธิบาย
เรือ่ งราวฝา่ ยของตนให้ผพู้ พิ ากษาหรือผูม้ อี านาจพิจารณาคดีทราบ รวมถึงการนาพยานฝ่ายของ
ตนเข้าสืบในสิง่ ทีก่ ล่าวอ้าง (สกล สกลเดช, 2544: 12-14)
จากหลักความยุตธิ รรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าศาลจัดเป็ นองค์กรหนึ่งที่มบี ทบาท
ส าคัญ ยิ่ง ในกระบวนการยุติธ รรม โดยมีอ านาจหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น กระบวนพิจ ารณาและ
พิพากษาคดีต่าง ๆ ผ่านผู้ทาหน้ าที่ คือ ผู้พพิ ากษาและตุลาการ ดังนัน้ ศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครองโดยผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจึงเป็ นองค์กรและบุคคลทีต่ ้องนาหลัก ความยุตธิ รรมมาปรับ
ใช้ในการทาหน้ าที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้พพิ ากษาและตุลาการเป็ นบุคคลที่มบี ทบาทสาคัญใน
การตัดสินคดี ดังนัน้ ผู้พพิ ากษาและตุลาการจึงต้องเป็ นบุค คลที่มคี วามยุติธรรม มีความเป็ น
กลาง มีความรู้ความสามารถ และเพียบพร้อ มทัง้ คุณธรรมจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับนับถือของ
ประชาชนทัวไป
่ ทัง้ นี้เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีนัน้ เป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและมีเหตุมผี ล
(fair and reasonable) สมกับเป้าหมายของงานด้านการยุตธิ รรม ทีม่ ุ่งตอบสนองทีศ่ กั ดิ ์ศรีการ
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ดารงตนอยูอ่ ย่างเสมอภาคทัดเทียมกันในสังคมของมวลหมู่สมาชิก (สุพศิ ประณีตพลกรัง, สิทธิ
พงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ และเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ,2536: 120-121)
หลักความยุตธิ รรมถือเป็ นหลักทีส่ าคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการทาหน้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาและ
ตุลาการไม่ว่าจะอยู่ในระบบศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองสิง่ สาคัญที่ศาลต้องตระหนักคือทา
อย่างไรให้ประชาชนได้รบั การพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลด้วยความบริสุทธิ ์ยุตธิ รรม
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ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 1(8) “การพิจารณา” หมายความว่า
กระบวนพิจารณาทัง้ หมดในศาลใดศาลหนึ่ง ก่อนศาลนัน้ ชี้ขาดตัดสินหรือจาหน่ ายคดีโดยคา
พิพ ากษาหรือ ค าสัง่ กระบวนการพิจารณาที่ก าหนดขัน้ ตอนของการด าเนิน การต่ า ง ๆนัน้
เพื่อให้ได้มาซึง่ ความยุตธิ รรม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นกฎหมายทีป่ ระกอบด้วยกฎเกณฑ์ท่ีบงั คับ
หรืออนุญาตให้ค่คู วามและศาลปฏิบตั ติ ามเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ั หาของคดี ความส าคัญ ของกฎหมายว่ า ด้ว ยวิธ ีพ ิจ ารณาความคือ เป็ น
กับ การแก้ ไ ขป ญ
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิธกี ารทีบ่ ุคคลภายนอกจะเสนอคดีหรือเรื่องของตนต่อศาลและเป็ น
กลไกในการควบคุ มและตรวจสอบการใช้ดุล พินิจของผู้ใ ช้อ านาจตุ ล าการหลักการสาคัญ ใน
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความมีหลายหลักการ แต่หลักการที่ถอื ว่าเป็ นหลักการพื้นฐานซึ่งสมควร
พิจารณาเป็นพิเศษ คือ
(1) หลักการค้นหาความจริงแห่งคดี
ในการพิจารณาคดีนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นคดีประเภทใด ข้อเท็จจริงที่ จะใช้ประกอบในการ
พิจารณาเพื่อนาไปสู่การพิพากษาหรือมีคาสังใด
่ ๆ ได้นนั ้ จะต้องปรากฏว่าในคดีนนั ้ มีขอ้ เท็จจริง
เพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี ซึ่งการทีศ่ าลจะได้ขอ้ เท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัยนัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั
อานาจของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
(2) หลักการฟงั ความทุกฝา่ ย
หลักการฟงั ความทุกฝ่ายมีรากฐานมาจากแนวคิดทีว่ ่า ผู้ทาหน้าทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ าดย่อมถูก
จากัดในการรับรูข้ อ้ เท็จจริง และบุคคลทีร่ ขู้ อ้ เท็จจริงมากทีส่ ุดก็คอื บุคคลทีถ่ ูกกระทบสิทธิจากคา
วินิจฉัยนัน้ เอง ฉะนั น้ การรับฟ งั ข้อ เท็จจริงต่ าง ๆ จากบุค คลดังกล่ าวย่อ มทาให้ผู้ท่มี หี น้ า ที่
วินิจฉัยชีข้ าดสามารถตัดสินคดีได้อย่างถูกต้อง
(3) หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
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หลักการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผย หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปสามารถเข้
่
า
ฟงั การพิจารณาคดีของศาลได้ โดยผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องในคดีนัน้ ชอบทีจ่ ะได้อยู่ร่วมในการพิจารณา
ได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายตุลาการโดยประชาชนทัวไป
่ แต่
อาจมีขอ้ จากัดในกรณีเพื่อเป็นการคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคล
(4) หลักการพิจารณาคดีโดยเร็ว
กระบวนการยุตธิ รรมทีด่ นี นั ้ จะต้องให้ค่คู วามได้รบั ความยุตธิ รรมด้วยความรวดเร็วตาม
สมควรด้วย ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ความยุตธิ รรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุตธิ รรม” ถึงแม้ว่าวิธ ี
พิจารณาความของคดีต่าง ๆ จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่หลักการพืน้ ฐานทัวไปที
่ ่ทุกระบบ
วิธพี จิ ารณาความต้องมี คือหลักการค้นหาความจริง หลักการฟงั ความทุกฝา่ ย หลักการพิจารณา
คดีโดยเปิดเผย หลักการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว หลักการต่าง ๆ ทีก่ ล่าวนี้ เป็ นหลักการทีแ่ ม้ไม่
มีการบัญญัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรก็ตอ้ งถือว่าเป็นหลักกฎหมายทัวไปที
่ ศ่ าลจะต้องนามาใช้ใน
การดาเนินกระบวนพิจารณาด้วย
ระบบกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ เราสามารถแบ่งกลุ่มหรือประเภทโดยพิ จารณาจาก
อานาจและหน้าที่ของคู่ความและศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณาออกได้เป็ นสองประเภท
ใหญ่ ๆ คือ วิธพี จิ ารณาระบบกล่าวหาและวิธพี จิ ารณาระบบไต่สวน ศาลปกครองจะใช้ระบบ
กล่าวหาไม่ได้ ซึง่ อาจจะทาให้เกิดข้อยุง่ ยากและล่าช้า ควรใช้ระบบไต่สวนให้ความเป็ นธรรมโดย
ให้ตุลาการเป็นผูแ้ สวงหาหาข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงจะเป็ นการสะดวก
รวดเร็ว ยิง่ กว่าในกระบวนวิธพี จิ ารณา การพิจารณาคดีของศาลและการค้นหาข้อเท็จจริงมี 2
ระบบคือ
2.5.1 ระบบกล่าวหา
ระบบกล่าวหาถือกันว่าเป็ นวิธที พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาใช้แทนการแก้แค้นเป็ นการส่วนตัว โดยให้
ผูเ้ สียหายมีอานาจฟ้องคดีได้เอง ในฐานะเป็ นผูก้ ล่าวหา อานาจนี้ต่อมาได้ขยายไปถึงญาติของ
ผูเ้ สียหายด้วย ผูต้ ดั สินคดีไม่อาจกล่าวหายกประเด็นแห่งคดี หรือนาสืบพยานเรือ่ งดังกล่าวอยู่ใน
อานาจผูก้ ล่าวหา และผูถ้ ูกกล่าวหา ผูพ้ พิ ากษาจะเป็ นคนกลางพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและด้วย
วาจา ซึง่ การพิจารณาคดีของระบบกฎหมายนี้แบ่งผูเ้ กี่ยวข้องกับคดีออกเป็น 3 ฝา่ ย ด้วยกันคือ
(1) ผูก้ ล่าวหา
(2) ผูถ้ ูกกล่าวหา
(3) ศาล

70

DP
U

ดังนัน้ การพิจารณาคดีช้ขี าดว่าฝ่ายใดผิดหรือถูกจึงมิไ ด้อ ยู่ท่กี ารนาพยานมาพิสูจน์
ความจริง แต่สาคัญอยูท่ ฝ่ี า่ ยใดจะเป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามกติกาซึง่ ผูพ้ พิ ากษาวางไว้ได้ครบถ้วนกว่ากัน
ระบบกล่าวหาเน้นให้ศาลมีความเป็ นกลาง ศาลจึงมีบทบาทในการสืบหาข้อเท็จจริงในคดีน้อย
มาก เพราะเป็ นเรือ่ งของคู่ความแต่ละฝา่ ยจะต้องเสนอข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดี
กันเอง ทาให้ค่คู วามแต่ละฝา่ ยจะต้องเสนอข้อเท็จจริงกันเอง จึงมีการเรียกการดาเนินคดีระบบนี้
ว่า เป็ นระบบคู่กรณี (Adersary System) ระบบนี้ถอื ว่าเป็ นหน้าทีข่ องคู่ความแต่ละฝ่ายจะต้อง
เสนอพยานหลักฐานของตนและศาลจะต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานทีค่ ่คู วามเสนอต่อศาล
เท่านัน้ โดยสันนิษฐานว่าคู่ความจะเสนอพยานหลักฐานทีต่ นคิดว่าดีทส่ี ุด ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริม
ให้คู่ความเสนอพยานหลักฐานได้เต็มที่ แม้ตามความเป็ นจริงในบางคดี คู่ความจะไม่ได้เสนอ
พยานหลักฐานกันโดยครบถ้วน ไม่ว่าโดยคู่ความจงใจหรือพลัง้ เผลอก็ตาม แต่โดยทัวไปแล้
่
ว
ศาลจะไม่เรียกพยานหลักฐานมาสืบเอง
สาระสาคัญของการพิจารณาในระบบนี้ คือ ผูพ้ พิ ากษาต้องวางตัวเป็ นกลางจริง ๆ เพื่อ
ควบคุมให้คู่ความทัง้ 2 ฝ่ายปฏิบตั ติ ามกติกาอย่างเคร่งครัด ดัง้ นัน้ เมื่อต่อมาวิธพี จิ ารณาคดีได้
วิวฒ
ั นาการมาเป็ นการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงโดยพยานหลักฐาน และ ผู้พพิ ากษาต้อ งวางตัวเป็ น
กลางอย่า งเคร่ ง ครัด จะเอนเอีย งเข้า กับ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ไม่ไ ด้ และอ านาจของศาลในการ
สืบพยานเพิม่ เติมหรือตัดพยานก็มจี ากัดหรือแทบไม่มเี ลย ต้องปล่อยให้คู่ความดาเนินคดีหา
พยานหลักฐานเต็มที่ และหลักเกณฑ์ในการทีจ่ ะนาพยานอย่างไรมาพิสูจน์ได้หรือไม่ได้เป็ นไป
โดยเคร่งครัด หรือมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด เพื่อมิให้พยานทีต่ ้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เข้า สู่ ส านวนความ ก็จ ะมีผ ลเท่ า กับ เป็ น การไม่ส ืบ พยานนั น้ เลย ทัง้ นี้ เ พื่อ มิใ ห้ท ัง้ สองฝ่ า ย
ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ดังนัน้ ระบบวิธกี ารพิจารณาคดีเป็ นไปในทางทีม่ โี จทก์มจี าเลย และมีผู้
พิพากษาพิจารณาคดีเป็ นคนกลางคอยดูแลให้ทงั ้ สองฝ่ายได้ดาเนินคดีของตนไปตามกฎเกณฑ์
ทีไ่ ด้วางขึน้ ไว้โดยเคร่งครัด เริม่ ต้นตัง้ แต่การกาหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าทีน่ าสืบ วิธกี าร
นาเสนอพยานหลักฐานประเภทต่างๆ (พรเพชร วิชติ ชลชัย,2536: 4-5)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าระบบกล่าวหามีลกั ษณะทีส่ าคัญพอสรุปได้ดงั นี้
(1) ศาลมีบทบาทจากัดเป็นเพียงผูต้ ดั สินคดีเท่านัน้ ไม่มอี านาจในการสืบพยานเพิม่ เติม
หรือช่วยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสวงหาพยานหลักฐาน การดาเนินการพิจารณาคดีมกี ฎเกณฑ์
ละเอียดปลีกย่อยมาก ศาลใช้ดุลยพินิจได้น้อยมาก การยกฟ้องโดยทางเทคนิค (Technicality)
จะมีปรากฏบ่อยมาก
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(2) คู่ความทัง้ 2 ฝา่ ยมีบทบาทสาคัญเป็นคู่ต่อสูค้ ดีซง่ึ กันและกัน อย่างเห็นได้ชดั เช่นใน
คดีอาญา ศาลจะไม่ช่วยโจทก์แสวงหาพยานหลักฐาน ดังนัน้ ในบางครัง้ ศาลอาจจะต้องยกฟ้อง
ทัง้ ๆ ทีป่ รากฏว่าจาเลยเป็นผูก้ ระทาความผิดก็ได้ (ซึง่ ในสหรัฐอเมริกา การพิจารณาคดีอาญามี
หลัก (Exclusionary Rule) ซึง่ ศาลปฏิเสธไม่รบั ฟงั พยานหลักฐานทีไ่ ด้มาจากการจับหรือค้นทีไ่ ม่
ชอบ ดังนัน้ แม้โจทก์จะมีพยานแจ้งชัดว่าจาเลยทาผิดศาลอาจไม่ยอมรับฟงั พยานนัน้ และยก
ฟ้องโจทก์เพราะโจทก์ไม่มพี ยานหลักฐาน
(3) ในระบบกล่าวหามีกฎเกณฑ์การสืบพยานที่เคร่งครัดมากศาลมีโอกาสใช้ดุลยพินิจ
น้อย มีบทตัดพยานที่เด็ดขาด ไม่ยอมให้ศาลรับฟงั พยานนัน้ เข้าสู่สานวนความเลย นอกจากนี้
การใช้คาถามในการซักถาม ถามค้านก็ตอ้ งเป็นไปตามกฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด ซึง่ เป็ นการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลยุตธิ รรม
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2.5.2 ระบบไต่สวน
ระบบไต่สวนนัน้ มีทม่ี าจากอิทธิพลวิธกี ารชาระความของผูม้ อี านาจในศาสนาโรมันคาทอ
ลิคในวงการศาสนาคริสต์ ซึง่ ระบบนี้เป็นการพัฒนาต่อจากการแก้แค้นเป็นส่วนตัว โดยได้ยกเลิก
วิธกี ารให้ผเู้ สียหายเป็ นผูก้ ล่าวหาเอง และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทาหน้าทีแ่ ทน ผูพ้ พิ ากษาเปลีย่ น
สถานะจากการเป็ นคนกลางมาเป็ นผู้ทาการไต่สวน มีอานาจสืบสวนพยานและควบคุมการไต่
สวนเอง การพิจารณาคดีมใิ ช่เป็ นการต่อสู้ระหว่างผูก้ ล่าวหาและผูถ้ ูกกล่าวหา แต่เป็ นการต่อสู้
ระหว่างจาเลยกับรัฐ ซึ่ง เป็ นการพิจารณาที่มไิ ด้กระทาโดยเปิ ดเผย และต้อ งพิจารณาด้ว ย
เอกสารมากกว่าการเบิกความ และการหาผูก้ ระทาความผิดก็ไม่มหี ลักเกณฑ์ในการไต่สวนหรือ
วิธพี จิ ารณาทีเ่ คร่งครัดเพราะมุง่ แต่จะเอาผลทีจ่ ะได้รถู้ งึ ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ มากกว่า จึงอาจมีการ
ใช้วธิ ที รมานจาเลยด้วยประการต่าง ๆ เพื่อให้จาเลยยอมรับสารภาพและเล่าข้อเท็จจริงทัง้ หมด
ให้ผชู้ าระความฟงั การพิจารณาอาจกระทาลับหลังจาเลย คือ การสืบพยานอาจทาโดยทีจ่ าเลย
ไม่มโี อกาสรูเ้ ห็นก็ได้ เพราะถือว่าผู้ชาระความให้ความยุตธิ รรมและคุ้มครองสิทธิให้จาเลยอยู่
แล้ว ระบบนี้มอี ทิ ธิพลอยู่ภาคพื้นยุโรปซึ่งเดิมเคยตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของสันตปาปาแห่งกรุง
โรม และต่อมาก็มบี ทบาทสาคัญในประเทศต่า ง ๆ ในภาคพืน้ ยุโรปทีใ่ ช้ระบบประมวลกฎหมาย
เช่น สาธารณรัฐฝรังเศส
่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ฯลฯ
ศาลในระบบนี้มบี ทบาทในการค้นหาความจริง ในคดีอาญาบางกรณีศาลเข้าไปมีส่วน
ร่วมตัง้ แต่ในชัน้ การสอบสวน การดาเนินคดีในศาลไม่ว่าจะเป็ นการสืบพยาน ซักถามพยาน ศาล
จะดาเนินการเองโดยตลอด ผู้อ่นื ถามพยานจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากศาลก่อน ซึ่งในระบบนี้ผู้
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พิพ ากษาในประเทศภาคพื้นยุโรปจึงมีบทบาทมากกว่า ผู้พพิ ากษาในสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาในเรื่อ งต่าง ๆ ต่ อมาเมื่อระบบการทรมานจาเลยหมดไป และนักกฎหมายเริม่
ค้นหาข้อเท็จจริงโดยทางพยานหลักฐาน ระบบนี้คลีค่ ลายไปในทางค้นหาความจริงโดยมีการนา
พยานมาสืบ แต่ยงั คงเอกลักษณ์เดิมอยูค่ อื ศาลมีหน้าทีค่ น้ หาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่าง
ๆ ทัง้ ที่คู่ความนามาเสนอต่ อศาล หรือ ศาลเห็นสมควรเรียกมาสืบเอง และไม่มกี ฎหมายวาง
ระเบียบการสืบพยานหรือไม่มบี ทตัดพยานโดยเคร่งครัดว่าพยานประเภทนี้รบั ฟงั ได้ พยาน
ประเภทนัน้ รับฟ งั ไม่ ไ ด้ระบบไต่ ส วนหากใช้ว ิธ ีก ารที่เ หมาะสมตามสถานการณ์ ก็อ าจค้นหา
ข้อเท็จจริงได้ดกี ว่าระบบกล่าวหา (ยิง่ ศักดิ ์ กฤษณจินดา,2525: 8)
ดัง นั น้ ศาลมัก จะรับ ฟ งั พยานหลัก ฐานทุ ก ชิ้น เข้า สู่ส านวนความและจะไปพิจ ารณา
ละเอียดตอนชังน
่ ้ าหนั ก พยานหลักฐานว่าพยานชิ้นใดควรมีน้ าหนักเชื่อ ถือ มากน้ อยเพียงใด
เนื่องจากระบบนี้มุ่งจะค้นหาความจริงเป็ นสาคัญ และเพื่อให้ศาลทางานได้คล่องตัวกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการพิจารณาคดีและสืบพยานจึงไม่ค่อยจะเข้มงวดกวดขันอย่างในระบบกล่าวหา ซึ่ง
ในระบบนี้ไม่ได้เน้ นเรื่องความเท่าเทียมกันของคู่ความอย่างในระบบกล่าวหา การพิจารณา
คดีอาญาจึงอาจจะทาลับหลังจาเลยได้ทนายความของจาเลยในคดีอ าญาไม่มบี ทบาทในการ
ซักถามความอย่าง ระบบกล่าวหา การฟ้องคดีอาญาเป็ นเรื่องของรัฐ เอกชนมีบทบาทในการ
ฟ้องคดีอาญาจานวนน้อยมาก
ระบบไต่สวน มีลกั ษณะสาคัญพอสรุปได้ดงั นี้
(1) ศาลเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการพิจารณาคดี มีอานาจทีจ่ ะสืบพยานเพิม่ เติมหรืองด
สืบพยาน ทัง้ นี้เพื่อค้นหาให้ได้ขอ้ เท็จจริงใกล้เคียงความจริงมากทีส่ ุด การกาหนดระเบียบและ
วิธ ี (Technicality) เกีย่ วกับการสืบพยานนี้มนี ้อยมาก ศาลมีอานาจใช้ดุลยพินิจได้กว้างขวางและ
ยืดหยุ่นได้มาก
(2) ในระบบนี้จะไม่มกี ฎเกณฑ์การสืบพยานทีเ่ คร่งครัดมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะไม่ม ี
บทตัดพยาน (Exclusionary Rule) ทีเ่ ด็ดขาด แต่จะเปิดโอกาสให้มกี ารเสนอพยานทุกชนิดมาสู่
ศาลได้และศาลมีอานาจใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง

2.6 หลักสิ ทธิ ของคู่ความที่ได้รบั การพิ จารณาคดี 2 ชัน้ ศาล
หลัก สิทธิของคู่ค วามที่ได้ร บั การพิจ ารณาคดี 2 ชัน้ ศาล (Double degree de
Jurisdiction) เนื่องจากคาพิพากษาเป็ นคาชีข้ าดของศาลทีไ่ ด้จากการพิจารณาคดีซง่ึ ถูกผูกมัด
ด้วยรูปแบบและมีผลในทางกฎหมายทาให้คดีเสร็จไปจากศาลยุตธิ รรม จึงมีผลกระทบต่อสิทธิ
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เสรีภาพ ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของคู่ความ เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของคาพิพากษาแล้วมี
เหตุผลตามกฎหมาย ซึ่งหลัก สิทธิของคู่ความที่ได้รบั การพิจารณาคดี 2 ชัน้ ศาลนัน้ โดยทัวไป
่
แล้วไม่ว่าจะในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์ จะเปิ ดโอกาสให้
ั หาข้อ
คู่ค วามมีส ิทธิอุ ท ธรณ์ ไ ด้อ ย่า งน้ อ ยหนึ่ งชัน้ ศาลเสมอ ทัง้ ในปญั หาข้อ เท็จจริง และป ญ
กฎหมาย แต่อาจมีขอ้ จากัดในส่วนปญั หาข้อเท็จจริง ส่วนปญั หาข้อกฎหมายนัน้ คู่ความมีสทิ ธิท่ี
จะอุทธรณ์และฎีกาได้เสมอ การยื่นอุทธรณ์คาพิพากษานัน้ เป็ นไปตามหลักสิทธิของคู่ความที่
ได้รบั การพิจารณาคดี 2 ชัน้ ศาล ซึง่ มีความหมายว่าคู่ความในคดีมสี ทิ ธิทจ่ี ะให้คดีของตนได้รบั
การพิจารณาพิพากษาจากศาลสองศาลทีต่ ่างกัน ซึง่ มีลาดับชัน้ ศาลทีต่ ่างกัน โดยภายใต้เงื่อนไข
อย่างเดียวกันโดยศาลชัน้ ต้นเป็ นศาลในลาดับแรกส่วนศาลอุทธรณ์เป็ นศาลในลาดับที่สองทัง้ นี้
เพื่อเป็ นหลักประกันความยุตธิ รรม เนื่องจากผูพ้ พิ ากษาในศาลชัน้ ต้นอาจพิจารณาพิพากษาคดี
ผิดพลาดได้จงึ จาเป็ นต้องให้มกี ารพิจารณาทบทวนใหม่โดยผู้พพิ ากษาที่มปี ระสบการณ์สูงกว่า
และโดยปกติแล้วศาลสองศาลทีแ่ ตกต่างกันย่อมไม่น่ากระทาสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดร่วมกัน ส่วนศาลฎีกา
ไม่ใช่ศาลในลาดับชัน้ ที่สามเนื่องจากศาลฎีกาจะไม่พจิ ารณาปญั หาข้อเท็จจริงโดยจะพิจารณา
พิพากษาเฉพาะปญั หาข้อกฎหมายเท่านัน้ โดยศาลฎีกาจะทาหน้ าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของคาพิพากษาของศาล (ธนกร วรปรัชญากุล,2547: 60)
การดาเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม เริม่ ต้นเกิดจากการที่บุคคลสองฝ่ายมีขอ้ โต้แย้ง
เกิดขึน้ เกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าทีข่ องบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สทิ ธิทาง
ศาลเมื่อทัง้ สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ และมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน้ ตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ ง มาตรา 55 กาหนดให้ศ าลพิจารณา และพิพากษาคดี ซึ่งศาลจะต้อ ง
พิจารณาจากพยานหลักฐานทีค่ ่คู วามแต่ละฝ่ายนาเสนอต่อศาล โดยทีพ่ ยานหลักฐานต่าง ๆ ที่
เสนอมามีทงั ้ พยานที่เป็ นบุคคล และพยานที่เป็ นวัตถุ ศาลเป็ นผู้พจิ ารณาชังน
่ ้ าหนักพยานทัง้
สองฝ่ายเปรียบเทียบว่าฝ่ายใดมีน้ าหนักดียงิ่ ไปกว่ากัน ฝ่ายใดมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
มากกว่าศาลย่อมพิพากษาตัดสินคดีไปตามพยานหลักฐาน ให้ฝ่ายที่ศาลเชื่อมากกว่าเป็ นฝ่าย
ชนะคดี ในการตัดสินคดีนัน้ ย่อมถูกใจคู่ความฝ่ายทีช่ นะคดี และไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งที่แพ้คดี
ฝา่ ยทีศ่ าลตัดสินให้เป็ นฝ่ายชนะคดีย่อมพอใจในผลคาตัดสินส่วนฝ่ายทีศ่ าลตัดสินให้แพ้คดีย่อม
ไม่พอใจในคาตัดสิน หากคู่ความทัง้ สองฝา่ ยยอมรับในคาตัดสินตลอดทัง้ เหตุผลของศาล คู่ความ
ทีย่ อมรับก็ไม่จาเป็นต้องต่อสูค้ ดีกนั อีกต่อไป สาหรับกรณีค่คู วามทีไ่ ม่พอใจในคาตัดสินหรือยังมี
ข้อข้องใจในเหตุผลของศาลซึง่ ได้แสดงไว้ในคาตัดสิน คู่ความฝ่ายทีไ่ ม่พอใจสามารถต่อสูค้ ดีได้
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อีกเพื่อหาคาตัดสินทีพ่ อใจ โดยทีก่ ฎหมายเปิดโอกาสให้ค่คู วามสามารถอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ได้ และหากยังไม่พอใจ หรือยังไม่ยุตกิ ส็ ามารถฎีกาต่อไปยังศาลฎีกาซึง่ เป็ นศาลสูงสุดเมื่อศาล
ฎีกามีคาพิพากษาแล้ว ให้ถอื ว่าคาพิพากษาฎีกาเป็นทีส่ ุด
การอุทธรณ์ คือ กระบวนพิจารณาทีผ่ อู้ ุทธรณ์โต้แย้งคาพิพากษา หรือคาสังของศาล
่
ชัน้ ต้นต่อศาลอุทธรณ์ และถือเป็ นคาฟ้องชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา 1 (3)
เมื่อมีการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลชัน้ ต้นจนศาลได้มคี าพิพากษา หรือมีคาสัง่
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ไม่ว่าคาสังนั
่ น้ จะเป็ นคาสัง่ คาร้อง คาขอ หรือเป็ นคาสังชี
่ ข้ าดคดีกต็ าม
ถ้าคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ โต้แย้งสิทธิของบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวความทัง้ สองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ายโจทก์หรือจาเลย บุคคลซึง่ ถูกโต้แย้งสิทธินัน้ ย่อมสามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้
ศาลอุทธรณ์ได้พจิ ารณาคาพิพากษา หรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นนัน้ อีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี้ภายใต้
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีก่ าหนดไว้ ระบบศาลยุตธิ รรม แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ คือ ศาลชัน้ ต้น ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น (เข็มชัย ชุตวิ งศ์, 2530: 173)
กระบวนพิจารณาในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาแตกต่ างไปจากกระบวนพิจารณาในศาล
ชัน้ ต้น เพราะการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาเป็ นการพิจารณาส่วนหนึ่งต่างหากจาก
การพิจารณาของศาลชัน้ ต้น การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกากระทาโดยวิธตี รวจ
พิจารณา คาฟ้องอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์ คาฟ้องฎีกาและคาแก้ฎกี า ตลอดจนเอกสารและ
หลักฐานทัง้ ปวง ในสานวนคดีท่ศี าลชัน้ ต้นได้รวบรวมไว้ส่งมาเพื่อพิจารณาโดยไม่ได้ออกนัง่
พิจารณาอย่างศาลชัน้ ต้น ยกเว้นในกรณีคู่ความขอแถลงการณ์ดว้ ยวาจา ศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาจึงจะออกมานัง่ พิจารณา เพื่อฟงั คาแถลงการณ์ของคู่ความดังกล่าว การพิจารณาของศาล
อุทธรณ์เป็ นคนละขัน้ ตอนกับศาลชัน้ ต้น โดยถือว่าคดีนัน้ จะได้รบั การพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ใน
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา การอุทธรณ์และฎีกาคดีในศาลยุตธิ รรมนัน้ แยกพิจารณาตามประเภท
ของคดีได้ดงั นี้

2.6.1 สิ ทธิ การอุทธรณ์ คดีแพ่งศาลยุติธรรม
บรรดาคดีแพ่งทีศ่ าลชัน้ ต้นมีคาสังหรื
่ อมีคาพิพากษาชีข้ าดตัดสินคดีแล้ว คู่ความฝ่ายที่
ไม่พอใจผลของการตัดสินไม่ว่าจะเป็ นผู้แพ้ หรือผูช้ นะในศาลชัน้ ต้นอาจนาเสนอคดีขน้ึ สู่ศาลสูง
ได้ซง่ึ ศาลสูงจะมีผพู้ พิ ากษาทีม่ ปี ระสบการณ์ มีความเชีย่ วชาญ และมีความสามารถมากกว่าให้
ดาเนินการชีข้ าดตัดสินคดีก็คอื ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา และหากคู่ความไม่ได้ใช้สทิ ธิในการ
อุทธรณ์ หรือฎีกา ก็ต้องบังคับคดีกนั ตามคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น แต่ถ้าหากคู่ความใช้สทิ ธิ
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อุทธรณ์ฎกี า ก็เท่ากับได้เปิดคดีขน้ึ ศาลอีกชัน้ หนึ่งให้พจิ ารณาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับศาลชัน้ ต้นอีก
ต่อไป (จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, 2538: 205-206)
การอุทธรณ์คาพิพากษา หรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นนัน้ ผูอ้ ุทธรณ์จะต้องอ้างถึงเหตุผลที่
ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษา หรือคาสัง่ หรือเหตุผลทีอ่ ้างว่าคาพิพากษา หรือคาสังนั
่ น้ ผิดพลาด
อย่างไร ต้องแสดงให้แจ้งชัดถึงเหตุผลประกอบข้ออ้างในการอุทธรณ์ คู่ความในคดีมสี ทิ ธิทจ่ี ะ
อุทธรณ์ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาข้อเท็จจริง หรือปญั หาข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีบทบัญญัติ
ห้ามอุทธรณ์ไว้
ผู้มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์โดยปกติแล้วผู้อุทธรณ์มกั จะเป็ นคู่ความที่พพิ าทกันในศาลชัน้ ต้น
และผูแ้ พ้คดีในศาลชัน้ ต้นจะเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ แต่สทิ ธิทจ่ี ะยื่นอุทธรณ์มไิ ด้
อยูท่ ก่ี ารแพ้หรือชนะคดี แต่อยูท่ ว่ี ่ามีกฎหมายห้ามอุทธรณ์ หรือบัญญัตใิ ห้เป็ นทีส่ ุดหรือไม่ ถ้าไม่
มีกฎหมายห้ามแล้ว คู่ความย่อมมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ ในปญั หาข้อเท็จจริง และปญั หาข้อกฎหมาย
(1) สิทธิของคู่ความในการอุทธรณ์
คาว่า “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 1 (11) หมายความ
ว่า บุคคลผูย้ ่นื คาฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินกระบวนพิจารณา
ให้รวมถึงบุค คลผู้มสี ิทธิก ระทาการแทนบุค คลนัน้ ๆ ตามกฎหมายหรือ ในฐานะทนายความ
ตลอดจนผูม้ สี ทิ ธิมสี ่วนในการโต้แย้ง และแสดงสิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ายโจทก์หรือ
จาเลย บุคคลซึง่ ถูกโต้แย้งสิทธินนั ้ ย่อมสามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้พจิ ารณา คา
พิพากษา หรือคาสัง่ ของศาลชัน้ ต้นอีกครัง้ หนึ่ง
(2) บุคคลผูม้ สี ่วนได้เสีย
ผูอ้ ุทธรณ์ต่างก็เป็ นคู่ความในคดีมาแต่ในศาลชัน้ ต้น ส่วนกรณีของบุคคลภายนอก หาก
มีส่วนได้เสียในคดี ก็ชอบทีจ่ ะใช้สทิ ธิอุทธรณ์ได้ เช่นเดียวกับคู่ความในคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 57 โดยการร้องสอด แม้บุคคลภายนอกคดีมไิ ด้เป็ นคู่ความมาแต่
ศาลชัน้ ต้นหากมีส่ ว นได้เ สียกับค าพิพากษาหรือ ค าสังของศาลชั
่
น้ ต้น ย่อ มอุ ท ธรณ์ ไ ด้ และ
บุคคลภายนอกที่ย่นื อุทธรณ์นัน้ ถือว่าเป็ นคู่ความในชัน้ อุทธรณ์ ผู้ท่ถี ูกศาลลงโทษฐานละเมิด
อานาจศาล สามารถอุทธรณ์ คาพิพากษานัน้ ได้ แต่จะอุทธรณ์ให้ศาลลงโทษบุคคลอื่น ฐาน
ละเมิดอานาจศาลไม่ได้
ประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา 303 (2) ในกรณีท่ีเ จ้า หนี้ ต ามค า
พิพากษายึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ศาลอาจให้บุคคลภายนอกทีค่ รอบครองทรัพย์นนั ้

76

DP
U

ดูแลรักษาทรัพย์กไ็ ด้ ผูร้ กั ษาทรัพย์มสี ทิ ธิจะได้ค่าตอบแทนตามสมควร โดยศาลจะเป็ นผูส้ งให้
ั่
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็ นผูจ้ ่าย โดยถือค่าฤชาธรรมเนียมส่วนหนึ่ง ถ้าศาลกาหนดค่ารักษา
ทรัพย์ไม่เป็นทีน่ ่ าพอใจผูร้ กั ษาทรัพย์สามารถอุทธรณ์ได้
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 274 กาหนดให้ผคู้ ้าประกันในศาลเพื่อ
การชาระหนี้ ตามคาพิพากษา ถ้าลูกหนี้ทต่ี นค้าประกันไม่ยอมชาระหนี้ตามคาพิพากษา เจ้าหนี้
สามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สนิ ของผูค้ ้าประกันได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งฟ้องคดีใหม่ คาสังของศาล
่
ทีใ่ ห้บงั คับคดีเอากับทรัพย์สนิ ของผูค้ ้าประกันนี้ ผูค้ ้าประกันย่อมอุทธรณ์ได้
ผูซ้ อ้ื ทรัพย์จากการขายทอดตลาดหรือผูท้ ส่ี รู้ าคาในการขายทอดตลาดถือว่าเป็ นผูม้ สี ่วน
ได้เสียเกีย่ วกับการขายทอดตลาด จึงมีสทิ ธิอุทธรณ์เรือ่ งการขายทอดตลาด บริวารหรือวงศ์ญาติ
ของจาเลยในคดีฟ้องขับไล่ ซึง่ ศาลพิพากษาให้ขบั ไล่ ย่อมอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลได้ แต่ถ้า
เป็นผูม้ สี ่วนได้เสีย หรือมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิใด ๆ จากคาพิพากษาศาลชัน้ ต้นแล้วผูน้ นั ้ จะอุทธรณ์
ไม่ได้ คู่ความทีเ่ ป็ นฝา่ ยชนะคดี แม้จะเป็ นฝ่ายทีช่ นะคดี ก็ย่อมมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ ถ้ายังมีประเด็น
บางเรื่อง ซึง่ ศาลวินิจฉัยไว้ไม่เป็ นทีพ่ อใจ หรือกระทบกระเทือนสิทธิของผูช้ นะคดี ผูช้ นะคดีก็
ย่อมจะอุทธรณ์ในประเด็นนัน้ ได้(เข็มชัย ชุตวิ งศ์, 2530: 174)
สิทธิการอุทธรณ์ เป็ นหลักทัวไปถื
่
อว่าเป็ นสิทธิของคู่ความ ไม่ต้องมีกฎหมายบัญญัติ
เป็นพิเศษว่าจะอุทธรณ์ได้ หรือไม่ได้ แต่ให้พจิ ารณาว่า ในกรณีเช่นนัน้ มีกฎหมายใดบ้างหรือไม่
ที่ห้ามมิให้ผู้นัน้ อุทธรณ์หรือบัญญัตใิ ห้คาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ถึงที่สุด ถ้าไม่มกี ฎหมายห้าม
แล้ว ย่อมอุทธรณ์ได้เสมอ
2.6.2 หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์
เมื่อศาลชัน้ ต้นพิพากษาหรือ มีคาสังผู
่ ้ไม่พอใจอาจอุทธรณ์ได้ทงั ้ ปญั หาข้อเท็จจริงและ
ปญั หาข้อกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายในบังคับแห่งกฎหมาย คือ ถ้าไม่มกี ฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์
ก็อุ ทธรณ์ไ ด้เ สมอ สิทธิท่จี ะอุ ทธรณ์ ไม่ได้อ ยู่ท่กี ารแพ้ชนะถ้าผู้ท่ชี นะคดีไม่พอใจ หรือ
กระทบกระเทือน สิทธิของผูช้ นะคดี ผูช้ นะคดีกย็ ่อมอุทธรณ์ประเด็นข้อนัน้ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ฝา่ ยทีอ่ ุทธรณ์จะต้องมีความประสงค์ทจ่ี ะให้ศาลอุทธรณ์ไ ด้มพี พิ ากษาหรือคาสังเปลี
่ ย่ นแปลงผล
ของคดีในคาอุทธรณ์นนั ้ ด้วยโดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ คือ
(1) ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 225 กาหนดให้ขอ้ เท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายต้องระบุโดยชัดแจ้ง หมายความว่าในคาฟ้องอุทธรณ์ทย่ี ่นื มานัน้ ต้องมีการคัดค้าน
คาพิพากษาหรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็ นการอุทธรณ์ในปญั หาข้อเท็จจริง
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หรือปญั หาข้อกฎหมาย โดยในคาฟ้องอุทธรณ์ตอ้ งกล่าวถึงคาพิพากษาหรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้น
ว่าพิพากษาหรือสังอย่
่ างไร ผูอ้ ุทธรณ์เห็นว่า คาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ๆ ไม่ชอบข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายควรจะเป็ นอย่างไร โดยให้เหตุผลมาในคาฟ้องอุทธรณ์ทย่ี ่นื นัน้ ต้องระบุขอ้ เท็จจริง
หรือข้อกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างอิงโดยละเอียด ซึง่ การระบุนนั ้ ต้องชัดแจ้ง จะกล่าวข้อความลอย ๆ
ว่า คัดค้านคาพิพากษา ศาลชัน้ ต้นหาได้ไม่ ต้องระบุคดั ค้านในข้อเท็จจริงอย่างไร ในข้อ
กฎหมายอย่างไร ต้องตัง้ ประเด็น และแสดงเหตุผลประกอบว่า ไม่พอใจในคาพิพากษาศาล
ชัน้ ต้นตอนไหน เพราะอะไร เพราะฟ้องอุทธรณ์ถือว่าเป็ นคาฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) อย่างหนึ่ง จึงต้องแสดงให้แจ้งชัดซึง่ สภาพแห่งข้อหาและคาขอ
บัง คับทัง้ ข้อ อ้างที่อ าศัยเป็ นหลักแห่งข้อหาทานองเดียวกับค าฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 จึงต้องแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(2) ระยะเวลาและการยื่นฟ้องอุทธรณ์
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 229 กาหนดให้การยื่นอุทธรณ์ม ี
กาหนดเวลา และการยื่นอุทธรณ์ให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อศาลชัน้ ต้นซึง่ มีคาพิพากษา หรือคาสัง่
ภายในกาหนดหนึ่งเดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้อ่านคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ และผูอ้ ุทธรณ์ต้องนาเงิน
ค่าธรรมเนียม ซึง่ จะต้องใช้แก่ค่คู วามอีกฝา่ ยหนึ่งตามคาพิพากษาหรือคาสังมาวางศาลพร้
่
อมกับ
อุทธรณ์นนั ้ ด้วย
การยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นภายในกาหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้อ่านคาพิพากษา
หรือคาสัง่ การนับเวลาใช้หลักการนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อศาลมีคา
พิพากษาหรือคาสังชี
่ ข้ าดตัดสินคดีวนั ทีเ่ ท่าใด วันสุดท้ายทีจ่ ะยื่นอุทธรณ์ได้คอื วันทีเ่ ดียวกันใน
เดือนถัดไป เช่น ศาลมีคาพิพากษาในวันที่ 9 ตุลาคม วันสุดท้ายทีจ่ ะยื่นอุทธรณ์ได้คอื วันที่ 9
พฤศจิกายน เว้นไว้แต่วนั ที่ 9 จะเป็ นวันหยุดทาการ ก็ย่นื ได้ในวันทีแ่ รกทีเ่ ปิดทาการ หรือถ้า
เป็นการอ่านในวันสิน้ เดือน ก็ตอ้ งเริม่ นับตัง้ แต่ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป และครบกาหนด 1 เดือน
ในวันสุดท้ายของเดือน อาทิเช่นศาลได้อ่านคาพิพากษาในวันที่ 30 กันยายน ก็ต้องเริม่ นับวันที่
1 ของเดือนตุลาคม และครบกาหนด 1 เดือน ในวันที่ 31 ตุลาคม
การนาเงินค่าธรรมเนียมทีจ่ ะต้องใช้แทนอีกฝ่ายหนึ่งมาวางพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์นัน้
เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นกาหนดให้ฝ่ายที่อุทธรณ์ต้องชาระค่าฤชาธรรม
เนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่ง ผูอ้ ุทธรณ์จะต้องนาเงินค่าฤชาธรรมเนียมรวมทัง้ ค่าทนายความทีจ่ ะต้อง
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ใช้แทนอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาล และการยื่นอุ ทธรณ์ต้องยื่นต่อศาลชัน้ ต้นทีม่ คี าพิพากษา หรือ
คาสังวิ
่ นิจฉัยชีข้ าด จะยืน่ ต่อศาลอุทธรณ์โดยตรงไม่ได้ (อุดม เฟื่องฟุ้ง, 2541: 130)
(1) อุทธรณ์ขอ้ ทีย่ กขึน้ ว่ากันมาแล้วในศาลชัน้ ต้น
การอุทธรณ์ตอ้ งมีประเด็นกล่าวอ้างตามคาฟ้อง ประเด็นปญั หาใดโจทก์มไิ ด้กล่าวอ้างไว้
ในคาฟ้องก็ต้องถือว่าเป็ นปญั หานอกประเด็น แม้ศาลจะหยิบยกขึน้ มาวินิจฉัยก็ไม่ถอื ว่าเป็ นข้อ
ทีว่ ่ากันมาแล้วโดยชอบ เว้นแต่จะเป็ นปญั หาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (คา
พิพากษาฎีกาที่ 4550/2532) ส่วนในกรณีพจิ ารณาคาให้การของจาเลยต้องมีประเด็นทีจ่ าเลย
ต่อสูไ้ ว้ในคาให้การเท่านัน้ หากจาเลยไม่ได้ต่อสูไ้ ว้ในคาให้การ แม้ศาลจะหยิบยกขึน้ มาวินิจฉัยก็
เป็นการวินิจฉัยทีไ่ ม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าเป็นปญั หาทีไ่ ด้ยกขึน้ มาโดยชอบ เว้นแต่จะเป็ นปญั หาเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (คาพิพากษาฎีกาที่ 1958/2511 ประชุมใหญ่) และการ
อุทธรณ์ทม่ี ปี ระเด็นทีศ่ าลชัน้ ต้นกาหนดไว้ ถึงแม้ประเด็นข้อต่อสูจ้ ะมีอยู่ตามคาให้การ แต่ถ้าศาล
ชัน้ ต้นมิได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทนัน้ ไว้ แล้วฝ่ายจาเลยไม่คดั ค้านก็ต้องถือว่าประเด็นนัน้ ยุติ
ไป คู่ความจะยกขึน้ มาเป็นข้ออุทธรณ์ฎกี าอีกไม่ได้ แม้ต่อมาศาลจะได้วนิ ิจฉัยก็เป็ นการวินิจฉัยที่
ไม่ชอบ (คาพิพากษาฎีกาที่ 1028/2514)
(2) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างในอุทธรณ์ ต้องเป็ นสาระแก่คดีอนั ควรได้รบั
การวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีเ่ ป็ นสาระแก่คดี หมายถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีท่ า
ให้ผลคาพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ส่วนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีไ่ ม่เป็ นสาระแก่คดี คือ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีไ่ ม่เป็ นข้อแพ้ชนะหรือไม่เป็ นประโยชน์แก่คดีหรือไม่มผี ลทาให้คา
พิพากษาเปลีย่ นแปลง (อุดม เฟื่องฟุ้ง,2541: 84)
2.6.3 คดีต้องห้ามอุทธรณ์
การยื่นอุทธรณ์ของคู่ความที่ย่นื อุทธรณ์ต่อศาลนัน้ ย่อมมีสทิ ธิอุ ทธรณ์ได้ ในปญั หา
ข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมาย แต่มคี ดีบางประเภททีต่ อ้ งห้ามมิให้ค่คู วามอุทธรณ์
(1) คดีทก่ี ฎหมายบัญญัตหิ า้ มอุทธรณ์
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคแรก กาหนดให้คดีทศ่ี าล
ได้ พ ิพ ากษาตามข้อ ตกลง หรือ สัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความตามคู่ ค วามตกลง หรือ
ประนีประนอมความกันในศาล และศาลได้พจิ ารณาตามยอม ห้ามมิให้อุทธรณ์คาพิพากษานัน้
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 168 กาหนดให้รวมถึงคดีท่อี ุทธรณ์เฉพาะ
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ค่ าฤชาธรรมเนียมอย่างเดียว ตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188
กาหนดให้รวมถึงคดีทไ่ี ม่มขี อ้ พิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 222
กาหนดให้คดีทศ่ี าลมีคาสัง่ หรือพิพากษาเกีย่ วกับคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
2) คดีทก่ี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นทีส่ ุด
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 14 กาหนดให้กรณีคดีทศ่ี าลมีคา
พิพากษาหรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นที่ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้บญ
ั ญัติให้เป็ น
ทีส่ ุด คู่ความจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้โดยเฉพาะ เกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านผูพ้ พิ ากษา เมื่อศาลมี
คาสังประการใดแล้
่
วเป็ นที่สุด
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 136
กาหนดว่าจะอุทธรณ์ไม่ได้ในกรณีท่จี าเลยวางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด ถ้าโจทก์พอใจยอมรับ
เงินทีจ่ าเลยวางโดยไม่ตดิ ใจเรียกร้องมากกว่านัน้ และคดีไม่มปี ระเด็นทีจ่ ะต้องวินิจฉัยต่อไปอีก
ให้ศาลพิพากษาคดีไปตามนัน้ คาพิพากษานัน้ เป็นทีส่ ุด ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
แพ่ง มาตรา 137 กาหนดให้กรณีโจทก์ยอมรับชาระหนี้อย่างอื่นตามทีจ่ าเลยให้การยอมชาระ
หรือแถลงให้ศาลทราบและศาลได้พพิ ากษาไปตามนัน้ คาพิพากษาเป็นทีส่ ุด
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 156 กาหนดให้กรณีทค่ี ่คู วามร้อง
ขอดาเนินคดีอย่างคนอนาถา เมื่อศาลมีคาสังอนุ
่ ญาตให้อนาถาแล้วคาสังนั
่ น้ ให้เป็ นทีส่ ุด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ กาหนดให้การที่คู่ความฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งร้องขออุทธรณ์ เฉพาะปญั หาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คาสังของศาลชั
่
น้ ต้นที่
อนุ ญาตหรือยกคาร้องนี้เป็ นที่สุดเช่นกัน ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา
267 กาหนดให้กรณีเมื่อศาลชัน้ ต้นมีคาสังให้
่ ยกคาขอในเหตุฉุกเฉินของโจทก์หรือยกเลิกคาสัง่
ในเหตุฉุกเฉินตามคาขอของจาเลย คาสังเช่
่ นว่านี้เป็ นทีส่ ุด ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง มาตรา 293 วรรคสอง กาหนดให้กรณีถ้าศาลสังให้
่ งดการบังคับคดีตามคาขอของ
ลูกหนี้ คาสังนั
่ น้ เป็นทีส่ ุดต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อไป
(3) คดีทก่ี ฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้เป็นทีส่ ุด
ส่วนในกรณีทก่ี ฎหมายอื่นบัญญัตวิ ่าคาพิพากษา หรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้นให้เป็ นทีส่ ุด
เช่น ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 58 กาหนดให้
คาสังศาลในเรื
่
่องการคัดค้านการเลือกตัง้ สมาชิกเทศบาลเป็ นที่สุด ไม่ว่าจะสังในทางใดตาม
่
พระราชบัญญัติก ารกัก เรือ พ.ศ. 2434 ที่ให้คาสังศาลเกี
่
่ยวกับการกักเรือ เป็ นที่สุดตาม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตั ตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
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พ.ศ. 2489 การวินิจฉัยชีข้ าดคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว และมรดกอิสลาม คาวินิจฉัยชีข้ าด
ของดะโต๊ะยุตธิ รรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็ นอันเด็ดขาดในคดีนัน้ ศาลอุทธรณ์ไม่มอี านาจ
วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามได้ เพราะถ้าคาวินิจฉัยชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมาย
อิสลามโดยถูกต้องแล้วย่อมเป็นอันเด็ดขาด (คาพิพากษาฎีกาที่ 1740/2505)
(4) คดีตอ้ งห้ามอุทธรณ์ ตามจานวนทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 224 กาหนดให้คดีทร่ี าคาทรัพย์สนิ
หรือจานวนทุนทรัพย์ทพ่ี พิ าทกันในชัน้ อุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินจานวนทีก่ าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้ค่คู วาม อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึง่ เป็นราคาทรัพย์หรือจานวนทุน
ทรัพย์ทโ่ี ต้แย้งกันในชัน้ อุทธรณ์ หรือประเด็นข้อพิพาทเป็ นราคาทรัพย์สนิ หรือจานวนทุนทรัพย์
ในชัน้ อุทธรณ์ ราคาทรัพย์สนิ หรือจานวนทุนทรัพย์ท่พี ิพาท ซึ่งถู กจากัดสิทธิอุทธรณ์ใ น
ข้อเท็จจริงคือ ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
หมายความว่าในการยื่นอุทธรณ์นนั ้ ถ้าราคาทรัพย์สนิ หรือจานวนทุนทรัพย์ ในขณะยื่นอุทธรณ์
นัน้ ไม่เกิน 50,000 บาทหรือ แม้จะ 50,000 บาทพอดี ก็ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
เพราะการอุทธรณ์ได้นนั ้ ทุนทรัพย์จะต้องเกิน 50,000 บาทขึน้ ไป ย่อมอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้
(5) การรับรองให้อุทธรณ์
ในคดีทห่ี า้ มอุทธรณ์ในปญั หาข้อเท็จจริงนัน้ คู่ความสามารถอุทธรณ์ในปญั หาข้อเท็จจริง
ได้ ในคดีทร่ี าคาทรัพย์สนิ หรือจานวนทุนทรัพย์ทพ่ี พิ าทกันนัน้ ในชัน้ อุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือไม่เกินจานวนที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยมีข้อยกเว้น ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริง คือ อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ม ี 3 กรณี คือ
(1) ผูพ้ พิ ากษาทีน่ งั ่ พิจารณาคดีนนั ้ ในศาลชัน้ ต้นได้ทาความเห็นแย้งไว้ ความเห็นแย้ง
คือ ความเห็นของผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ป็ นองค์คณะในคดีนนั ้ ไม่เห็นด้วยในผลของคาพิพากษานัน้ ต้อง
เป็นความเห็นแย้งในข้อเท็จจริงเท่านัน้ จะมาแย้งในข้อกฎหมายไม่ได้
(2) ผูพ้ พิ ากษาทีน่ งั ่ พิจารณาคดีนนั ้ ในศาลชัน้ ต้นได้รบั รอง โดยผูร้ บั รอง ต้องเป็ น “ผู้
พิพากษา” จะประจาอยู่ทใ่ี ดก็ได้ แต่ถ้าไม่เป็ น “ผูพ้ พิ ากษา” เช่น ทางานอื่นทีไ่ ม่ใช่ผพู้ พิ ากษา
หรือออกจากราชการ ไม่เป็ นผูพ้ พิ ากษา สารองผูพ้ พิ ากษาไม่ใช่ผพู้ พิ ากษาแต่ต้องนัง่ พิจารณา
คดีนนั ้ ในศาลชัน้ ต้น เช่น ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล ไม่ได้นงพิ
ั ่ จารณารับรองไม่ได้
ผูอ้ ุทธรณ์ต้องยื่นคาร้องถึงผู้พพิ ากษานัน้ พร้อมกับคาฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลชัน้ ต้น เมื่อ
ศาลได้รบั คาร้อง ให้ส่งคาร้องพร้อมด้วยสานวนความไปยังผู้พพิ ากษา ดังกล่าวเพื่อพิจารณา
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รับรอง ส่วนกาหนดเวลายื่นคาร้องให้รบั รองอุทธรณ์จะต้องยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่ วันอ่านคา
พิพากษาของศาลชัน้ ต้นตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 290 ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 230
(3) กรณีได้รบั อนุญาตให้อุทธรณ์เป็ นหนังสือจากอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นหรืออธิบดี
ผูพ้ พิ ากษาภาค ในกรณีทผ่ี พู้ พิ ากษาทีน่ งั ่ พิจารณาคดีนนั ้ ในศาลชัน้ ต้น ไม่ได้ทาความเห็นแย้ง
หรือรับรอง คู่ความมีสทิ ธิจะอุทธรณ์ในปญั หาข้อเท็จจริงได้อกี โดยได้รบั อนุ ญาตให้อุทธรณ์เป็ น
หนังสือจากอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นหรืออธิบดีผพู้ พิ ากษาภาคแล้วแต่กรณี (พิพฒ
ั น์ จักราง
กูร, 2538: 194-195)
การขออนุ ญาตอุทธรณ์ต้องปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา
230 ซึง่ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก. อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นหรืออธิบดีผพู้ พิ ากษาภาคต้องไม่ได้เป็นคณะในคาสังนั
่ น้
ข. ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งยืน่ คาร้องต่อศาลชัน้ ต้นภายใน 7 วัน นับแต่ศาลชัน้ ต้นสังไม่
่ รบั อุทธรณ์
ในปญั หาข้อเท็จจริง
ค.ศาลชัน้ ต้นต้องส่งคาร้องนัน้ พร้อมด้วยสานวนความไปยังอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้น
หรืออธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค
ง. คาสังของอธิ
่
บดีผู้พพิ ากษาศาลชัน้ ต้นหรืออธิบดีผู้พพิ ากษาภาค อนุ ญาตหรือไม่
อนุญาตเป็นทีส่ ุดจะอุทธรณ์ฎกี าต่อไปไม่ได้ (เข็มชัย ชุตวิ งศ์,2534: 187
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคแรก กาหนดให้กรณีถ้า
เป็ นปญั หาข้อกฎหมายย่อมอุทธรณ์ฎกี าได้เสมอ เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัตใิ ห้คาพิพากษาหรือ
คาสังนั
่ น้ เป็ นทีส่ ุด แต่หากเป็ นปญั หาข้อเท็จจริงแล้วจะอุทธรณ์ต่อไปได้กต็ ่อเมื่อ ราคาทรัพย์สนิ
หรือจานวนทุนทรัพย์ทพ่ี พิ าทกันในชัน้ อุทธรณ์ เกิน 50,000 เท่านัน้ จึงจะอุทธรณ์ในปญั หา
ข้อเท็จจริงได้ หากคดีทม่ี ที ุนทรัพย์ทพ่ี พิ าทในชัน้ อุทธรณ์ ไม่เกิน 50,000 บาท จะอุทธรณ์ใน
ปญั หาข้อเท็จจริงได้ จะต้องให้ศาลรับรองให้อุทธรณ์หรือได้รบั อนุ ญาตให้อุทธรณ์ได้ โดยผู้
พิพากษาทีน่ งั ่ พิจารณาคดีนัน้ ในศาลชัน้ ต้นได้ทาความเห็นแย้งไว้หรือได้รบั รองว่ามีเหตุอนั ควร
อุทธรณ์ได้ หรือถ้าไม่มคี วามเห็นแย้งหรือรับรองเช่นว่านี้ต้องได้รบั อนุ ญาตให้อุทธรณ์เป็ น
หนังสือจากอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้น หรืออธิบดีผพู้ พิ ากษาภาคผูม้ อี านาจ
2.6.4 สิ ทธิ การอุทธรณ์ คดีปกครอง
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
73 ก าหนดให้ผู้ท่ไี ม่พ อใจในค าพิพากษาหรือ ค าสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้นอาจอุ ทธรณ์ ค า
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พิพากษาหรือคาสังดั
่ งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี าพิพากษา
หรือคาสังนั
่ น้ โดยจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ คี าพิพากษาหรือคาสัง่ ทัง้ นี้ โดย
คาอุทธรณ์นนั ้ จะต้องทาเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุช่อื ผูอ้ ุทธรณ์และคู่กรณีในการอุทธรณ์
ข้อคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น คาขอ และลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้ าที่ของศาลจะตรวจคาอุทธรณ์ในเบื้องต้น จากนัน้ ตุลาการเจ้าของสานวนจะ
ตรวจคาอุทธรณ์อกี ครัง้ ถ้าเห็นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วน ก็จะส่งคาอุทธรณ์นนั ้ ให้ศาลปกครอง
สูงสุดพิจารณาในลักษณะเดียวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชัน้ ต้นต่อไป แต่
ขัน้ ตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงจะลดลง กล่ าวคือ ไม่จาต้องดาเนินการจนครบ 4 ขัน้ ตอน
ดังเช่นศาลชัน้ ต้นมีเพียง 2 ขัน้ ตอน คือ พิจารณาจากคาอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์ก็อาจสรุป
สานวนได้ ถ้าตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่าคดีมขี ้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาหรือมี
คาสังอุ
่ ทธรณ์ได้แล้ว จากนัน้ ก็จะไปสู่ขนั ้ ตอนของการนัง่ พิจารณาและการแถลงการณ์ของตุลา
การผูแ้ ถลงคดีต่อไป
ศาลปกครองสูงสุดมีอานาจพิพากษายกอุทธรณ์ ยืน กลับ หรือ แก้คาพิพากษาหรือ
คาสังศาลปกครองชั
่
น้ ต้นได้ รวมทัง้ มีอานาจสังยกค
่ าพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
แล้วส่งสานวนคดีคนื ไปให้พพิ ากษาหรือมีคาสังใหม่
่ หรือกาหนดให้พจิ ารณาคดีนัน้ ใหม่ทงั ้ หมด
หรือบางส่วนแล้วพิพากษาหรือมีคาสังใหม่
่
หรือดาเนินการตามคาชีข้ าดของศาลปกครองสูงสุด
แล้วพิพากษาหรือมีคาสังไปตามรู
่
ปคดี
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
73 วรรคสาม กาหนดให้กรณี หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคาอุทธรณ์ใดมีขอ้ เท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รบั การวินิจฉัยจะสังไม่
่ รบั อุ ทธรณ์ นัน้ ไว้พจิ ารณาก็ได้ ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 73 วรรคสี่
กาหนดให้คาพิพากษา หรือคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุดให้เป็นทีส่ ุด

2.7 แนวคิ ดหลักความเป็ นอิ สระของผูพ้ ิ พากษาและตุลาการ

หลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการเป็ นหัวใจของการอานวยความยุตธิ รรม
ของศาลโดย ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 2 (1) และประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา 1 (1) ได้ให้ความหมายว่าศาลยุตธิ รรม หมายถึง ศาลยุตธิ รรมหรือ
ผูพ้ พิ ากษาทีม่ อี านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่ง
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ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ค านิ ย ามค าว่ า ”กลาง”
หมายความว่า ส่ ว นที่ไ ม่ค่ อ นไปข้างใดข้างหนึ่ง และค าว่า “อิส ระ” หมายความว่า เป็ นใหญ่
ปกครองตนเอง เป็ นไทแก่ตวั จึงกล่าวได้ว่า ความเป็ นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการย่อมทา
ให้การพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีของผู้พพิ ากษาและตุลาการนัน้ เป็ นกลางโดยไม่เข้าข้างคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้วยเหตุเพราะผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีหน้าทีต่ ้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้เป็ นกลางไปตามหลักกฎหมาย ภาระหน้าที่ท่สี าคัญเช่นนี้จงึ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องช่วยกัน
ทาทุกวิถที างให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการ เป็ นอิสระจากอานาจหรืออิทธิพลใด ๆ ทัง้ ปวง เพราะ
มิฉ ะนัน้ แล้ว ก็เ ป็ น การยากยิ่ง ที่ผู้พิพ ากษาและตุ ล าการจะปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ กล่ า วคือ หากผู้
พิพากษาและตุลาการถูกอานาจหรืออิทธิพลใด ๆ เข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงครอบงาจนทา
ให้ผู้พพิ ากษาและตุลาการเกิดความหวันเกรงหรื
่
อหวาดกลัวต่ออานาจหรืออิทธิพลใด ๆ แล้วผู้
พิพากษาและตุลาการก็จะพิจารณาชีข้ าดตัดสินคดีไปตามอานาจหรืออิทธิพลที่บบี คัน้ ชักจูงนัน้
แทนทีจ่ ะมีอสิ ระปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดั สินคดีไปตามตัวบทกฎหมาย และเหตุผลทีแ่ ท้จริงอันจะอานวย
ความชอบธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง (ศักดา โมกขมรรคกุล,2539: 4)

2.7.1 หลักนิ ติธรรมความเป็ นอิ สระของศาล
ตามหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) มีท่มี าจากแนวความคิดทีถ่ อื ว่ากฎหมายเป็ น
เครือ่ งมือในสังคมซึง่ วิวฒ
ั นาการขึน้ ในประเทศอังกฤษ และกลายเป็ นทฤษฎีกฎหมายทีส่ าคัญยิง่
ทฤษฎีหนึ่งของโลก โดยหลักนิตธิ รรมถือว่าการปกครองที่ดเี ลิศนัน้ ต้องเป็ นการปกครองโดย
กฎหมาย นักกฎหมายชื่อ เอ.วี.ได.ซี (พ.ศ. 2378-2465) เป็ นนักนิตศิ าสตร์ผเู้ ลื่องชื่อชาวอังกฤษ
ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (The Law of Constitution) อันมีช่อื เสียงยิง่ ว่า
หลักนิตธิ รรม หมายถึงบุคคลทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย ไม่มบี ุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
หรือมีอภิสทิ ธิ ์ใด ๆ ทัง้ สิน้ ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะเป็ นเจ้าพนักงาน ข้าราชการหรือราษฎรสามัญชนก็
ตาม และสิทธิเ สรีภาพแห่งมนุ ษยชนต้อ งได้รบั การยอมรับนับถือ บุค คลทุกคนจะมีค วามผิด
ต่อเมือ่ มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ และจักต้องได้รบั การพิจารณาพิพากษาจากศาลทีม่ อี านาจอิสระและ
เด็ดขาดในการชีข้ าดตัดสินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง (วิชา มหาคุณ, 2536: 91-92)
2.7.2 หลักสากลความเป็ นอิ สระของผูพ้ ิ พากษาและตุลาการ
การปกครองของแต่ ล ะประเทศมีข้อ แตกต่ างกันอันอาจเนื่อ งมาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพความเป็ นอยู่ นิสยั ใจคอของคนในประเทศนัน้ ๆ และทุกประเทศยอมรับว่า ผู้
พิพากษาและตุลาการจะต้องมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาคดี เพราะถ้าผู้พพิ ากษาและตุลา
การไม่มอี สิ ระแล้ว ย่อมไม่สามารถทาหน้าที่พจิ ารณาพิพากษาคดี อานวยความยุตธิ รรมให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มหี ลักการคุม้ ครองความเป็ น
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อิส ระของผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการไว้แ ตกต่ า งกัน บางประเทศก็ใ ห้ค วามคุ้ม ครองมาก บาง
ประเทศก็ให้ความคุ้มครองน้อยซึ่งย่อมมีผลให้ผพู้ พิ ากษาตุลาการของแต่ละประเทศมีอสิ ระใน
การพิจารณาพิพากษาคดีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ท่ไี ด้รบั ความคุ้มครองนัน้ ทาให้ผู้พพิ ากษา
ตุลาการแต่ละประเทศสามารถทาหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนได้ไม่เท่าเทียมกัน ดังนัน้
ในการประชุมครัง้ ที่ 7 ขององค์ก ารสหประชาชาติ ในเรื่อ งการป้อ งกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบตั ติ ่อผูก้ ระทาความผิดทีเ่ มืองมิลานประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน
2528 จึงได้ก าหนดมาตรฐานความเป็ นอิส ระของผู้พิพากษาและตุ ลาการไว้ เพื่อ ให้ประเทศ
สมาชิกถือปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทัวโลก
่
ดังนี้
(1) ความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ จะต้องได้รบั การประกันจากรัฐและได้รบั
การบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายของรัฐนัน้ ๆ และเป็ นหน้าทีข่ องรัฐบาลของทุกประเทศ
และสถาบันอื่น ๆ ทีจ่ ะเคารพในความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาตุลาการ
(2) ผู้พพิ ากษาและตุลาการจะตัดสินคดีต่าง ๆ ด้วยความเที่ยงธรรมบนรากฐานของ
ข้อเท็จจริงซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย โดยปราศจากข้อจากัดและปราศจากการใช้อทิ ธิพลหรือ
อานาจบังคับทีไ่ ม่ถูกต้อง การชักจูง ความกดดันบีบคัน้ การข่มขู่ หรือการแทรกแซงต่าง ๆ
(3) ศาลมีผพู้ พิ ากษาคดีและตุลาการทัง้ ปวงทีอ่ ยู่ภายใต้เขตอานาจศาล และมีอานาจแต่
ผูเ้ ดียวในการตัดสินว่าคดีใด ๆ ทีข่ น้ึ มาสู่ศาลอยู่ภายใต้เ ขตอานาจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้โดยกฎหมาย
หรือไม่
(4) ไม่มกี ารแทรกแซงกระบวนการยุตธิ รรมในทางทีไ่ ม่เหมาะสมหรือปราศจากเหตุผล
ซึ่งรวมทัง้ การแก้ไขคาพิพากษาของศาล แต่หลักเกณฑ์น้ีจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อกระบวนการ
ทบทวนของศาล หรือต่อการที่เจ้าหน้ าที่ผู้มอี านาจตามกฎหมายที่จะบรรเทาโทษหรือลดโทษ
ตามทีศ่ าลกาหนด
(5) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาคดี โดยศาลธรรมดาหรือศาลพิเศษซึง่ ก่อตัง้ โดย
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
(6) หลักความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาและตุลาการให้สทิ ธิ และกาหนดให้ศาลต้องให้
หลักประกันว่า กระบวนการยุตธิ รรมทางศาลนัน้ จะมีการดาเนินการอย่างยุตธิ รรมและสิทธิของ
คู่ความทุกฝา่ ยจะต้องได้รบั การเคารพ
(7) เป็นหน้าทีข่ องแต่ละรัฐสมาชิกทีจ่ ะจัดให้มวี ธิ กี ารหรือกลไกอย่างเพียงพอ ทีจ่ ะทาให้
ศาลสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม (ศักดา โมกขมรรคกุล, 2539: 4-5)
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นอกจากนี้ยงั มีหลักสากลเกีย่ วกับความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการทีส่ าคัญอีก
หลักการหนึ่งมาจากแนวคิดของท่าน Lord Denning ผู้พิพากษาที่มชี ่อื เสียงของสหราช
อาณาจัก รที่ไ ด้ว างหลัก ไว้ว่า ผู้พิพ ากษาและตุ ล าการควรมีค วามเป็ น อิส ระจากอ านาจหรือ
อิทธิพลต่าง ๆ 10 ประการคือ
(1) ความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาและตุลาการ จากการบังคับบัญชาตามลาดับชัน้
(Independence of the judiciary from a hierarchy of power)
(2) ความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาและตุ ลาการ จากผู้ใช้อ านาจปกครองประเทศ
(Independence of the judiciary from rulers)
(3)
ความเป็ น อิส ระของผู้พิพ ากษาและตุ ล าการจากเกีย รติย ศชื่อ เสีย งใด ๆ
(Independence of the judiciary from honours)
(4) ความเป็ น อิส ระของผู้พิพ ากษาและตุ ล าการจากบทบัญ ญัติแ ห่ง รัฐ ธรรมนู ญ
(Independence of the judiciary from conventions of the constitution)
(5) ความเป็ นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจากรัฐสภา (Independence of the
judiciary from parliament)
(6) ความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจากสหภาพแรงงาน (Independence of
the judiciary from trade union)
(7) ความเป็ นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจากคณะรัฐมนตรี (Independence of
the judiciary from ministers of the crown)
(8) ความเป็ น อิส ระของผู้พิพ ากษาและตุ ล าการจากสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
(Independence of the judiciary from members of the parliament)
(9) ความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ (Independence
of the judiciary from the media)
(10) ความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจากผูพ้ พิ ากษาเอง (Independence of
the judiciary from the judge judger themselves) (ศักดา โมกขมรรคกุล,2539: 7-8)
2.7.3 ความเป็ นอิ สระของผูพ้ ิ พากษาและตุลาการในประเทศไทย
หลักเรื่องความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาในประเทศไทย มีมาแต่โบราณแล้วมิใช่เป็ น
ของใหม่หรือเพิง่ เกิดขึน้ ในวงการศาลไทย เพราะได้ปรากฏมีอยู่ชดั แจ้งในบท “พระธรรมศาสตร์”
อันเป็นกฎหมายเก่าดัง้ เดิมซึง่ กล่าวถึงลักษณะ “กระลาการ” เอาไว้ว่า “อันว่าเหตุแห่งกระลาการ
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ทัง้ หลายประการ อันมโนสาราจารย์สาแดงไว้ดงั นี้ ฯลฯ คือ กระลาการตัง้ ให้เป็ นอิสรภาพ คือ
เอาตัวโจทก์จาเลยเป็ นอิสรภาพ คือ ฟงั เอาแต่ถ้อยคาสานวนโจทก์จาเลยเป็ นอิสรภาพในคดี ”
กล่าวคือ อิสรภาพของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการได้แก่ การวางตัวเป็ นกลางจากโจทก์จาเลยในคดี
และรับฟงั เฉพาะพยานหลักฐานในสานวนเท่านัน้ (ศักดา โมกขมรรคกุล,2539: 8)
ปจั จุบนั นี้ไม่มรี ะบบดังกล่าวแล้ว ความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาและตุลาการเป็ นหลัก
เชื่อมโยงกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะถ้าผูพ้ พิ ากษาและตุลาการถูกครอบงาโดยผูม้ อี านาจ
แล้วการวินิจฉัยตัดสินคดีย่อมขาดความเที่ยงธรรมทาให้สทิ ธิและเสรีภาพของผู้ถูกเอารัดเอา
เปรียบย่อมเพิม่ มากขึน้ ในสังคม ดังนัน้ จึงต้องมากล่าวถึงความเชื่อมโยงของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
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2.7.4 ความเป็ นอิ สระของศาลยุติธรรมกับสิ ทธิ เสรีภาพประชาชน
ด้วยเหตุทศ่ี าลยุตธิ รรมมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งล้วน
แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ความเป็ นอิสระของศาลจะสมบูรณ์เพียงใด
หรือไม่ย่อมกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 881/2495 ที่
วินิจฉัยว่า “ระเบียบของฝ่ายบริหาร จะใช้บงั คับแก่ประชาชนจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เขา
นัน้ ไม่ได้” เป็ นต้น ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “แม้ว่าโดยปกติ ศาลยุตธิ รรมมีหน้าทีใ่ นการ
พิพากษาคดีให้เป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน้ และมิได้มอี านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของ
ประเทศโดยตรง แต่ ส ถาบัน นี้ อ าจใช้ค วามเป็ น อิส ระของตน ช่ ว ยรัก ษาสิท ธิเ สรีภ าพของ
ประชาชนมิให้ถูกละเมิด โดยผู้ใช้อานาจบริหารหรือนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ็ได้ ซึ่งย่อมจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนของประเทศสามารถใช้สทิ ธิของตนได้อย่างเต็มที่โดยมิถูกจากัดตามอาเภอใจของ
ผูบ้ ริหารประเทศ (กระมล ทองธรรมชาติ,2519: 59) หรือกลุ่มบุคคลใดทีม่ อี านาจและใช้อานาจนัน้
ไปในทางลาเอียงหรือมีอคติไม่มคี วามเป็ นกลางก็อาจทาให้ ผู้พพิ ากษา และตุ ลาการผู้มอี านาจ
ตัดสินคดีนัน้ วางตัวหรือทางานได้ลาบากมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรมีหลักประกันความเป็ นอิสระของผู้
พิพากษา และตุลาการในประเทศไทยเพื่อให้การพิพากษาอรรถคดีเป็ นไปตามกฎหมายมาก
ยิง่ ขึน้

2.7.5 หลักประกันความเป็ นอิ สระของผูพ้ ิ พากษาและตุลาการในประเทศไทย
มาตรการให้ความคุ้มครองความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาและตุลาการ ในประเทศไทย
มีบญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ โดยก่อนจะมี
รัฐธรรมนูญฉบับปจั จุบนั มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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(1) ผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการต้อ งมีอิส ระในการพิจารณาคดี เป็ นหลักการที่กฎหมาย
รัฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยทุ ก ฉบับ ได้ ร ับ รองไว้ ต ลอดมา แม้ ก ระทัง่ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2539 มาตรา 190 กาหนดให้ผู้
พิพากษาและตุลาการมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็ นไปตามกฎหมาย” อันเป็ น
การรับรองไว้ในกฎหมายสูงสุดว่า อานาจของผู้พพิ ากษาและตุลาการในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีให้เป็ นไปตามกฎหมายนัน้ จะต้องไม่ถูกก้าวก่ายหรือแทรกแซงโดยอานาจอื่นอย่าง
เด็ดขาด กระนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะต้องมีอสิ ระ
อย่างเต็มที่ ต้องปราศจากการแนะนา ตักเตือน หรือชักจูงบีบคัน้ ต่าง ๆ และการออกคาสังใด
่ ๆ
ทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อการใช้ดุลยพินิจของผูพ้ พิ ากษาย่อมเป็ นการต้องห้ามโดยสิน้ เชิง
(2) การแต่งตัง้ ผู้พพิ ากษาและตุลาการ ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุ ทธศัก ราช 2538 มาตรา 193 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 มาตรา 19 กาหนดให้การแต่งตัง้ ผู้พพิ ากษาดารงตาแหน่ ง
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายก่อนแล้วจึงนาความกราบ
บังคมทูล ซึง่ แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม (ก.ต.) ได้เข้ามาคุม้ ครองความ
เป็นอิสระในทางส่วนตัวของผูพ้ พิ ากษาตัง้ แต่เริม่ แรกเพื่อมิให้อานาจใดเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซง
ในการแต่งตัง้ บุคคลให้เข้าดารงตาแหน่งผูพ้ พิ ากษาได้เช่นกัน
(3) การเลื่อนตาแหน่ ง เลื่อนชัน้ และขัน้ เงินเดือนผูพ้ พิ ากษา ตามมาตรา 193 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และมาตรา
19 กับมาตรา 20 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 กาหนดให้ผู้
พิพากษาจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง รวมทัง้ การพิจารณาเลื่อนชัน้ เลื่อนขัน้ เงินเดือน
ตลอดจนการโยกย้ายนัน้ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมเป็ นผู้สงเมื
ั ่ ่อได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตุลาการ ยกเว้นในกรณีท่รี ฐั มนตรีฯ สังให้
่ ขา้ ราชการตุลาการไปช่วยทางาน
ชัวคราวมี
่
กาหนดไม่เกิน 6 เดือน อันเป็ นการแสดงให้เห็นถึงหลักประกันความเป็ นอิสระในทาง
ส่ ว นตัว ของผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการ เพื่อ มิใ ห้กัง วลหรือ หวัน่ ไหวต่ อ อ านาจใด ๆ และเป็ น
หลักประกันในการดารงตาแหน่ งผูพ้ พิ ากษาว่าจะไม่ถูกโยกย้ายหรือลงโทษโดยฝ่ายบริหารเป็ น
อันขาด
(4) การพ้นจากต าแหน่ งผู้พพิ ากษา ผู้พิพากษาจะไม่ถูกถอดถอนหรือ ปลดออกจาก
ตาแหน่ ง โดยฝ่ายบริหารเพราะในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5)
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พ.ศ. 2538 มาตรา 193 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.
2521 ก าหนดให้ผู้ พ ิพ ากษาในศาลยุ ติธ รรมพ้น จากต าแหน่ ง จะได้ ร ับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม (ก.ต.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ก่ อ น ซึ่ง เป็ น หลัก ประกัน ความเป็ น อิส ระในทางส่ ว นตัว ของผู้พิพ ากษา โดยมี ก.ต.เป็ น
หลักประกันความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา เพราะ ก.ต.จะเป็นองค์กรทีค่ อยพิจารณาและควบคุม
ผูพ้ พิ ากษา โดยมีหลักการสาคัญว่าให้ผพู้ พิ ากษาทาหน้าทีค่ วบคุมผูพ้ พิ ากษาด้วยกันเอง ดังนัน้
ฝา่ ยบริหารจึงไม่อาจเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงให้คุณให้โทษแก่ผพู้ พิ ากษาได้
(5) เงินเดือนของผู้พพิ ากษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.
2521 ลักษณะ 1 และ 2 กาหนดให้ผพู้ พิ ากษาได้รบั เงินเดือนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ผู้
พิพากษาคงความเป็ น อิส ระในทางส่วนตัวอยู่ได้ มิให้ต้องกังวลกับการทามาหาเลี้ยงชีพและ
เพื่อให้มเี วลาปฏิบตั หิ น้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีอย่างเต็มที่
(6) การเกษียณอายุราชการของผูพ้ พิ ากษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุล าการ พ.ศ. 2521 มาตรา 30 (3) และตามกฎหมายว่าด้ว ยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้
บัญ ญัติใ ห้ผู้พ ิพ ากษาเมื่อ ได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ ง จะมีร ะยะเวลาด ารงต าแหน่ ง
จนกระทังครบเกษี
่
ยณอายุราชการคือ 60 ปี ซึ่งเป็ นหลักประกันในทางส่วนตัวของผู้พพิ ากษา
เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มที่ มิให้ต้องกังวลกับระยะเวลาการดารงตาแหน่ งเหมือนดังเช่นผู้
พิพากษาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ในต่างประเทศ (ศักดา โมกขมรรคกุล,2539: 11-12)
ดังนี้ใ นอดีตที่ผ่านมานัน้ ผู้พิพากษาและตุ ลาการในประเทศมีความเป็ นอิส ระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร แต่กม็ ี
ข่าวอยูเ่ สมอว่า ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการนัน้ หาได้มคี วามเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ เพราะยังตกอยู่
ภายใต้อ านาจของผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการด้ว ยกัน เอง โดยเฉพาะในการแต่ ง ตัง้ โยกย้า ยผู้
พิพากษาและตุลาการซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ซึง่ มีข่าวอยู่
บ้างว่า บางครัง้ มีการเล่นพรรคเล่นพวก จนทาให้เกิดวิกฤตการตุลาการอยู่หลายครัง้ เหล่านี้ทา
ให้อาจเห็นได้ว่าผูพ้ พิ ากษาและตุลาการไม่มอี สิ ระอย่างแท้จริง เพราะยังตกอยู่ภายใต้อานาจการ
โยกย้ายจากองค์กรภายในนันเอง
่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กาหนดให้การคุม้ ครองความ
เป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาไว้ในมาตรา 197 ดังนี้
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(1) ผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการมีอิส ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใ ห้เ ป็ น ไปโดย
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มานิตย์ จุมปา,2541: 117)
(2) กาหนดไว้ชดั เจนว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พพิ ากษาและตุลาการไม่
อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาตามลาดับชัน้ ซึง่ หมายความว่าผูบ้ ริหารงานศาลไม่ว่าจะเป็ นประธาน
ศาลต่าง ๆ อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลต่าง ๆ หรือผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล หรือผู้พพิ ากษา หรือตุลา
การทีอ่ าวุโสกว่าไม่มอี านาจสังให้
่ ผพู้ พิ ากษาหรือตุลาการทีเ่ ป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรืออาวุโ สน้อย
กว่าให้พจิ ารณาหรือพิพากษาคดีไปตามความเห็นของผูส้ งั ่ ตัวอย่างเช่น ประธานศาลหรืออธิบดี
ผูพ้ พิ ากษา ถ้าได้มโี อกาสอ่านสานวนของผูพ้ พิ ากษาคนใดคนหนึ่งและร่างคาพิพากษาแล้ว แม้
ประธานศาลหรืออธิบดีผู้พพิ ากษาจะไม่เห็นด้วยกับผู้พพิ ากษาผู้นัน้ ก็ไม่มอี านาจที่จะสังให้
่ ผู้
พิพากษาไปแก้คาพิพากษาให้ตรงตามความเห็นของประธานศาลหรืออธิบดีผพู้ พิ ากษา
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายสานวนคดีให้ผู้พพิ ากษาและตุลาการว่าต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายบัญญัติ ไม่ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารงานศาลแต่ละคนอีกต่อไป
การกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายสานวนไว้ชดั เจนเช่นนี้ทาให้ผพู้ พิ ากษากล้าและมีความมันใจใน
่
การพิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็ นอิสระมากขึน้ ไม่ต้องกังวลว่าหากไม่กระทาตามความเห็น
ของผู้บริหารงานศาลแล้วผู้บริห ารงานศาลจะเลือกที่รกั มักที่ชงั ในการจ่ายสานวน และยังลด
บทบาทและอ านาจของผู้บ ริห ารศาลซึ่ง ปจั จุ บนั มีมากกว่ า ผู้พิพ ากษาและตุ ล าการทัว่ ไปลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะแก้ปญั หาผู้บริหารงานศาลไม่ยดึ ถือจริยธรรมของผู้พพิ ากษาและตุลาการ
การจ่ายสานวนโดยไม่เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ของคู่ความฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งลง
(4) ห้ามเรียกสานวนคืนหรือโอนสานวนไปให้ผู้พพิ ากษาหรือตุลาการผู้อ่ื นทา เว้นแต่
กรณีนนั ้ จะกระทบกระเทือนต่อความยุตธิ รรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่น มีขอ้ เท็จจริง
ปรากฏว่าผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ป็นองค์คณะทุจริตเป็ นต้น
(5) สร้างความมันคงในต
่
าแหน่ งหน้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาและตุลาการเพื่อไม่ให้ผพู้ พิ ากษา
และตุ ล าการต้อ งกังวลในเรื่อ งของเงินเดื อ นและการถู กโยกย้ายบ่ อ ย ๆ โดยก าหนดว่าการ
โยกย้ายผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูน้ นั ้ เว้นแต่เป็ นการโยกย้ายตาม
วาระที่กฎหมายบัญญัติ หรือเป็ นการเลื่อนตาแหน่ งให้สูงขึน้ หรือในกรณีท่ผี ู้พพิ ากษาและตุลา
การถู ก ด าเนิ น การทางวินัย หรือ ตกเป็ น จ าเลยในคดีอ าญา และก าหนดไม่ใ ห้นาระบบบัญ ชี
เงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ งของข้าราชการพลเรือนซึง่ มีชนั ้ และขัน้ มากมายซึง่ เป็ นลักษณะ
ของการบังคับบัญชามีการขึ้นขัน้ หนึ่ง ขัน้ ครึง่ หรือสองขัน้ โดยมีการพิจารณาทุกปี มาใช้แก่ผู้
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พิพากษาและตุลาการเพื่อไม่ให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการต้องกังวลว่าต้องทาให้เป็ นทีพ่ อใจแก่ผมู้ ี
อานาจในการปรับเงินเดือน ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่อ หน้ าที่ของผู้พพิ ากษาและตุล าการในการ
ให้บริการความยุตธิ รรม
(6) แยกหน่ วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม และศาลปกครองออกเป็ นอิสระ
ไม่สงั กัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง (พงศ์เทพ เทพกาญจนา,2541: 314-315)
(7) การแต่งตัง้ และการให้ผู้พพิ ากษาในศาลยุตธิ รรมพ้นจากตาแหน่ ง ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
โดยสรุป ผู้พ ิพ ากษาและตุ ล าการมีอิส ระในการพิจารณาอรรถคดีใ ห้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ซึง่ มีความสาคัญประการหนึ่ งว่าไม่ใช่อสิ ระในการอื่น นอกจากการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี และอีกประการหนึ่งว่าไม่ใช่อสิ ระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบไม่มขี อบเขต
แต่พจิ ารณาพิพากษาให้เป็นไปตามความชอบธรรมแห่งเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.7.6 เหตุสาคัญที่ ผพ้ ู ิ พากษาและตุลาการต้องมีความอิ สระ
(1) อิสระจากภายนอกตัวผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ
อิส ระจากภายนอกตัว ผู้พพิ ากษาและตุ ล าการ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ งอิสระจากการบังคับ
บัญชาตามลาดับชัน้ จากผูใ้ ช้อานาจปกครองประเทศ จากเกียรติยศชื่อเสียง จากบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนู ญ จากรัฐสภา จากสหภาพแรงงาน จากคณะรัฐมนตรี จากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
หรือจากหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทัง้ จากอานาจหรืออิทธิพลใด ๆ ทีจ่ ะแนะนาชักจูง
บีบคัน้ ครอบงาให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการสูญเสียอิสระในการทาหน้าที่ของตนเองนัน้ จึง เป็ น
เรื่องที่รฐั จะต้องดูแลและจัดให้มมี าตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองมิให้ผู้พพิ ากษาและตุลา
การได้รบั ผลกระทบต่อความอิสระจากภายในตัวผู้พพิ ากษาและตุลาการเองนัน้ ซึ่งจะต้องเป็ น
อิสระที่ตวั ผู้พพิ ากษาและตุลาการเองสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้ และมีความสาคัญยิง่ กว่า
อิสระจากภายนอกเสียอีก ทัง้ นี้เพราะแม้รฐั จะทาหน้าที่บกพร่องไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้
พิพากษาและตุลาการให้มอี สิ ระจากภายนอกได้เต็มที่หรือเป็ นไปตามมาตรฐานสากลได้ แต่ถ้า
ตัวผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีอสิ ระจากภายในตัวเอง กล่าวคือ เป็ นอิสระทีอ่ ยู่ในจิตสานึกเสียแล้ว
อานาจหรืออิทธิพลใด ๆ จากภายนอกไม่มผี ลมาบีบคัน้ กดดัน ชักจูงให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการ
สูญเสียอิสระของตนเองไปได้ก็ย่อมทาให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอยู่ภายในกรอบของ
กฎหมายอยูน่ นเอง
ั่
(2)) อิสระจากภายในตัวผูพ้ พิ ากษาและตุลาการเอง
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การทีผ่ พู้ พิ ากษาและตุลาการจะรักษาอิสระภายในของตนได้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจัก
ต้องมีอุดมการณ์ยดึ มันในความเป็
่
นอิสระของตน ดังที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมตุลาการ
หมวด 1 ข้อ 1 (5) ปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการรักษาอุดมการณ์ขอ้ นี้ได้กค็ อื ผู้
พิพากษาและตุลาการจะต้องไม่ยอมให้มอี คติเข้ามาครอบงาจิตใจในอคติธรรม 4 เรียกว่า หลัก
อินทภาษ หรือธรรมของตุลาการซึง่ โยงเข้าด้วยกันกับหลักอุเบกขาธรรม การละอคติธรรม 4 คือ
ฉันทาคติ ลาเอียงเพราะรัก โทสาคติลาเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ ลาเอียงเพราะความกลัว และ
โมหาคติ ลาเอียงเพราะหลง เป็ นปจั จัยสาคัญที่สุดที่ทาให้ผู้พพิ ากษาและตุลาการต้องสูญเสีย
อิสระไป เพราะถ้าผูพ้ พิ ากษาและตุลาการท่านใดมีความลาเอียงอันเกิดจากความรัก ความโกรธ
ความหลง และความหวันไหวเกรงหวาดกลั
่
วต่อคู่ความฝ่ายใด อานาจอิสระของผูพ้ พิ ากษาและ
ตุลาการคนนัน้ ย่อมหมดไป เพราะอคติดงั กล่าวนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ ู้พพิ ากษาและตุลาการ
จะต้องดารงตนให้ปราศจากอคติดงั กล่าวให้ได้ (จรัญ โฆษณานันท์, 2541: 211)
การที่ผู้พพิ ากษาและตุลาการจะดารงตนให้ปราศจากอคติซ่งึ เกิดจากความรัก ความ
โกรธ ความกลัว และความหลงอย่างทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นได้นนั ้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะต้องครอง
ตนอย่างสมถะเรียบง่าย มีอุดมการณ์ยดึ มันในความเป็
่
นอิสระของตนเหมือนดังเช่นอดีตบรรพ
ตุลาการของเราได้ทาให้เป็ นตัวอย่างดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะหากผูพ้ พิ ากษาและตุลา
การไม่มคี วามระมัดระวังในการครองตน ใช้ชวี ติ หรูหรา ฟุ่มเฟื อย คบหาสมาคมผู้คนไม่เลือก
หน้า ไม่มอี ุดมการณ์ยดึ มันในความเป็
่
นอิสระของตน โอกาสที่ผู้พพิ ากษาและตุลาการจะปล่อย
ตัวปล่อยใจให้เกิดอคติคอื ความรัก ความโกรธ ความหลง และความหวันเกรง
่
หวาดกลัวต่อ
ผูค้ นทีค่ บหาสมาคมด้วยก็ยอ่ มมีมากขึน้ เป็ นเงาตามตัว และย่อมเป็ นเครื่องบันทอนอิ
่
สระของตน
ไปโดยไม่รตู้ วั
การครองตนอย่างสมถะมีอุดมการณ์ยดึ มันในความอิ
่
สระของตนของผูพ้ พิ ากษาและตุลา
การ นอกจากจะช่วยปกป้องคุม้ ครองผูพ้ พิ ากษาและตุลาการให้ห่างไกลจากอานาจหรืออิทธิพล
อื่นใดที่จะมาแผ้วพานความอิสระของผู้พพิ ากษาและตุลาการแล้ว ยังมีผลพลอยได้ท่สี าคัญคือ
ประชาชนจะเกิดความรูส้ กึ ยอมรับ เลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อมันในตั
่ วของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ
ก่อให้เกิดความศรัทธาหรือความยอมรับ นับถือของประชาชนนี้เอง ทีจ่ ะคอยเป็ นเกราะป้องกัน
สถาบัน ตุ ล าการให้อ ยู่ร อดปลอดภัย จากอ านาจหรือ อิท ธิพ ลอื่น ใดที่จ ะเข้า มาก้า วก่ า ยหรือ
แทรกแซงอานาจตุลาการ เหมือนดังเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วในอดีตทุกครัง้ ทีผ่ ่านมา (ศักดา โมก
ขมรรคกุล,2539: 15-16)
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ประชาชนก็ควรให้มกี ารตรวจสอบการทางานของผู้พพิ ากษาและตุลาการโดยใช้แนวความคิด
จากหลักธรรมาภิบาลอันเป็ นมิตใิ หม่ในระบบราชการศาลของไทยเพื่อช่วยการบริหารงานของ
ศาลให้มปี ระสิทธิภาพและตรวจสอบได้จงึ ควรมีการศึกษาแนวคิดดังกล่าวด้วย
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2.8 แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ บาล
หลักแนวความคิด “ธรรมาภิบาล” เป็ นแนวคิดที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยเป็ นคาทีอ่ ยู่รวมกับกลุ่มคาประชาธิปไตย ประชาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น มีความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิรปู องค์กรของรัฐ นัก
รัฐประศาสนศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่า ธรรมาภิบาลเป็ นมิติใหม่ท่เี น้ นบทบาทของผู้บริหารหรือ
หัวหน้า โดยเฉพาะในระบบราชการเช่น ศาล เป็ นต้น ในการปฎิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันเพื่อการจัดการการบริหารที่
ดีขน้ึ มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้

2.8.1 ความหมายของธรรมาภิ บาล
เนื่องจากมีผู้ท่ใี ห้คานิยามและความหมายของคาว่า “ธรรมาภิบาล” ไว้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึง
รวบรวมคานิยามที่องค์กรหลัก และบุค คลสาคัญที่มบี ทบาทในการส่งเสริมธรรมาภิบาลได้ใ ห้
ความหมายไว้ ดัง้ นี้
นฤมล ทับจุมพล (2541: 15) กล่าวว่า ธนาคารโลก หรือ World bank ได้นาไปใช้ครัง้
แรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1989 ซึ่งใช้ในการรายงานเรื่อง”Sub-Sahara : From Crisis to
Sustainable Growth” ได้ให้ความหมายว่า Good Governance เป็ นลักษณะและวิถที างของการ
ใช้อ านาจทางการเมือ งเพื่อ จัดการงานของบ้านเมือ ง โดยเฉพาะการจัดการทรัพ ยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาเป็ นการชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของการมีธรรมาภิ
บาลเพื่อช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทัง้ นี้รฐั บาลสามารถให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มี
ระบบที่ยุตธิ รรม มีกระบวนการกฎหมายที่อสิ ระ ที่ทาให้มกี ารดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญา
อีกทัง้ ระบบราชการ ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ และสื่อทีม่ คี วามโปร่ งใสรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
United Nations and Development Programme (UNDP) ให้นิยามคาว่า “ธรรมาภิ
บาล”ว่าหมายถึง การดาเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการ
ของประเทศในทุกระดับ ประกอบไปด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบันต่าง ๆ ทีป่ ระชาชนและ
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กลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ ปกป้อ งสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบการส่งเสริม
หลักนิตธิ รรม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการจัดลาดับความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืน
อยู่บนความเห็นพ้อ งต้อ งกันทางสังคม และเสียงของคนยากจนและผู้ด้อ ยโอกาสได้รบั การ
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตลอดจนประชาชนที่มอี านาจต่อรองด้อยกว่า
หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ผู้มอี านาจทางปกครองมากกว่า (สุดจิต นิมติ กุล ,2543:
13-14)
หลัก ธรรมาภิบาลเป็ นการใช้อ านาจทางการเมือ งเพื่อ จัดการงานของบ้านเมือ งโดย
ให้บริการสาธารณะที่มปี ระสิทธิภาพมีการจ้างงานที่เป็ นธรรม มีระบบที่ยุตธิ รรม กระบวนการ
ทางกฎหมายโดยเฉพาะทางด้านการศาลให้มคี วามเป็นอิสระ ทาให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว โดยรวมแล้ว ซึง่ ต่างเน้นประเด็นการบริหารจัดการของภาครัฐในทุกภาค
ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสทัง้ หมด จึงเป็ นเรื่องการสร้างความเชื่อถือและความชอบ
ธรรมของรัฐบาลทีม่ ตี ่อต่างประเทศ
ความหมายของคานิยามของคาว่า “ธรรมาภิบาล” จึงมีความหลากหลาย ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ ของในแต่ละประเทศและองค์กรทีผ่ ลักดันให้
น าแนวคิด นี้ ไ ปใช้ อย่ า งไรก็ ต ามค านิ ย ามต่ า ง ๆ เหล่ า นั ้น มีแ นวคิด พื้น ฐาน หลัก การ
กระบวนการ และผลทีค่ าดหวัง ทีใ่ กล้เคียงกันหลายประเด็น อาทิเช่น การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
การปฏิรปู ระบบการปกครอง ระบบราชการให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระตุ้น
ให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกระดับร่วมกันพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง
จากการวิจยั พบว่า คานิยามที่หน่ วยงาน และนักวิชาการต่าง ๆ ได้นาเสนอไว้นัน้ มี
ความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย และลักษณะการปกครองปจั จุบนั ของประเทศไทย จึงอาจสรุปรวมได้
ว่า “ธรรมาภิบาล” ทาหน้าทีเ่ ป็ นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดาเนินงานทีเ่ ชื่อมโยงกันของ
ภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย โดยเน้นความจาเป็ นของการสร้างความร่วมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่ อให้ประเทศมีพน้ื ฐาน
ระบอบประชาธิปไตย ที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมของการปรับใช้กฎหมาย มีเสถียรภาพ มี
โครงสร้างและกระบวนการที่จะอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะนาไปสู่การพัฒนาระบบศาลได้อย่างยังยื
่ น
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2.8.2 หลักการสาคัญของธรรมาภิ บาล
เมื่อปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบวาระแห่งชาติสาหรับการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยกาหนดเป็ นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึน้ ระเบียบนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วัน ที่ 11 สิง หาคม 2542 โดยทุ ก ส่ ว นราชการต้ อ งถือ ปฏิบ ัติแ ละรายงานผลการปฏิบ ัติต่ อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีได้ ระบุถงึ กลไกสาคัญของธรรมาภิ
บาล 6 หลัก คือ หลักนิติธ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่ว นร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลที่เสนอ
โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เน้นการกาหนดเป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่ วยงานราชการเพื่อ
ถือปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หลักนิตธิ รรม เป็ นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม เป็ นที่
ยอมรับของสังคม อันจะทาให้สงั คมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ
เหล่านัน้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล
(2) หลักคุณธรรม เป็ นการยึดมันในความถู
่
กต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้เป็ นตัวอย่างแก่สงั คมและส่งเสริมสนับสนุ นให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อ มกัน เพื่อ ให้ค นไทยมีค วามซื่อ สัต ย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสยั ประจาชาติ
(3) หลักความโปร่งใส เป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกวงการให้มคี วามโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ตลอด
(4) หลักความมีส่วนร่วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ั หาส าคัญ ของประเทศ ไม่ว่า ด้ว ยการแสดงความเห็น การไต่
ความเห็น ในการตัด สินใจป ญ
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
(5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปญั หาสาธารณของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปญั หา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและความกล้าทีจ่ ะยอมรับผลจากการกระทาของตน
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(6) หลัก ความคุ้มค่ า เป็ นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดเพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม โดยรณรงค์ ใ ห้ค นไทยมีค วามประหยัด ใช้ข องอ ย่ า งคุ้ม ค่ า
สร้ า งสรรค์ และบริก ารที่ ม ีคุ ณ ภาพ สามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นเวที น านาชาติ และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั ่ น (ชนะศักดิ ์ ยุวบูรณ์, 2543: 13)
จากการวิจยั หลักธรรมาภิบาลข้างต้น หลักทีส่ าคัญของธรรมาภิบาลมี 6 หลัก คือ หลัก
นิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุม้ ค่า เพื่อนาไปใช้ในการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย โดยให้มกี ารบัญญัติ
กฎหมายที่เอื้ออานวยความเป็ นธรรมมากขึน้ ซึ่งศาลต้องยึดหลักคุณธรรมในการตัดสินให้เกิด
ความชัดเจน โปร่งใสตามหลัก นิตธิ รรมเพื่อประชาชนจะได้รบั การดูแลจากภาครัฐในการแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ากขึน้ ก็จะทาให้ประเทศเกิดการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นตามไปด้วย
ดังนัน้ กฎหมายหรือระบบงานศาลปกครองที่ยงั ไม่มกี ารพัฒนาให้เ หมาะสมในสังคม
ปจั จุบนั ก็ค วรมีการปรับปรุงปฏิรูประบบงานโดยเฉพาะกฎหมายปกครองและการดาเนินคดี
ปกครองให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมในปจั จุบนั เพื่อจะ
เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการทางานของตุลาการในศาลปกครองให้เกิดการยอมรับจากคู่กรณี
ในการตัดสินคดีทม่ี คี วามละเอียดอ่อนก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่กรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์
สาธารณะส่วนรวมและการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไป

บทที่ 3
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ศาลปกครองเป็ นองค์ก รที่มคี วามเป็ นมายาวนานและมีค วามสาคัญ ต่ อ การให้ค วาม
ยุติธ รรมแก่ ประชาชนและเป็ นกลไกสาคัญ ในการบริหารประเทศ โดยทาหน้ าที่พิจารณาข้อ
พิพาททางปกครองระหว่างราษฎรกับรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือ
หน่ วยงานของรัฐด้วยกันเอง ซึ่งได้รบั การยอมรับว่าเป็ นองค์กรที่ใช้อานาจตุลาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการให้ความเป็ นธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะประเทศในแถบภาคพื้นยุโรปที่
ถือว่าเป็นประเทศต้นกาเนิดรูปแบบของการพิจารณาคดีปกครองด้วยระบบศาล
องค์กรสาคัญที่ถือเป็ นรากฐานในการพัฒนาขึน้ มาเป็ นระบบของศาลปกครองนัน่ ก็คอื
เคาน์ซลิ ออฟสเตด Council of State หรือสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ซึ่งเป็ นชื่อที่ใช้เรียกสภาที่
ปรึก ษาราชการแผ่ น ดิน ที่มกี าเนิด มาจากประเทศในกลุ่ ม ภาคพื้นยุโ รป ที่ใ ช้ร ะบบประมวล
กฎหมาย Civil law เช่น สาธารณรัฐ ฝรังเศส
่
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เบลเยียม และสาธารณรัฐอิตาลี โดยหลักสภาดังกล่าวจะมีอานาจหน้าทีท่ ส่ี าคัญสองประการ คือ
เป็ นที่ปรึกษาราชการแผ่ นดินของฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจจะเป็ นพระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ หรือ
คณะรัฐมนตรีก็ได้ แล้วแต่ระบบการเมืองและการปกครองของประเทศดังกล่าว และอีกประการ
หนึ่งคือมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับรัฐ สภาทีป่ รึกษาแห่งรัฐ Council of
State มีววิ ฒ
ั นาการมาจาก“สภาทีป่ รึกษาของพระมหากษัตริย์” (curia regis หรือ Conseil du
roi) ของสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ซึ่งได้เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในศตวรรษที่ 13
ทาหน้ าที่เ สนอความเห็นต่ อ พระมหากษัต ริย์ใ นปญั หาที่เ กี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมทัง้ ในการเสนอความเห็นในบรรดาข้อพิพาทถวายพระมหากษัตริย์ ซึง่ อาจจะกล่าวได้ว่าสภา
แห่งรัฐของพระมหากษัตริยม์ อี านาจทัง้ การบริหารราชการแผ่นดินและอานาจทางการตุลาการ
แต่การใช้อานาจทางตุลาการของสภาแห่งรัฐของพระมหากษัตริยน์ นั ้ จะทาหน้าทีเ่ พียงการร่างคา
วินิจฉัยถวายพระมหากษัตริยเ์ พื่อทรงวินิจฉัย
ต่อมาสถาบันทีป่ รึกษาแห่งรัฐของพระมหากษัตริย์ ได้ถูกยกเลิกไปโดยการปฏิวตั ิ ในปี
ค.ศ. 1789 โดยนโปเลียนโบนาปาร์ต (Napoléon Bonaparte) ได้กระทาการยึดอานาจและ
รัฐประหาร และประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญ ค.ศ. 1799 ได้จดั ตัง้ สถาบันขึน้ อีกครัง้ หนึ่งในชื่อของ
The Council of State วางรากฐานในปี 1799 กล่าวได้ว่าสถาบันดังกล่าวนี้ว่าเป็ นองค์กรทีใ่ ช้
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อานาจเพื่อทาหน้ าทีแ่ ก้ปญั หาในด้านการปกครอง ร่างกฎหมายและทาหน้าที่ดา้ นการพิจารณา
คดี (judicial role) ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดียงิ่ ในทุกวันนี้ Council of State นี้ จึงเป็ นศาลสูงสุดใน
ระบบศาลปกครองของระบบกฎหมาย Civil law ซึ่งระบบกฎหมายAnglo-American หรือใน
ระบบกฎหมาย Common Law จะไม่มสี ถาบันนี้ ศาลปกครองของฝรังเศสได้
่
มอี ทิ ธิพลต่อ
แนวความคิดในการจัดตัง้ ศาลปกครองและพัฒนาการหลักกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ
เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของ Council of State หรือสถาบันทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน
จึงเป็ นเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็ นมาวิวฒ
ั นาการแนวความคิดของระบบกฎหมาย และ
แนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการศาลของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ และเป็ นที่
ยอมรับกันว่าในสาธารณรัฐฝรังเศส
่ The Council of State เป็ นสถาบันทีป่ ระสบความสาเร็จ
อย่างสูง (สานักงานศาลปกครอง, 2552: 32-33)
ระบบศาลปกครองในต่ า งประเทศ ผู้ว ิจ ยั ได้น ามาศึก ษามีอ ยู่ 2 ประเทศ คือ ศาล
ปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ศาลปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีระบบศาลปกครองที่
สาคัญ เช่น มีการจัดตัง้ ศาลปกครองแยกออกจากศาลยุตธิ รรม มีโครงสร้างศาลปกครอง 3 ชัน้
คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุด ผูว้ จิ ยั เห็นว่า เป็ นเรื่องที่ม ี
ความสาคัญและมีความจาเป็ นอาจนามาเป็ นแบบอย่างในการปรับปรุงพัฒนาศาลปกครองของ
ประทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
3.1. ศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่

3.1.1 การจัดตัง้ ศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่
สาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
แ นวความคิดพื้นฐานว่า ผู้พิพากษาศาลยุติธ รรมควรพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีอาญาและคดีแพ่งซึง่ เป็ นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านัน้ ส่วนคดี
ปกครองอันเป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารราชการของฝ่ายปกครองซึ่งครอบคลุมเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐนัน้ ไม่ควรให้อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของผูพ้ พิ ากษาศาล
ยุตธิ รรม แต่ควรให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องศาลปกครอง(Christian Dadomo and Susan Farran
อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 206)
การพิจ ารณาพิพ ากษาคดี ท่ีเ กี่ย วกับ ฝ่ า ยปกครองเท่ า กับ เป็ น การบริห ารงานทาง
ปกครอง ดังคากล่าวทีว่ ่า “Juger l ’ administration c ’est encore administrer” ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะ
พิพากษาคดีปกครองจึงมิใช่ เป็ นเพียงผู้ทเ่ี ชีย่ วชาญเกี่ยวกับคดีปกครองแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
แต่จะต้องเป็ นผู้ท่มี ี วิญ ญาณของนักบริหารงานทางปกครองอีกด้วย เพื่อที่จะได้ตระหนักถึง
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ผลกระทบของคาวินิจฉัยของศาลที่จะมีต่อการบริหารราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ (ชาญชัย
แสวงศักดิ ์, 2558: 42)
เมื่อ มีก ารปฏิว ัติเ พื่อ ล้ม เลิก ระบอบสมบู ร ณาญาสิท ธิร าช ย์ใ นปี ค.ศ.1789 สภาร่ า ง
รัฐธรรมนู ญ ของสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ในขณะนัน้ ได้ว ิเ คราะห์ทฤษฎี หลัก การแบ่งแยกอ านาจ
ของมงแต็สกีเยอ (Montesquieu) แล้ว ก็เห็นว่า มงแต็สกีเยอเพียงแต่เสนอว่าอานาจในการ
พิจารณาพิพากษา การกระทาความผิด(คดีอาญา) และ ข้อพิพาทระหว่างปจั เจกชน (คดีแพ่ง)
เท่านัน้ ทีต่ ้องแยกออกจากอานาจบริหาร ดังนัน้ การให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็ นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด
คดีปกครอง จึงไม่ขดั แย้งกับทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจของมงแต็สกีเยอแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ี
สาธารณรัฐฝรังเศสจึ
่
งได้สร้างและพัฒนาองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองขึน้ เป็ นเอกเทศจาก
ระบบศาลยุตธิ รรม โดยจัดตัง้ สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) และ สภาที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัด (Conseils de prefecture) ขึน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นองค์กรวินิจฉัยชีข้ าดคดีปกครอง จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงมีผลทีต่ ามมา 4 ประการ คือ
(1) ผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นผูพ้ พิ ากษาคดีปกครอง (Magistrats administratifa) ในสาธารณรัฐ
ฝรังเศสไม่
่
ว่าจะเป็ นตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุด
(สภาแห่งรัฐ) หรือศาลตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน (โดยมีคุณสมบัติ
วิธ ีก ารแต่ ง ตัง้ และระบบเงิน เดือ นที่เ ป็ น พิเ ศษจากข้า ราชการพลเรือ นทัว่ ไป) แต่ ม ิใ ช่ เ ป็ น
ข้าราชการตุลาการของศาลยุตธิ รรม (Magistrats judiciaries)
(2) ตุลาการศาลปกครองของฝรังเศสจึ
่
งมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกและแต่งตัง้ ใน
ลักษณะเดียวกันกับข้าราชการระดับสูงของฝา่ ยปกครอง
(3) ตุลาการศาลปกครองจะได้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ โดย ระบบเปิ ด (le tour
exteriour) คือ เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถ
ผ่านการคัดเลือกเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นตุลาการศาลปกครองได้
(4) ตุลาการศาลปกครองสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากการพิจารณา
พิพากษาคดีควบคู่กนั ไปหรือขอลาไปช่วยราชการหรือไปปฏิบตั งิ านภายนอกต้นสังกัดเดิม เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง (Detachement) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ค วามเข้าใจและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างอื่น ซึ่งในทางปฏิบตั ิมสี มาชิกของสภาแห่งรัฐในระดับต่าง ๆ จานวนมาก ที่
ออกไปปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอธิบดี ผูอ้ านวยการรัฐวิสาหกิจ ปลัดกระทรวง เลขานุ การรัฐมนตรี ฯลฯ
(ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 43)
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ในปี ค.ศ.1799 ได้มกี ารจัดตัง้ สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ขึน้ โดยให้มอี านาจหน้าที่ 2
ประการคือ
(1) ร่างกฎหมายให้แก่ฝา่ ยบริหาร และ
(2) เป็ นที่ปรึกษา ของฝ่ายบริหาร และในฐานะทีเ่ ป็ นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารนี้เองที่
สภาแห่งรัฐ ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูพ้ จิ ารณาคาร้องทุกข์ของราษฎรเกี่ยวกับการกระทาของ
เจ้าหน้าทีข่ องฝา่ ยปกครองในระยะแรก สภาแห่งรัฐ ยังไม่มอี านาจวินิจฉัยชีข้ าดคาร้องทุกข์ดว้ ย
ตนเอง สภาแห่งรัฐ เพียงแต่เสนอแนะคาวินิจฉัยต่อหัวหน้าของฝ่ายบริหารให้เป็ นผูพ้ จิ ารณาเอง
ว่า จะวินิจฉัยชีข้ าดตามทีส่ ภาแห่งรัฐ เสนอแนะหรือไม่ ซึง่ ในทางปฏิบตั หิ วั หน้าของฝ่ายบริหาร
ของสาธารณรัฐฝรังเศสมั
่
กจะวินิจฉัยชีข้ าดตามทีส่ ภาแห่งรัฐเสนอแนะเสมอ
ต่ อ มาหลัง จากที่ส ภาแห่ ง รัฐ ได้ส ร้า งและพัฒ นาระบบวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครอง ที่
เหมาะสมและได้เ สนอแนะค าวินิ จฉัย ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ นับถือ จากเอกชนว่ า สามารถให้ค วาม
คุม้ ครองต่อสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของตนได้เป็ นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาและ
คุม้ ครองประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไว้ได้อย่างพอเหมาะพอควรแล้วสาธารณรัฐฝรังเศสจึ
่
งตรา
กฎหมายมอบอานาจในการวินิจ ฉัยชีข้ าดคดีปกครองให้แก่ สภาแห่งรัฐในปี ค.ศ.1872 โดยที่
ฝ่ายบริหารไม่สงวนอานาจในการตรวจสอบคาวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐอีกต่อไป สภาแห่งรัฐจึงมี
อานาจวินิจฉัยชีข้ าดคดีปกครองได้เองนับตัง้ แต่นนั ้ มา (ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 43-44)
ระบบศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
ลกั ษณะเด่น 3 ประการคือ
(1) เป็ นระบบศาลคู่ กล่าวคือ ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
ระบบศาลที่เป็ น
เอกเทศจากระบบศาลยุตธิ รรมโดยสิน้ เชิง
(2) เป็นระบบสภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat หรือ Council of State) กล่าวคือ เป็ นระบบที่
มอบอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองแก่ สถาบันที่เรียกชื่อดังกล่าวซึ่งทาหน้าที่เป็ นทัง้ ที่
ปรึกษาของรัฐบาลและเป็นศาลปกครองด้วย
(3) ตุลาการศาลปกครองมีทม่ี า คุณสมบัติ วิธกี ารคัดเลือกและแต่งตัง้ และสถานภาพที่
แตกต่างจากผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรมโดยสิน้ เชิง (ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 44)
3.1.2 โครงสร้างศาลปกครอง
สาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
โครงสร้างของศาลปกครอง 3 ชัน้ ศาล (a three-tier hierarchy)
(L.Neville Brown and John S. Bell ,1998: 44) ได้แก่
(1) ศาลปกครองสูงสุด หรือ สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat)
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(2) ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ (Cours Administratives d’ Appel)
(3) ศาลปกครองชัน้ ต้น (Tribunaux Administratifs)
ในระดับศาลปกครองชัน้ ต้นนอกจากมีศาลปกครองทัวไปแล้
่
ว ยังมีศาลปกครองเฉพาะ
ด้าน หรือคณะกรรมการพิเศษทางปกครอง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อพิจารณาพิพากษา
คาร้องและข้อพิพาททางปกครองที่อาศัยความชานาญพิเศษเฉพาะด้านในฐานะศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น (ยกเว้ น เฉพาะศาลตรวจเงิน แผ่ น ดิน ซึ่ง มีอ ยู่ ใ นศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ ด้ ว ย)
ตัว อย่า งเช่ น คณะกรรมการมารยาทของสภาวิชาชีพ ต่ า งๆ และคณะกรรมการข้าราชการ
ประเภทต่างๆ เช่น กต., กพ., และ กค. เป็นต้น (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ ,2542: 219)
(1) ศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแห่งรัฐ
ในศาลปกครองสูง สุ ด หรือ สภาแห่ ง รัฐ ประกอบด้ว ยสมาชิก ที่เ ป็ น นัก การเมือ ง คือ
นายกรัฐ มนตรีเ ป็ น ประธาน บุ ค คลภายนอก และข้ า ราชการประจ าเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซ่ึง มี
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายปกครองอย่างมาก (L.Neville Brown and John S. Bell อ้างใน วิรชั วิรชั
นิภาวรรณ,2542 : 220)
ศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝรังเศสเป็
่
นหน่ วยงานที่สงั กัดฝ่ายบริหารและเป็ น
ส่วนหนึ่งของฝา่ ยบริหาร (Mahendra P, Singh,1985: 16) แม้จะสังกัดผ่ายบริหารแต่ประชาชน
สาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
ทศั นคติต่อศาลปกครองว่า เป็ นเครื่องมือ ของฝ่ายบริหารและยอมรับนับถือ
ว่าศาลปกครองเป็ นสถาบันอิสระที่มคี วามเป็ นกลาง และสามารถอานวยความยุตธิ รรมให้แก่
ประชาชนได้ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าศาลยุตธิ รรม โครงสร้างศาลปกครองสูงสุด มีดงั นี้
(1.1) ประธานสภาแห่งรัฐ (President) คือ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตาแหน่ ง และ
เป็ นผู้บงั คับบัญชาสูงสุด แต่ในทางปฏิบตั ินายกรัฐมนตรีจะทาหน้ าที่เป็ นประธานสภาแห่งรัฐ
เฉพาะในงานพิธกี ารทีส่ าคัญเท่านัน้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม (Minister of Justice) จะ
ทาหน้าทีแ่ ทนในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีไม่อาจมาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ (L.Nevllle Brown and John S.
Bell อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 221)
(1.2) รองประธานสภาแห่งรัฐ (Vice-President) เป็ นข้าราชการประจาและเป็ นบุคคลที่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีแ่ ท้จริงของสภาแห่งรัฐ รองประธานสภาแห่งรัฐมาจากการเลือกตัง้ ของ
สมาชิกสภาแห่งรัฐ
(1.3) เลขาธิการสภาแห่งรัฐ เป็ นข้าราชการประจาทาหน้าทีเ่ ปรียบเสมือนเป็ น แม่บา้ น
ของสภาแห่งรัฐ
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(1.4) บุคลากรในระดับต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการประจาในหน่ วยงาน เช่น รอง
เลขาธิก ารสภาแห่ ง รัฐ จ่ า ศาล เจ้า พนัก งานในงานเลขานุ ก ารและงานทางธุ ร การต่ า งๆ ที่
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของสภาแห่งรัฐ ทาหน้าทีเ่ ป็ น “หน่ วยธุรการของสภาแห่งรัฐ” หรือเป็ น
หน่วยธุรการของศาลปกครองสูงสุด รวมทัง้ “หน่ วยบริหารงานของศาลปกครองชัน้ ต้น และศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์” ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยธุรการของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ นอกเหนือจาก
นี้ ยัง มีท รงคุ ณ วุ ฒ ิบ างต าแหน่ ง ที่ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้อ ยู่ใ นต าแหน่ ง วาระละ 4 ปี เมื่อ วัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1990 รวมบุคลากรประมาณ 297 คน ประกอบด้วยบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ท่ี
สภาแห่งรัฐจริง จานวน 211 คน และบุคลากรทีไ่ ปช่วยราชการหรือปฏิบตั งิ านบางเวลา (part –
time service) จานวน 86 คน ดังนี้
-Auditeurs จานวน 28 คน
-Maitres des Requetes จานวน 63 คน
-Conseillers d’Etat Extraordinaire จานวน 12 คน
-Conseillers d’Etat en Service Ordinaire จานวน 100 คน
-The Presidents de Section จานวน 7 คน
-The Vice – President จานวน 1 คน
บุคลากรที่เหลืออีกจานวน 86 คน ออกไปปฏิบตั ริ าชการภายนอกสภาแห่งรัฐและบาง
คนปฏิบตั งิ านบางเวลา ตัวอย่างเช่น สมาชิกสภาแห่งรัฐไปสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกรัฐสภา
บางคนไปช่วยราชการโดยดารงตาแหน่ งเป็ นเอกอัครราชทูตรัฐมนตรี เลขานุ การคณะรัฐมนตรี
กรรมาธิการของรัฐสภา และเจ้าหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ บุคลากรดังกล่าวนี้แบ่งเป็น
-Detaches จานวน 52 คน (แบ่งเป็ น Conseillers จานวน 18 คน และ Maitres des
Requetes จานวน 34 คน)
-Members en Disponibulite จานวน 30 คน (แบ่งเป็ น Conseillers จานวน 4 คน และ
Maitres des Requetes จานวน 26 คน)
-Conseiller en Delegation จานวน 1 คน
-Members Hors Cadre จานวน 3 คน (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ ,2542: 222)
สภาแห่งรัฐยังมี “คณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐ ” ทาหน้ าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคล และสภาแห่งรัฐยังแบ่งเป็ น 6 คณะ (sections) ได้แก่ คณะมหาดไทย (Home Affairs)
คณะการคลัง (Finances Sections) คณะโยธาธิการ (Civil Engineering and Public Works
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Section) คณะสังคม (Social Affairs Section) คณะรายงานประจาปี และวิจยั (Report and
Research Section) และคณะพิจารณาคดี (Judicial Section) ทัง้ 6 คณะดังกล่าวนี้ อาจจัดกลุ่ม
ได้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ที่ห นึ่ ง ท าหน้ า ที่ใ ห้ค าปรึก ษาและร่า งกฎหมายให้แ ก่ ร ฐั บาลประกอบด้ว ยคณะ
มหาดไทย คณะการคลัง คณะโยธาธิการ และคณะสังคม
กลุ่มทีส่ องทาหน้าทีเ่ ป็นศาลปกครองประกอบด้วยคณะพิจารณาคดี ซึง่ แบ่งออกเป็ น 10
คณะย่อย
กลุ่ มที่ส ามทาหน้ าที่ใ นการบังคับคดีจดั ทารายงานประจาปี และทาวิจยั เพื่อให้มกี าร
พัฒนากฎหมาย
ในกรณี ท่ีม ีค ดีป กครองส าคัญ จะน าเข้ า พิจ ารณาพิพ ากษาในที่ป ระชุ ม ใหญ่ ซ่ึ ง
ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มอี าวุโสทุกคน (all senior members of the
court)( Christian Dadomo and Susan Farran อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542: 223)
ศาลปกครองสูงสุดยังมีคณะกรรมการตรวจสอบศาลปกครองชัน้ ล่าง (A permanent
commission of inspection of the lower courts) ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกของศาลปกครอง
สูงสุด มีอานาจหน้าทีอ่ อกไปตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์เป็ นครัง้ คราว พร้อมทัง้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งอันอาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต อันมิใช่การออกไปตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ (L.Neville Brown
and John S. Bell อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542: 224)
(2) ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทวประเทศมี
ั่
ทงั ้ หมด 7 ศาล ได้แก่ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ของ Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, และ Naccy ทัง้ นี้เป็ นไปตามกฤษฎีกาที่ 55-155 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1988 (Decrees of 88-150 of February 1988) ในปี ค.ศ.1993
จานวนตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ มีประมาณ 100 คน ในแต่ละศาลประกอบด้วย
(1) ประธาน
(2) ตุลาการหัวหน้าคณะ จานวน 2-3 คน และ
(3) ตุลาการในศาลปกครอง จานวน 3-4 คน
การพิจารณาคดีดาเนินการเป็ นองค์คณะๆ หนึ่ง ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์จานวน 3 คน (Bernard Rudden อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 226)
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(3) ศาลปกครองชัน้ ต้น
ศาลปกครองชัน้ ต้ น แบ่ ง เป็ น ศาลปกครองชัน้ ต้ น ทัว่ ไป ( Ordinary Administrative
Courts) และศาลปกครองเฉพาะด้าน (Specialized Administrative Courts) ดังนี้
(3.1) ศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไป
่ ก่อนปี ค.ศ.1986 แม้มคี วามปรารถนาที่จะให้ตุลาการ
ในศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไป
่ (Ordinary Administrative courts) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงยุตธิ รรม เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านทางด้านยุตธิ รรมมากขึน้ แต่ตุลา
การในศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไปซึ
่ ่งล้วนเป็ นข้าราชการประจาก็ยงั คงอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงมหาดไทย (civil servants under the control of the Minister of the Interior) ทัง้ นี้สบื
เนื่องมาจากศาลปกครองชัน้ ต้นมีกาเนิดและมีววิ ฒ
ั นาการมาจากศาลปกครองชัน้ ต้นในจังหวัด
หรือสภาแห่งจังหวัด (Council of Prefecture หรือ Conseils de Prefecture) แต่ประมาณปี
ค.ศ.1986 เป็ นต้นมา ฐานะของตุ ลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไป
่ (ไม่รวมตุลาการในศาล
ปกครองชัน้ ต้นเฉพาะด้าน ซึง่ อยู่ในการควบคุมดูแลของศาลปกครองสูงสุด) ได้เปลีย่ นแปลงไป
ในทิศทางที่มกี ารรับรองหลักประกันความเป็ นอิสระของตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไป
่
โดยเฉพาะการเปลีย่ นสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในสังกัดของกระทรวงยุตธิ รรมภายใต้
การบริหารงานของเลขาธิการสภาแห่งรัฐ (Secretary-general of the Conseil d’Etat) ซึง่ ไม่
เพียงดารงตาแหน่ งสาคัญอยู่ในสภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดเท่านัน้ แต่ได้ดารงตาแหน่ ง
อยู่ในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นและชัน้ อุทธรณ์ (Conseil Superieur des
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Apple) ซึง่ มีอานาจหน้าทีด่ า้ นการ
บริหารงานบุคคลอีกด้วย ทัง้ นี้เป็ นไปตามรัฐบัญญัตลิ งวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1986 (Law of 6
January 1986) และรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1987 (Law of 31 December 1987)
(L. Neville Brown and John S. Bell อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 228)

ศาลปกครองชัน้ ต้นมีจ านวนทัง้ หมด 34 ศาล แต่ ล ะศาลประกอบด้ว ย หัว หน้ าศาล
หัวหน้าคณะ และตุลาการ ซึ่งแต่ละศาลจะมีจานวนตุลาการไม่เท่ากัน โดยศาลปกครองชัน้ ต้น
แห่ งนครปารีส (ซึ่งเป็ นศาลที่ใ หญ่ ท่สี ุ ด) มีผู้พิพากษาทัง้ หมด 68 คน ศาลปกครองชัน้ ต้นมี
อานาจพิจารณาคดีปกครองทัวไปที
่
่กฎหมายมิได้ระบุไว้ว่า ให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
เฉพาะเรื่อ งและศาลปกครองชัน้ ต้น ที่ม ีเ ขตอ านาจพิจ ารณาคดีป กครอง คือ ศาลแห่ ง เขตที่
หน่ วยงานของรัฐซึง่ เป็ นผู้ออกนิตกิ รรมทางปกครองหรือลงนามในสัญญาทีถ่ ูกนามาฟ้องคดีมที ่ี
ทาการตัง้ อยูใ่ นเขตศาลนัน้ นอกจากนี้ ศาลปกครองชัน้ ต้น ยังมีอานาจหน้าทีใ่ นการให้คาปรึกษา
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แก่ผวู้ ่าราชการจังหวัดในปญั หาต่าง ๆ ตามทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดขอหารือ (ชาญชัย แสวงศักดิ ์
,2558: 46-47)
ในปี ค.ศ.1993 จานวนตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นมีประมาณ 600 คน การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ดาเนินการเป็นองค์คณะโดยทัวไปถ้
่ าเป็ นคดีสาคัญองค์
คณะนัน้ จะประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองอย่างน้อย 3 คน แต่ถ้าเป็ นคดีเล็กน้อยจะใช้ตุลา
การในศาลปกครองเป็นผูพ้ จิ ารณาพิพากษาเพียงคนเดียว
(3.2) ศาลปกครองชัน้ ต้นเฉพาะด้าน เป็ นรูปแบบคณะกรรมการ (committee) กึ่งตุลา
การที่มคี วามเชี่ยวชาญ (specialized quasi-juducual bodies) มีอยู่เป็ นจานวนมาก มีหลาย
ประเภท มีโครงสร้างและมีช่อื เรียกที่แตกต่างกัน รวมทัง้ มีวตั ถุประสงค์ในการก่อ ตัง้ ที่แตกต่าง
กัน อย่า งไรก็ดี โครงสร้า งของศาลปกครองชัน้ ต้น เฉพาะด้าน ส่ ว นใหญ่ จ ะมีตุ ล าการศาล
ปกครองคนหนึ่งเป็ นประธาน (under the presidency of an administrative judge) และอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของศาลปกครองสูงสุด (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ ,2542: 228-229)
ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
3 ชัน้ ศาลปกครองสูงสุดประกอบด้วยนักการเมือง
คือ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั เชิญเข้ามาดารงตาแหน่ ง และข้าราชการ
ประจาส่วนใหญ่ ในขณะทีศ่ าลปกครองชัน้ อุทธรณ์และศาลปกครองชัน้ ต้นมีโครงสร้างทีป่ ระกอบด้วย
ตุลาการทีเ่ ป็นข้าราชการประจาเท่านัน้ ยกเว้น ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นเฉพาะด้านซึง่ เปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกทีม่ ไิ ด้เป็ นข้าราชการประจาเข้ามาด้วย ศาลปกครองชัน้ ต้นเฉพาะด้าน
นัน้ อาจเรียกว่าคณะกรรมการพิเศษทางปกครองคล้ายสหราชอาณาจักร แต่มจี านวนน้อยกว่า
และอยู่ในความกากับคุมดูแลของศาลปกครองสูงสุด ทัง้ นี้ในแต่ละชัน้ ศาลมีฝ่ายธุรการซึ่งเป็ น
ข้าราชการประจา เรียกว่า “หน่ วยธุรการของศาลปกครองสูงสุด” รวมทัง้ “หน่ วยบริหารงานของ
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์และศาลปกครองชัน้ ต้น” คอยให้การสนับสนุนไม่เพียงเท่านัน้ ยังมี “ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งในเรื่อ งอ านาจศาล” มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยนักการเมือ งเป็ น
ประธาน รวมทัง้ มีตวั แทนฝ่ายศาลปกครองและฝ่ายศาลยุตธิ รรมในจานวนที่เท่ากัน(วิรชั วิรชั
นิภาวรรณ,2542 : 230)
ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
3 ชัน้ ศาล อันได้แก่ ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ และสภาแห่งรัฐในฐานะที่เป็ นศาลปกครองสูงสุด ดังนัน้ อานาจหน้าทีข่ อง
ศาลปกครองแต่ ล ะชัน้ ศาลย่อ มแตกต่ า งกัน แต่ โ ดยทัว่ ไปแล้ว ศาลปกครองมีอ านาจหน้ า ที่
พิจารณาพิพากษาคดีทม่ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
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(1) คดีท่ฟี ้ องขอให้เพิกถอนกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่ วยงานของรัฐ
หรือขอให้เพิกถอนคาสังทางปกครอง
่
(2) คดีทฟ่ี ้ องขอให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเปลีย่ นแปลง หรือกระทา
นิ ติก รรมที่ถู ก ฟ้อ งเสียใหม่ ซึ่ง ได้แ ก่ คดีภาษีอ ากร คดีเ กี่ยวกับความรับผิด ตามสัญ ญาคดี
เกี่ยวกับความรับผิดในมูลละเมิด คดีเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ที่ฟ้องขอให้นับคะแนนใหม่ และคดี
ประกาศผลการเลือกตัง้ ใหม่ ฯลฯ
(3) คดีท่ศี าลยุติธรรมขอให้ศ าลปกครองตีค วามข้อ กฎหมายที่อ ยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง
(4) คดีเ กี่ย วกับ การกระท าความผิด อาญาต่ อ สาธารณะซึ่ง ศาลปกครองมีอ านาจ
พิพากษาให้ผกู้ ระทาผิดชาระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย (ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 51)
ในกรณีทเ่ี กิดการขัดแย้งกันระหว่างเขตอานาจของศาลปกครองกับศาลยุตธิ รรมเช่น ต่าง
ฝ่ายอ้างว่าตนเองมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือต่างฝ่ายต่างปฏิเสธอานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี เมื่อเป็ นเช่นนี้ นับแต่ปี ค.ศ.1872 รัฐบัญญัตลิ งวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.
1872 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มศี าลวินิจฉัยชีข้ าดความขัดแย้งในเรื่องอานาจศาล (Jurisdiction Disputes
Court หรือ Le Tribunal des Conflits) มีหน้าทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ าดอานาจของศาลปกครองกับศาล
ยุตธิ รรมที่ขดั แย้งกันว่าอยู่ในเขตอานาจของศาลใด ทัง้ นี้จะไม่วนิ ิจฉัยชีข้ าดในเนื้อหาหรือในข้ อ
กฎหมาย (merely adjudicates on conflicts of jurisdiction, not on substantive law)
(Bernard Rudden อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 238)

3.1.3 ตุลาการศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครองสาธารณรัฐ ฝรังเศสมี
่
ฐานะเป็ นข้าราชการพลเรือน แต่มกี าร
บริห ารงานบุค คลของตนเองที่แ ตกต่ างจากข้าราชการพลเรือ นทัวไป
่ อีกทัง้ ตุ ล าการในศาล
ปกครองก็มไิ ด้มฐี านะทางกฎหมายเหมือนกับผูพ้ พิ ากษาในศาลยุตธิ รรม เพราะตุลาการในศาล
ปกครองมิได้เป็ นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรม และมีกฎหมายพิเศษของตนเอง หากกฎหมาย
พิเศษมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ก็ให้นารัฐบัญญัตทิ ่ี 83-634 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.1983 (the Acts
83-634 of 13 July 1983) ซึง่ เป็นกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องข้าราชการพลเรือนทัวไป
่
มาใช้บงั คับแก่ตุลาการในศาลปกครอง (Christian Dadomo and Susan Farran อ้างใน วิรชั
วิรชั นิภาวรรณ,2542: 243)
(1) ลาดับชัน้ ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด สมาชิกสภาแห่งรัฐซึ่งเป็ นตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด มีลาดับชัน้ และลาดับอาวุโสจากระดับต้นไปหาระดับสูง ดังนี้
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(1.1) the Auditeurs 2nd Class หรืออาจเรียกว่า ตุลาการชัน้ ทีส่ อง
(1.2) the Auditeurs 1st class หรืออาจเรียกว่า ตุลาการชัน้ ทีห่ นึ่ง
(1.3) the Maitres des Requetes
(1.4) the Conseillers d’Etat Extraordinaire จานวน 12 คน ซึง่ เป็ นกรรมการอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี
(1.5) the Conseillers d’Etat en Service Ordinaire ซึง่ เป็นข้าราชการประจา
(1.6) the Presidents de Section หรืออาจเรียกว่า หัวหน้าคณะ
(1.7) the Vice-President หรืออาจเรียกว่า รองประธานสภาแห่งรัฐ
(2) คุณสมบัตขิ องผู้ท่จี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตุลาการในปกครองสูงสุด ผู้มคี ุณสมบัตทิ ่จี ะ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีทม่ี าจาก 2 ทาง คือ การคัดเลือกและการแต่งตัง้
โดยเชิญให้เข้ามาดารงตาแหน่งในศาลปกครองสูงสุด
(2.1) การคัดเลือก Auditeurs 2nd Class จะแต่งตัง้ จากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (L’Ecole Nationale d’Administration, ENA.)
(2.2) การคัดเลือก Auditeurs 1st Class จะคัดเลือกจาก Auditeurs 2nd Class
(2.3) การคัดเลือก Maitres des Requetes จะคัดเลือกจากบุคคล 2 กลุ่ม คือ
(2.3.1) Auditeurs 1st Class ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 8 ปี ในอัตราส่วน 3 ใน 4 ของ
ตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
(2.3.2) ข้าราชการซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และได้รบั ราชการพลเรือนหรือราชการ
ทหารหรือปฏิบตั หิ น้าที่อย่างอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ในอัตราส่วนหนึ่งในสี่ของตาแหน่ งทีว่ ่าง
ซึ่ง เท่ า ที่ผ่ า นมาได้ ม ีก ารเชิญ และแต่ ง ตัง้ ทนายความ ข้ า ราชการพลเรือ น ที่ป รึก ษาของ
ประธานาธิบดี ตุ ลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น และตุ ลาการในศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ เป็ น
Maitres des Requetes
(2.4) การคัดเลือก Conseillers d’Etat en Service Ordinaire ซึง่ เป็ นข้าราชการประจา
จะคัดเลือกจากบุคคล 2 กลุ่มคือ
(2.4.1) Maitres des Requetes ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 13 ปี
ในอัตราส่วนสองในสามของตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
(2.4.2) บุค คลใดซึ่งมีอ ายุไม่น้อ ยกว่า 45 ปี ในอัต ราส่ ว น 1 ใน 3 ของต าแหน่ งที่จะ
แต่ งตัง้ เท่ า ที่ผ่ านมาได้ม ีก ารเชิญ และแต่ งตัง้ ที่ป รึก ษานายกรัฐมนตรี ผู้ว่า ราชการจังหวัด
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ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย นายทหารยศพลเอก ผูอ้ านวยการสานักงานประกันภัย และหัวหน้า
ศาลปกครองชัน้ ต้นเป็น Conseillers d’Etat en Service Oridinaire
(2.5) การคัดเลือก Conseillers d’Etat Extraordinaire ซึง่ เป็ นกรรมการอยู่ในตาแหน่ ง
คราวละ 4 ปี จานวน 12 คน จะแต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ฝ่ายร่างกฎหมายและให้คาปรึกษาของสภาแห่งรัฐ ที่ผ่านมากรรมการดังกล่าวได้ถูกเชิญและ
แต่งตัง้ มาจาก ผู้ว่าราชการภาคหรือมณฑล 2 คน วิศวกร 1 คน ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย 2
คน อัยการ 1 คน ผูน้ าสหภาพแรงงาน 3 คน นักอุตสาหกรรม 2 คน และอดีตสมาชิกวุฒสิ ภา 1
คน (L. Neville Brown and John S. Bell อ้างใน วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 243-245)
(2.6) การคัดเลือก the Presudents de Section หรือหัวหน้าคณะ ทัง้ 6 คน จะคัดเลือก
จาก Conseillers d’Etat en Service Ordinaire ซึง่ เป็นข้าราชการประจา
(3) วิธกี ารแต่งตัง้ ตุลาการ
(3.1) การแต่งตัง้ Auditeurs และ Maitres des Requetes กระทาโดยกฤษฎีกา
(Decree) ธรรมดา
(3.2) การแต่งตัง้ สมาชิกของสภาแห่งรัฐซึง่ มีลาดับชัน้ สูงกว่านี้ กระทาโดยกฤษฎีกาในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี
(3.3) การเลื่อนขัน้ และการเลื่อนตาแหน่ ง รองประธานสภาแห่งรัฐโดยการปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐ (Bureau des Presidents) ซึ่งประกอบด้วย รอง
ประธานสภาแห่งรัฐ และหัวหน้าคณะทัง้ 6 คน เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกผูท้ จ่ี ะได้รบั การเลื่อนขัน้
เลื่อนตาแหน่ง หรือแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ ภายในสภาแห่งรัฐ แต่ในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารถือ
ปฏิบตั กิ นั ตลอดมาจนกลายเป็นประเพณีแล้ว่า การเลื่อนขัน้ และการเลื่อนตาแหน่ งจะกระทาตาม
หลักลาดับอาวุโสโดยอัตโนมัติ (Principle of Automatic Promotion)
(3.4) การลงโทษทางวินัย ข้าราชการของสภาแห่งรัฐกระทาโดยผู้มอี านาจแต่งตัง้
หลังจากทีไ่ ด้หารือคณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐแล้ว
(3.5) การพ้นจากตาแหน่ งสมาชิกสภาแห่งรัฐ พ้นจากตาแหน่ งโดยการลาออก ถูกปลด
ออกจากตาแหน่ง และต้องเกษียณหรือออกจากราชการเมือ่ อายุครบ 68 ปี
(3.6) หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด
หรือสภาแห่งรัฐเป็นสถาบันทีเ่ ป็นทีย่ อมรับนับถือจากรัฐบาลและสาธารณชน และเป็ นสถาบันทีม่ ี
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อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่แม้มไิ ด้ มกี ารตรากฎหมายห้ามการโยกย้ายตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด โดยมิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าตัวไว้ดว้ ย (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542 : 246-247)
เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการตรากฎหมายดังกล่าว
ทีส่ าคัญคือ ในศาลปกครองสูงสุดยังมีจารีตประเพณี ทีจ่ ะเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดตามลาดับอาวุโสควบคู่กบั มีจารีตประเพณีท่ยี ดึ ถือปฏิบตั กิ นั มาเป็ นเวลาช้านาน
ทัง้ จากรัฐบาล นักการเมือง และสาธารณชนทีใ่ ห้อสิ ระอย่างเต็มในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2539: 93-94)
(4) ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
(1) ลาดับชัน้ ของตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น และตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
จากระดับต้นไปหาระดับสูง มีดงั นี้
(1.1) ตุลาการชัน้ สอง
(1.2) ตุลาการชัน้ หนึ่ง
(1.3) ตุลาการชัน้ พิเศษ
(1.4) หัวหน้าศาลปกครองชัน้ ต้น
(1.5) หัวหน้าศาลปกครองชัน้ ต้นอาวุโส
(1.6) รองหัวหน้าศาลปกครองชัน้ ต้นกรุงปารีส
(1.7) หัวหน้าศาลปกครองชัน้ ต้นกรุงปารีส
(1.8) หัวหน้าศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
(2) คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการ
ในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ มีดงั นี้
(2.1) ตุลาการชัน้ สองจะแต่งตัง้ จากผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(2.1.1) จานวน 3 ใน 4 จากผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ใน
อดีต เมื่อ มีก ารจัด ตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ จ านวน 5 ศาลในช่ ว งปี ค.ศ.1987- ค.ศ.1988
สาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
ความจาเป็ นต้องคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ข้นึ ใหม่เป็ น
จานวนมาก โดยส่วนหนึ่งใช้วธิ กี ารคัดเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น และส่วนหนึ่ง
คัดเลือกจากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ แต่ ก็ยงั ไม่สามารถคัดเลือก
ตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ ต้น และตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ โดยวิธ ีก ารคัดเลือ ก
ตามปกติได้เพียงพอกับความต้องการสาธารณรัฐฝรังเศสจึ
่
งต้องใช้วธิ กี ารคัดเลือก เสริมพิเศษ
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โดยจัดให้มกี ารสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองจากบุคคลภายนอกซึง่ มิได้สาเร็จ
การศึก ษาจากวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ โดยการสอบแข่งขันนัน้ จะทดสอบความรู้ทาง
กฎหมายล้ว นๆ และเมื่อผ่ านการสอบแข่งขันแล้ว ตุ ลาการใหม่จะต้อ งเข้ารับการอบรมแบบ
เร่งรัดทีส่ ภาแห่งรัฐเป็นเวลา 6 เดือนเต็มก่อนทีจ่ ะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริง
(2.1.2) จานวน 1 ใน 4 จากผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรมหรือข้าราชการของส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิ าคหรือส่วนท้องถิน่ ระดับผูบ้ ริหารซึง่ มีอายุราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2.2) ตุลาการชัน้ หนึ่ง จะแต่งตัง้ จากผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(2.2.1) จานวน 6 ใน 7 จากตุลาการชัน้ สอง
(2.2.2) จานวน 1 ใน 7 จากผู้พพิ ากษาศาลยุตธิ รรมซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูพ้ พิ ากษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือข้าราชการซึง่ มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระดับ
ผูบ้ ริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2.3) สาหรับตุลาการชัน้ พิเศษขึน้ ไป จะแต่งตัง้ ตามลาดับอาวุโส
(2.4) หัวหน้าศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทงั ้ 5 คนนัน้ จะแต่งตัง้ จากสมาชิกสภาแห่งรัฐ
หรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดในระดับ Conseillers d’Etat
ในปี ค.ศ.1994 จานวนตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ มีจานวนรวมกันทัง้ หมด 683 คน และอาจกล่าวได้ว่า ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น
และตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เป็ นข้าราชการกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างชัน้
ศาลกัน โดยส่วนใหญ่จะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นก่อน จากนัน้
จึงย้ายไปปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นตุล าการในศาลอุ ทธรณ์ และได้รบั เลื่อ นตาแหน่ งเป็ นหั วหน้ าศาล
ปกครองชัน้ ต้น
(3) หลักประกันความเป็ นอิสระของตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาล
ปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ นั บ จากปี ค.ศ.1986 เป็ น ต้ น มา ตุ ล าการในศาลปกครองชัน้ ต้ น ได้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รบั รองหลักประกันความเป็ นอิสระในการอานวยความยุตธิ รรมมาก
ขึน้ กล่าวคือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1986 (Law of 6 January 1986) มาตรา 1 ได้
รับรองหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นทัวไป
่ ซึง่ ล้วนเป็ นข้าราชการ
ประจา (ไม่รวมตุลาการในศาลปกครองเฉพาะด้านทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยคดีในรูปของคณะกรรมการที่
เปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลภายนอกร่ว มอยู่ใ นคณะกรรมการด้ว ย) โดยบัญ ญัติใ ห้ตุ ล าการในศาล
ปกครองชัน้ ต้นทัวไปไม่
่
อาจถูกโอนย้ายสับเปลีย่ นตาแหน่ งโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าตัว

110

DP
U

แม้ในการเลื่อนตาแหน่ งสูงขึน้ ก็ตาม อีกประมาณ 1 ปีต่อมา ภายหลังจากประกาศใช้ รัฐบัญญัติ
ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1987 (Law of 31 December 1987) และจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ ต้นให้
ครอบคลุมไปถึงศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและ
ตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ไม่ต้องอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป แต่มา
อยู่ ใ นสัง กัด ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยอยู่ ใ นการก ากับ ดู แ ลของเลขาธิก ารสภาแห่ ง รัฐ
(Secretary general of the Conseil d’Etat) รัฐบัญญัติ 2 ฉบับ ดังกล่าวได้บญ
ั ญัตริ บั รอง
หลักประกันความเป็ นอิสระของตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ,2542: 248-250)
สาธารณรัฐ ฝรังเศสยึ
่
ดหลักการที่ว่าผู้ท่จี ะมาดารงตาแหน่ งเป็ นตุลาการอาชีพในศาล
ปกครองของสาธารณรัฐ ฝรังเศสจะต้
่
องมีการศึกษาด้านกฎหมายกอปรกับรัฐธรรมนู ญปี ค.ศ.
1958 ของสาธารณรัฐ ฝรังเศสได้
่
มบี ทบัญญัติรบั รองความเป็ นอิสระขององค์กรตุลาการ ซึ่ง
ครอบคลุมศาลปกครองด้วย ส่งผลให้กฎหมายลู กทัง้ หลายต้องบัญญัตไิ ปในทานองเดียวกันที่
สาคัญ คือ ตุ ล าการในศาลปกครองสาธารณรัฐ ฝรังเศสมี
่
ฐานะเป็ นข้าราชการพลเรือ น แต่ ม ี
กฎหมายพิเศษและมีการบริหารงานบุคคลของตนเองทีแ่ ตกต่างไปจากข้าราชการพลเรือนทัวไป
่
และถ้ากฎหมายพิเศษมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้กใ็ ห้นากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแ ละหน้าทีข่ องข้าราชการพล
เรือนทัวไปมาใช้
่
บงั คับ สาหรับการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสนั
่
น้ ถือ
ว่าตุลาการในศาลปกครองเป็ นข้าราชการประจา (ยกเว้นตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นเฉพาะ
ด้าน) ทีม่ กี ลไกควบคุมและกากับดูแลของตนเอง พร้อมกับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชดิ กับฝ่าย
ปกครองทัง้ นี้ดว้ ยเหตุผลทีว่ ่า
(1) ตุ ล าการในศาลปกครองมีก ารคัด เลือ กเช่ น เดีย วกับ ข้า ราชการพลเรือ นระดับ
ผู้บริห าร โดยส่ ว นใหญ่ จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน คือ วิทยาลัยการ
ปกครองแห่งชาติ
(2) กฎหมายกาหนดให้ตุลาการในศาลปกครองซึ่งทาหน้าที่พจิ ารณาพิพากษาคดีมา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว จะต้องออกไปปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือบริหารงานในฝ่ายปกครองระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
จะได้มคี วามสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ได้มโี อกาสเรียนรูก้ ารบริหารงาน มีประสบการณ์
และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านและปญั หาทัง้ หลายของฝ่ายปกครองด้วย
(3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐฝรังเศส
่
กาหนดไว้ว่า
ข้าราชการพลเรือนระดับผูบ้ ริหารจะต้องสับเปลีย่ นหมุนเวียนไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่ วยงานต่างๆ
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รวมทัง้ ในสภาแห่งรัฐหรือในศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชัน้ ต้น หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ด้วย ทัง้ นี้เป็ นเวลา 3 ปี และเมื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ครบ 3 ปี แล้ว ข้าราชการพลเรือนซึ่งมาปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นศาลปกครองมีทางเลือก 3 ทางคือ
(ก) ขอกลับไปรับราชการทีห่ น่วยงานเดิม
(ข) ขอปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นศาลปกครองต่อไปอีก 3 ปี
(ค)ขอสมัค รเข้ า รับ การคั ด เลื อ กเป็ นตุ ล าการในศาลปกครอง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา,2539: 484-489)
สาธารณรัฐ ฝรังเศสเปิ
่
ด โอกาสให้ม ีก ารคัด เลือ กและแต่ ง ตัง้ บุ ค คลภายนอก ซึ่ง มี
คุ ณ สมบัติต ามที่ก ฎหมายก าหนดไว้เ ข้า มาเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองได้ ท าให้เ ห็น ได้ว่ า
สาธารณรัฐฝรังเศสใช้
่
“ระบบเปิด” ในการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองทุกชัน้ ศาล พร้อมกัน
นัน้ ตุลาการในศาลปกครอง ยังมีหลักประกันทีส่ าคัญ เช่น ในศาลปกครองสูงสุดมีจารีตประเพณี
เกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งตามลาดับอาวุโส และมีการให้ อสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวม
ตลอดไปถึงการมี “คณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐ ” และ “คณะกรรมการตุล าการศาล
ปกครองชัน้ ต้ น และตุ ล าการศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ ” ท าหน้ า ที่ดู แ ลรับ ผิด ชอบด้า นการ
บริหารงานบุคคลของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตลอดจนตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและ
ชัน้ อุ ท ธรณ์ ต ามล าดับ กฎหมายยัง ก าหนดให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจ านวน 2 คนใน
คณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้น และตุ ลาการศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์มาจากการ
แต่งตัง้ ของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร จานวน 1 คน และประธานวุฒสิ ภา จานวน 1 คน อีกทัง้ มี
สมาชิกสภาแห่งรัฐบางส่วนไปสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกรัฐสภา หรือบางคนไปช่วยราชการ
โดยไปดารงต าแหน่ งเป็ นกรรมาธิการของรัฐ สภาเหล่ านี้ แสดงให้เ ห็นถึงความสัมพันธ์ของ
รัฐสภากับศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศส
่

3.1.4 วิ ธีพิจารณาคดีปกครอง
(1) ลักษณะสาคัญของการดาเนินกระบวนพิจารณาของสาธารณรัฐฝรังเศส(Charles
่
Debbasch et Jean-Clande Ricci อ้างใน ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 53) คือ
(1.1) วิธ ีพ ิจารณาที่ใช้ระบบไต่ ส วนซึ่ง ตุ ล าการมีบทบาทสาคัญ ในการสอบสวนและ
แสวงหาข้อเท็จจริง โดยตุลาการมีอานาจกลับภาระการพิสจู น์ได้ ถ้าเห็นว่าข้ออ้างของผูฟ้ ้ องคดีม ี
มูล แม้ผู้ฟ้องคดีจะหาเอกสารหลักฐานมาสนับสนุ นข้ออ้างของตนไม่ได้ก็ตาม ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคกันระหว่างคู่กรณีทงั ้ สองฝา่ ย
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(1.2) วิธพี จิ ารณาเป็นลายลักษณ์อกั ษร กล่าวคือ คู่กรณีทงั ้ สองฝ่ายจะต้องแสดงข้ออ้าง
ข้อเถียงหักล้างกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคู่กรณีอาจจะแถลงสรุปข้ออ้างข้อเถียงของตนด้วย
วาจาในวันนังพิ
่ จารณาคดีได้
(1.3) การฟ้ อ งคดีไ ม่มผี ลเป็ น การทุเ ลาการบังคับหรือ การปฏิบตั ิต ามค าวินิจฉัยทาง
ปกครองทีถ่ ูกนามาฟ้องคดี
(1.4) วิธ ีพ ิจารณาคดีมกี ารถ่ ว งดุ ล ตุ ล าการเจ้าของสานวนและองค์ค ณะพิจารณา
พิพากษาโดยตุลาการผูแ้ ถลงคดี (Rapporteur public)
(2) การฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่
(2.1) ก่ อนนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องได้ร้องขอต่อฝ่ายปกครองให้
ดาเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามความประสงค์ข องตนเสีย ก่ อ น แต่ ฝ่ า ยปกครองมีค าวินิ จ ฉัย ที่ไ ม่
สนองตอบต่อความต้องการของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หมดหรือบางส่วนโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น ผู้
ฟ้องคดีได้ยน่ ื คาขออนุ ญาตต่อฝ่ายปกครองแล้ว แต่ฝ่ายปกครองนิ่งเฉยเป็ นเวลา 4 เดือน ซึง่ ใน
กรณีน้ีกฎหมายให้ถอื ว่าฝ่ายปกครองมีคาวินิจฉัยปฏิเสธโดยปริยายแล้ว จากนัน้ ผู้ฟ้องคดีจงึ จะ
นาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้
การที่ต้อ งให้ม ีก ารปฏิบตั ิต ามเงื่อ นไขข้า งต้น ก่ อ นก็เ พื่อ ให้ฝ่า ยปกครองได้มโี อกาส
พิจารณาทบทวนเรื่อ งนัน้ เสียก่อ น ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ก็จะได้ไม่ต้องเป็ นคดีข้นึ สู่ศาล และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าคู่ความพิพาทกันในเรือ่ งใดบ้าง
(2.2) อายุความในการฟ้องคดีปกครองนัน้ ต้องฟ้องภายใน 2 เดือน
(2.3) คาฟ้องต้องระบุขอ้ ความและประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(2.3.1) ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(2.3.2) คาขอท้ายฟ้อง (conclusions) เช่น ขอให้ศาลเพิกถอนคาวินิจฉัยของฝ่าย
ปกครอง
(2.3.3) เหตุผลทีผ่ ฟู้ ้ องคดียกขึน้ เพื่อสนับสนุนคาฟ้องของตน (moyens)
(2.3.4) ชื่อและทีอ่ ยูข่ องคู่กรณี
(2.3.5) สาเนาคาวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ถูกฟ้องคดี หรือหลักฐานที่แสดงว่าฝ่าย
ปกครองได้ปฏิเสธคาขอของผูฟ้ ้ องคดีโดยปริยาย
(2.4) ทนายความจะต้องเป็ นผูย้ ่นื คาฟ้องแทนผูฟ้ ้ องคดีในคดีปกครองทีม่ คี าขอให้ศาลมี
คาพิพากษาให้ฝ่ายปกครองชาระเงินให้แก่ผฟู้ ้ องคดี หรือให้ฝ่ายปกครองงดเว้น หรือลดหย่อน
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จานวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชาระให้ฝ่ายปกครอง แต่ถ้าเป็ นคดีอ่นื เช่น คดีท่ฟี ้ องขอให้เพิกถอน
นิตกิ รรมทางปกครอง ผูฟ้ ้ องคดีไม่ถูกบังคับว่าจะต้องมีทนายความ
เมื่อสานักงานจ่าศาลได้ลงรับฟ้องไว้แล้ว อธิบดีศาลจะมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งทา
หน้าทีเ่ ป็ น “ตุลาการเจ้าของสานวน” (rapporteur) โดยให้มหี น้าที่ตรวจสอบคาฟ้องว่าเป็ นคา
ฟ้องที่สมบูรณ์และอยู่ในอานาจของศาลปกครองนัน้ ที่จะรับไว้พจิ ารณาหรือไม่ กากับดูแลการ
สอบสวนและการทาสานวนเกีย่ วกับคดีนนั ้ และเป็นเจ้าของเรือ่ งติดตามคดีนนั ้ ไปจนจบ โดยตุลา
การเจ้าของสานวนจะเป็ นผู้กาหนดแผนการสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงว่าคู่ กรณีฝ่ายใด
จะต้องชีแ้ จงหรือแสดงพยานหลักฐานใดบ้างแล้วมอบหมายให้จ่าศาลเป็ นผูร้ บั ไปดาเนินการตาม
แผนนัน้ โดยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของตุลาการเจ้าของสานวน ในการไต่สวนตุลาการศาล
ปกครองมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สังให้
่ ค่คู วามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จัดหาพยานหลักฐานบางอย่าง หรืออาจไปขอตรวจดู
เอกสารทีพ่ พิ าทเอง
(2) สังให้
่ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น สังให้
่ มกี ารพิสูจน์ลายมือ สังให้
่ มกี ารไต่สวน หรือ
สอบปากคาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) หัวหน้าองค์คณะทีพ่ จิ ารณาคดีนนั ้ อาจมอบหมายให้ตุลาการศาลปกครองคนใดคน
หนึ่งไปดาเนินการไต่สวนอย่างอื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อคดีนัน้ ได้ข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนจะสังยุ
่ ตกิ ารสอบสวน และจัดทาเอกสาร 3
ชิน้ ได้แก่
(1) บันทึกสรุปสานวน ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์สรุปข้ออ้างข้อเถียงของ
คู่กรณี และการอ้างอิงถึงตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ความเห็นของตุลาการเจ้าของสานวนเกี่ยวกับคดีนัน้ ซึง่ จะเริม่ ด้วยสรุปข้อเท็จจริง
ของคดีก ารก าหนดประเด็นปญั หาข้อ กฎหมายที่ต้อ งวินิจฉัย (ทัง้ ในด้านเขตอ านาจศาล วิธ ี
พิจารณา และเนื้อหาสาระของคดี) การวิเคราะห์เหตุผลและข้อต่อสูข้ องคู่ความ และการยกข้อ
กฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยทีศ่ าลจะต้องยกขึน้ วินิจฉัยเอง (ถ้ามี)
(3) ร่างคาวินิจฉัย
เมื่อ ได้จ ดั ท าเอกสารดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ว ตุ ล าการเจ้า ของส านวนจะเสนอเอกสาร
ดังกล่าวและสานวนคดีนัน้ ต่อหัวหน้าคณะหรือ รองหัวหน้าคณะซึง่ ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้า
คณะให้ช่วยกากับการทาสานวนของคดีนนั ้ เพื่อตรวจพิจารณา แล้วส่งสานวนของคดีนนั ้ ให้ตุลา
การผูแ้ ถลงคดี พิจารณาจัดทา “คาแถลงการณ์” (ความเห็นของตุลาการผูแ้ ถลงคดี) ต่อไป
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(2.5) การนังพิ
่ จารณาคดี
การนัง่ พิจารณาคดีจะเปิ ดเผยต่อหน้าสาธารณชน กล่าวคือ คู่ กรณีและสาธารณชน
สามารถเข้าฟงั การพิจารณาคดีได้ การนัง่ พิจารณาคดีจะเริม่ จากการที่ “ตุลาการเจ้าของสานวน”
อ่านสรุปคาขอท้ายฟ้อ งและเหตุ ผ ลของคู่กรณีจากนัน้ คู่กรณีหรือ ทนายความมีโอกาสเสนอ
ข้อสังเกตด้ว ยวาจา แต่จะยกประเด็นใหม่นอกเหนือ จากที่ปรากฏอยู่ในคาคู่ ความที่เ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่ได้ ในการนี้หวั หน้าองค์คณะอาจซักถามหรือขอความกระจ่างเพิม่ เติมจากคู่ กรณี
หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ ณ ทีน่ นั ้ ได้จากนัน้ “ตุลาการผูแ้ ถลงคดีปกครอง” จะเสนอ“คาแถลงการณ์”
โดยเสนอความเห็นของตนเกี่ยวกับปญั หาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนัน้ และแนวทางใน
การวินิจฉัยคดีนนั ้
(2.6) การทาคาพิพากษา
เมือ่ มีการนังพิ
่ จารณาคดีแล้วจะมีการประชุมปรึกษาของศาลเพื่อลงมติวนิ ิจฉัยคดีนนั ้ ไม่
เป็นทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณชน โดยศาลจะพิจารณาจากร่างคาวินิจฉัยของตุลาการเจ้าของสานวน
และคาแถลงการณ์ของ ตุลาการผูแ้ ถลงคดี ซึง่ ศาลอาจเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ตุลาการเจ้าของ
สานวนหรือข้อเสนอของตุลาการผูแ้ ถลงคดีหรืออาจมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นก็ ได้ และเมื่อศาลมี
มติในการวินิจฉัยคดีแล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนจะรับไปร่างคาวินิจฉัยให้เป็ นไปตามมตินนั ้ โดย
ให้หวั หน้าองค์คณะเป็นผูต้ รวจพิจารณา (ชาญชัย แสวงศักดิ ์,2558: 53-56)
(3) การอุทธรณ์
เมื่อ เสร็จสิ้นการพิจารณาในศาลปกครองชัน้ ต้นจนกระทังมี
่ ค าพิพ ากษาแล้ว มิใ ช่ ว่ า
คู่ความจะไม่สามารถดาเนินการใดๆ ได้อกี ประมวลกฎหมายศาลปกครองได้กาหนดให้คู่ กรณี
อาจโต้แย้งคาพิพากษาได้ใน 3 กรณี ซึง่ ได้แก่ การอุทธรณ์ การฎีกา และการคัดค้าน ซึง่ การ
อุทธรณ์ หรือการฎีก าในศาลปกครองจะไม่มผี ลเป็ นการทุเลาการปฏิบตั ิต ามคาพิพากษา อัน
แตกต่างจากการอุ ทธรณ์ในศาลยุติธรรมที่มผี ลเป็ นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามคาพิพากษา สภา
แห่งรัฐเองได้ยนื ยันถึงหลักนี้ว่า“ไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือหลักกฎหมายทัวไปที
่
่บญ
ั ญัติ
ให้การอุทธรณ์มผี ลเป็นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามคาพิพากษา”
สภาแห่งรัฐเป็ นผูพ้ จิ ารณาการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อมา มีการ
ปฏิรูปการยุติธ รรมทางปกครองใน ค.ศ. 1987 จึงได้โอนอ านาจหน้ าที่เ กือ บทัง้ หมดในเรื่อ ง
อุทธรณ์ไปให้กบั ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทก่ี ่อตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะการโต้แย้งคาพิพากษาของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นและคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกาหนดค่าสินไหมทดแทนในการส่งกลับ
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(les décisions des commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés) โดย
สภาแห่งรัฐยังคงอานาจหน้าทีบ่ างประการในฐานะศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ เช่น การวินิจฉัยคา
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์และส่งให้ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์วนิ ิจฉัยใหม่
(3.1) ประเภทคดีทส่ี ามารถอุทธรณ์ได้
การอุทธรณ์เป็ นการโต้แย้งคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นต่อศาลทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่าซึง่ ใน
กรณีของคดีปกครองอาจเป็ นศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ หรือสภาแห่งรัฐ มาตรา L 811-1 แห่ง
ประมวลกฎหมายศาลปกครอง บัญญัตวิ ่า ในกรณีทค่ี าพิพากษาของศาลสามารถอุทธรณ์ต่อไป
ได้การอุทธรณ์ให้ย่นื ต่อศาลทีม่ อี านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในบรรพ 3 ซึง่ ใน
แง่ของเขตอานาจเหนือคดีนัน้ ตามมาตรา L 321-1 ของบรรพ 3 กาหนดให้ศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์มเี ขตอานาจเหนือคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น เว้นแต่ (1) กรณีท่มี กี ฎหมาย
บัญญัตใิ ห้อุทธรณ์ต่อสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ และ (2) กรณีตามทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา L 552-1และมาตรา L 552-2 (ซึง่ ได้แก่การขอให้กาหนดมาตรการชัวคราวก่
่
อนการ
พิพากษาในคดีเกี่ยวกับภาษีอากร) สาหรับเขตอานาจเหนือพืน้ ที่ มาตรา R 322-1 กาหนดให้
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ท่จี ะรับอุ ทธรณ์ได้ต้องมีเขตอานาจเหนือ ศาลปกครองชัน้ ต้นที่ทาค า
พิพากษาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยค่าเสียหายแก่ชาวฝรังเศสโพ้
่
นทะเลโดยพิจารณาจากที่ตงั ้
ของศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ ๆ
(3.2) ผูม้ สี ทิ ธิยน่ ื อุทธรณ์
การอุทธรณ์นัน้ ต้องเป็ นการอุทธรณ์โดยผู้มสี ทิ ธิอุทธรณ์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา R
811-1 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองที่ให้ค่คู วามทุกฝ่ายในคดีหรือคู่ความที่รอ้ ง
สอดเข้ามาในคดีห รือ คู่ค วามที่ถูกเรียกเข้ามาในคดี แม้จะมิได้มกี ารต่ อ สู้ค ดีเ ลยสามารถยื่น
อุ ทธรณ์ ค าพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ ได้ อย่างไรก็ดี มิใ ช่ว่าคู่ค วามจะอุ ทธรณ์ ค า
พิพากษาได้ทุกเรือ่ งในบางกรณี เช่น การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยเกี่ยวกับการเตรียมการ
เลือกตัง้ คาวินิจฉัยนี้ยงั ไม่อาจอุทธรณ์ได้ จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ซึ่งจะเป็ นการอุทธรณ์ผลการ
เลือกตัง้ หรือการทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยเกีย่ วกับการปฏิเสธไม่ออกหลักฐานการสมัครรับ
เลือกตัง้ ให้แก่ผู้สมัค รก็ยงั ไม่อ าจอุทธรณ์ ได้ หรือการที่ศ าลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยในเรื่อ ง
วิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษาตามมาตรา L 521-1 มาตรา L 521-3 มาตรา L 521-4 มาตรา
L 522-3 มาตรา L 551-1 และมาตรา L 551-2 แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้คาวินิจฉัยเป็นทีส่ ุดและให้ฎกี าได้เลย
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นอกจากนี้ ในบางกรณีบุคคลที่มไิ ด้เข้ามาในคดีกส็ ามารถอุทธรณ์ได้ เช่น การฟ้องคดี
เลือกตัง้ เมือ่ มีการเพิกถอนหรือแก้ไขผลการเลือกตัง้ ถือได้ว่ากระทบต่อผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทุกคนผู้
มีสทิ ธิเลือกตัง้ จึงมีสทิ ธิอุทธรณ์ดว้ ย แม้จะมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีเพิกถอนการเลือกตัง้ หรือ
การทีจ่ งั หวัดฟ้องขอให้เพิกถอนการแก้ไขบัญชีเลือกตัง้ (เป็ นอานาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้ว ยกฎหมายของการกระท าขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ) นายกเทศมนตรีใ นฐานะ
เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ก็ ส ามารถอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษานี้ ไ ด้ (อย่ า งไรก็ ดี ที่ป รึก ษาสภาแห่ ง รัฐ
CHABANOL เห็นว่า ทัง้ สองกรณีน้ี ไม่ใช่การอุทธรณ์ แต่เป็ นการโต้แย้งของบุคคลภายนอก
(une tierce opposition)เรื่องทีส่ ามารถยื่นอุทธรณ์ได้นนั ้ ได้แก่เรื่องทีย่ งั ไม่ถอื ว่าเป็ นทีส่ ุดในศาล
ชัน้ ต้นซึง่ ตามมาตรา R 811-1 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายศาลปกครองได้กล่าวถึงคดีบาง
ประเภททีถ่ อื ว่าคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ น ทีส่ ุด อันได้แก่ตามมาตรา R 222-13 ที่
กาหนดให้เป็นอานาจของตุลาการนายเดียวมีอานาจพิพากษาเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) คดีการประกาศงานก่อสร้างทีไ่ ม่ตอ้ งมีใบอนุญาตก่อสร้าง(มาตรา R 222-13 1º)
(2) คดีเกี่ยวกับสถานะของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและธนาคารแห่งชาติฝรังเศสที
่
่ไม่เกี่ย วกับ
การบรรจุ การดาเนินการทางวินยั และการให้ออกจากงาน (มาตรา R 222-13 2º)
(3) คดีเกีย่ วกับเงินบาเหน็จบานาญ เงินช่วยเหลือด้านทีอ่ ยู่อาศัย การขอข้อมูลจากทาง
ราชการ และการรับราชการทหาร
(4) คดีการเก็บค่าบริการวิทยุโทรทัศน์ (R 222-13 4º)
(5) คดีภาษีสหภาพแรงงานและภาษีทอ้ งถิน่ อื่น ๆ นอกจากภาษีในการประกอบวิชาชีพ
(มาตรา R 222-13 5º)
(6) คดีความรับผิดของรัฐทีป่ ฏิเสธการร้องขอให้ดาเนินการบังคับตามคาพิพากษาของ
ศาล (มาตรา R 222-13 6º)
(7) คดีเรียกร้องค่าเสียหายทีไ่ ม่เกิน 8,000 ยูโร (มาตรา R 222-13 7º)
(8) คดีโต้แย้งคาวินิจฉัยการขอคืนภาษี (มาตรา R 222-13 8º)
(9) คดีอาคารทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย (มาตรา R 222-13 9º)
สาหรับการยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์นนั ้ มาตรา R 811-13 แห่งประมวล
กฎหมายศาลปกครองได้บญ
ั ญัตใิ ห้นาบทบัญญัตใิ นเรือ่ งการยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นตามที่
บัญญัตไิ ว้ในบรรพ 4 มาใช้บงั คับกับการอุทธรณ์โดยอนุ โลม ทัง้ นี้เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้
เป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ อุทธรณ์จงึ ต้องระบุช่อื และทีอ่ ยู่ของผูอ้ ุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและคา
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ขอท้ายฟ้องของผูอ้ ุทธรณ์การอ้างคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นไม่ถอื ว่าเพียงพอสาหรับ
การอุทธรณ์ผอู้ ุทธรณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อโต้แย้งทีไ่ ม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาดังกล่าว พร้อม
ทัง้ เหตุผลที่จะนามาใช้สนับสนุ นข้อโต้แย้ง และคาขอท้ายอุทธรณ์ต้องเป็ นไปเพื่อยกเลิกหรือ
แก้ไขปรับปรุงคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น
การยืน่ อุทธรณ์ให้ยน่ ื ต่อสานักงานศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทม่ี เี ขตอานาจหรือสภาแห่งรัฐ
ยกเว้นกรณีการอุทธรณ์ คาพิพากษาคดีภาษีอ ากร หรือคดีเ ลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด สามารถยื่นอุ ท ธรณ์ ได้ท่เี จ้าหน้ าที่ศ าลปกครองชัน้
อุทธรณ์ ศาลากลางจังหวัดหรือทีว่ ่าการอาเภอก็ได้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้
อุทธรณ์ การยื่นอุ ทธรณ์ ของคู่ค วามที่เ ป็ นฝ่ายเอกชนต้อ งด าเนินการโดยทนายความหรือ
ทนายความประจาสภาแห่งรัฐหรือประจาศาลยุตธิ รรมสูงสุด มิฉะนัน้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์อาจ
มีคาสังไม่
่ รบั อุทธรณ์ไ ด้ และจะต้องมีการแนบเอกสารการแจ้งคาพิพากษาของศาลปกครอ ง
ชัน้ ต้นมาด้วย หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์อาจเรียกให้ผู้อุทธรณ์มา
แก้ไขอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในมาตรา R 612-1 และมาตรา R 612-2 ได้ โดย
จะต้องแล้ว เสร็จก่ อนครบระยะเวลาอุ ทธรณ์ หากไม่มกี ารดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา
ดัง กล่ า ว ศาลอาจมีค าสัง่ ไม่ร บั อุ ท ธรณ์ ไ ด้อ ย่ า งไรก็ต าม มีข้อ ยกเว้น บางประการที่ไ ม่ต้อ ง
ดาเนินการอุทธรณ์โดยทนายความซึง่ ได้แก่
(1) การอุ ท ธรณ์ โ ต้แ ย้ง ค าพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น ในคดีท่ีข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือนิตบิ ุคคลมหาชนอื่นฟ้องขอให้เพิกถอนการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือในคดีท่เี จ้าหน้ าที่ของธนาคารชาติฟ้องโต้แย้งการกระทาเกี่ยวกับสถานะส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว
(2) คดีเกีย่ วกับความผิดในการจราจรทางบกตามมาตรา L 774-8
(3) คาร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์หรือคาพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ ต้นทีอ่ ยูใ่ นเขตอานาจ
(4) มีบทบัญญัตขิ องกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่จาเป็ นต้องมีทนายความในการ
อุทธรณ์ คู่ความก็อาจดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ทนายความหรือสมาคมที่
ได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา L 252-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเกษตรกรรมในชนบท (Code
rural) เป็ นผู้ดาเนินการแทนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา L 252-5 และตามวิธกี ารที่
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กาหนดไว้ในมาตรา R 252-21 ถึงมาตรา R 252-29 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ และ
คู่ความอาจร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้
กรณีท่รี ฐั เป็ นคู่ความไม่ว่าจะเป็ นผู้อุทธรณ์เป็ นผู้ถูกฟ้องคดีในการอุทธรณ์ หรือเป็ นผู้
ร้องสอดเข้ามาในอุทธรณ์ จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งดาเนินการโดยทนายความ เว้นแต่กฎหมาย
จะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น โดยหลักแล้วรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบจะเป็ นผูล้ งนามในอุทธรณ์คาให้การ
และเอกสารอื่น ๆ ทีท่ าขึน้ ในนามของรัฐ อย่างไรก็ดี มาตรา R 811-10-1 แห่งประมวลกฎหมาย
ศาลปกครอง ได้ให้อานาจผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูล้ งนามในคาอุทธรณ์ คาให้การ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่ทาขึน้ ในนามของรัฐได้ สาหรับคดีท่เี กิดจากการปฏิบตั งิ านของจังหวัดในเรื่องต่อไปนี้
คือ การเข้ามาและการพานักของชาวต่างชาติในสาธารณรัฐฝรังเศส
่ การส่งกลับชาวต่างประเทศ
ความรับผิดของรัฐจากความเสียหายที่เกิดจากการเดินขบวนหรือการชุมนุ ม การให้เจ้าหน้าที่
เทศกิจพกพาอาวุธ กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการขนย้ายเงิน การออกกฎเกี่ยวกับ
อาวุธกิจกรรมการเดินรถรับจ้างสาธารณะ การควบคุมการจาหน่ ายเครื่องดื่ม และการส่งเข้ารับ
การรักษาพยาบาล
ผูอ้ ุทธรณ์จะต้องยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งผลคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น หรือระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่มกี ฎหมาย
เฉพาะก าหนดไว้ใ นกรณี ท่ีเ ป็ น ระยะเวลาตามกฎหมายเฉพาะ แต่ ใ นค าพิพ ากษาไม่ ร ะบุ
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็ นสองเดือน สาหรับ Mayotte, Polynésie
française, เกาะ Wallis et Futuna และNouvelle Calédonie ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็ น
สามเดือน (เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล, บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ , 2549: 229-234
3.2 ศาลปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

3.2.1 การจัดตัง้ ศาลปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ั หาหลัก พื้นฐานว่ าการ
สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีใ นอดีต ประสบปญั หาอัน เป็ นป ญ
กระทาทางปกครองนัน้ จริง ๆ แล้วต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยศาลหรือไม่ และศาลใดควรเป็ น
ศาลที่มอี านาจระหว่างศาลยุตธิ รรมทัวไปหรื
่
อศาลพิเศษ รูปแบบการกระทาของรัฐทุกรูปแบบ
หรือไม่ ที่ควรถูกตรวจสอบได้ อีกทัง้ เป็ นเรื่องการคุ้มครองสิทธิทก่ี ฎหมายรับรองหรือเป็ นเรื่อง
ของ การตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมาย ในช่ ว งต้ น แทบจะไม่ ม ีก ารแบ่ ง แยกระหว่ า ง
ผูป้ กครอง (Herrschaft) และศาล การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนก็
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เช่นเดียวกัน ศาลยังเป็ นส่ วนหนึ่งของผูป้ กครองแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็ นผูใ้ ช้อานาจด้วยตนเองหรือ
มอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทาหน้าทีแ่ ทนซึง่ ก็คอื เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครองในความหมายปจั จุบนั
ค าที่ใ ช้เ รียกดัง้ เดิม นัน้ ไม่ว่ าจะเป็ น Administrativjustiz หรือ Justizadministration ก็ม ี
ความหมายเดียวกันกับ Kameraljustiz ซึง่ คาว่า Kameraljustiz นัน้ มาจากคาว่า Kammer ซึง่ มี
ความหมายเดิมคือ ฝ่ายปกครองทีด่ ูแลเรื่องการเงินการคลัง แต่ต่อมาก็คอื ฝ่ายปกครองเท่านัน้
ในช่วงศตวรรษที่ 19 การเรียกร้องให้มกี ารควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองโดยศาลที่ม ี
ความเป็ นอิสระ รวมถึงการให้แบ่งแยกระหว่างศาลและฝ่ายปกครองมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับทีเ่ รียกว่า Paulskirchenverfassung ในปี ค.ศ.1849 มาตรา 182 ได้กาหนดให้
ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ศ าลยุติธ รรม กล่าวคือ การรัก ษากฎหมายหรือ การควบคุมโดยฝ่าย
ปกครอง ให้ยกเลิก โดยให้ศ าลเป็ นผู้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยในส่ ว นที่เ กี่ยวกับบรรดาการ
กระทบสิทธิทงั ้ หลาย แต่ถอ้ ยคาในประโยคดังกล่าวต้องไม่ตคี วามในฐานะเป็ นการปฏิเสธว่าเป็ น
การควบคุ ม ฝ่ า ยปกครองโดยศาลจริ ง ๆ แต่ เ ป็ นเพี ย งการปฏิ เ สธองค์ ก รที่ เ รี ย กว่ า
Administrativjustiz ซึง่ เป็ นองค์กรควบคุมภายในฝ่ายปกครองอันเป็ นองค์กรทีเ่ ก่าแก่ ยิง่ ไปกว่า
นัน้ การปฏิวตั ใิ นช่วงปี ค.ศ.1848 ถึง ค.ศ.1849 เป็ นทีม่ าของศาลปกครองในระบบใหม่ แต่ทว่า
การควบคุมโดยองค์กรศาลนัน้ ความเข้าใจในช่วงปี ค.ศ.1849 คือ การควบคุมโดยศาลยุตธิ รรม
อย่างไรก็ตาม มีการเรียกร้องให้ศาลไม่ควรเข้ามาเกีย่ วข้องกับงานของฝ่ายปกครองอีกต่อไป ซึง่
หลักเกณฑ์น้ียงั คงปรากฏอยู่ใน มาตรา 39 การเรียกร้องให้การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลที่
มีความเป็นอิสระมิได้เงียบหายไป หลังจากทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับ Paulskirchenverfassung ต้องถูก
ยกเลิก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ข้อ เรีย กร้อ งในเชิง ปฏิเ สธจากมาตรา 182 ซึ่ง ปฏิเ สธองค์ ก ร
Administrativjustiz มองเห็นอย่างเดียวกันสาหรับนักกฎหมายแนวปฏิรูป และมีนักกฎหมาย
แนวอนุ รกั ษ์เพียงไม่ก่คี น เช่น Friedrich Julius Stahl (ค.ศ.1802-1861) มองเห็นว่าเป็ น
อันตรายต่อการล้มล้างรัฐและฝา่ ยปกครอง แต่กย็ งั คงมีความเห็นทีป่ ระสงค์จะให้ฝ่ายปกครองอยู่
ภายใต้ศาลยุตธิ รรมจึงมีแนวคิดประนีประนอมที่เสนอศาลปกครองที่เป็ นอิสระขึน้ โดยควรมีการ
จัดองค์ก รในรูปแบบศาลและควรจะมีผู้พิพากษาที่มคี วามเป็ นอิสระ (เอกบุญ วงศ์ส วัส ดิกุ ล ,
บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ , 2549: 353-354)
ศาลปกครองซึง่ แยกออกจากศาลยุตธิ รรมทีป่ รากฏอยูใ่ นเวลานี้ เป็ นผลจากวิวฒ
ั นาการ
ทางประวัตศิ าสตร์ทค่ี ่อนข้างยาวนาน แต่เป็นวิวฒ
ั นาการทีต่ ่างไปจากสาธารณรัฐฝรังเศส
่ ก่อนที่
จะมีการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ ครัง้ แรกทีม่ ลรัฐบาเดนในปี ค.ศ.1863 นัน้ ข้อพิพาททางปกครอง
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ได้รบั การวินิจฉัยโดยเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง โดยองค์กรที่เรียกว่า Kameraljustiz จวบจนถึง
กลางศตวรรษที่ 19 เสียงเรียกร้องให้ศาลซึ่งเป็ นกลางและเป็ นอิสระจากฝ่ายปกครองเข้ามา
ตรวจสอบการกระทาทางปกครองก็เริม่ ดังขึน้ ในปี ค.ศ.1843 รัฐธรรมนูญฉบับ Paulkirche ได้
วางบทบัญญัติปฏิเสธอานาจของเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง
โดยให้ศาลมีอานาจตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
จาก ความล้มเหลวในการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับ Paulkirche ปรากฏความไม่ลงรอย ทาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของศาลซึ่งจะเข้ามามีอานาจตรวจสอบการกระทาทางปกครอง
ความแตกต่างทางความเห็นดังกล่าวแยกเป็ น 2 สายความคิด Otto Bähr มีความเห็นว่าศาล
ยุตธิ รรมควรมีอานาจครอบครองเอกชนจากการถูกละเมิดสิทธิในทุกกรณี ไม่ว่าการละเมิดสิทธิ
นัน้ จะเกิดจากการกระทาของเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ตาม ในขณะที่ Rudolf von
Gneist เห็นว่าศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาไม่เหมาะสาหรับการตรวจสอบการกระทาทาง
ปกครองและ การปรับใช้กฎหมายมหาชนความเห็นของ Rudolf von Gneist ได้รบั การยอมรับ
มากกว่า ในเวลาต่อมา
ภายหลังจากการก่อตัง้ อาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ ค.ศ.1871 มลรัฐต่าง
ๆ ก็ได้จดั ตัง้ ศาลปกครองแห่งมลรัฐขึน้ เริม่ จากมลรัฐ Baden ใน ค.ศ.1863 ศาลสูงคดีปกครอง
แห่งรัฐ (Oberverwaltungsgericht หรือ Verwaltungsgerichtshof) มีบทบาทสาคัญอย่างมากใน
การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองสาหรับการตรวจสอบการกระทาทางปกครองชัน้ ต้นนัน้ ยังคง
เป็ นเรื่องภายในฝ่ายปกครองเองโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็ นเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครองทาหน้ าที่
วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ใน
การวินิจฉัย ข้อกฎหมายคณะกรรมการจะไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาทางปกครอง นอกจากนี้
ยังมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งด้วย
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เสียงเรียกร้องให้ก่อตัง้ ศาลปกครองสูงสุดแห่งอาณาจักรและ
ศาลปกครองชัน้ ต้นขึ้น แต่ก็ไม่อาจจัดตัง้ ได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุสาคัญก็คอื
ฝา่ ยปกครองต้องการความมีประสิทธิภาพในการทางานในช่วงทีเ่ ยอรมันแพ้สงครามและประสบ
กับภาวะเงินเฟ้อประกอบกับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ กรงว่าศาลปกครองที่จะจัดตัง้ ขึน้ อีกนัน้ จะเป็ นตัว
ถ่วงการก่อตัง้ เจตนารมณ์ของฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตเิ อง
ในสมัยนาซีมกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองแห่งอาณาจักรขึน้ (Reichsverwaltungsgericht) แต่
ศาลดัง กล่ า วได้ถู ก ยกเลิก ไปเมื่อ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี แ พ้ส งครามโลกครัง้ ที่ 2 หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ม ี 3
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3.2.2. โครงสร้างศาลปกครอง
ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ศาล คือ
(1) ศาลปกครองชัน้ ต้น
(2) ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ และ
(3) ศาลปกครองแห่งสหพันธ์หรือศาลปกครองสูงสุด
ตามหลัก การศาลปกครองชัน้ ต้ น และศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น ศาลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในลาดับทีห่ นึ่งและลาดับทีส่ อง(Tatsacheninstanz) และศาลสหพันธ์เป็ นศาลสูงสุด
(Revisionsinstanz)ซึง่ ในแต่ละมลรัฐอย่างน้อยจะต้องมีศาลปกครองชัน้ ต้น 1 ศาล ขณะเดียวกัน
กฎหมายก็อนุ ญาตให้มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ได้ 1 ศาล แต่อย่างไรก็ตาม มลรัฐหนึ่งสามารถ
จัดให้มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์รว่ มกับมลรัฐอื่นได้ ในปจั จุบนั สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีศาล
ปกครองชัน้ ต้น 52 แห่ง ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ 16 แห่ง และมีศาลปกครองแห่งสหพันธ์ใน
ฐานะเป็นศาลปกครองสูงสุด(เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล,บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ,2549: 356)
(1) โครงสร้างศาลปกครองชัน้ ต้น
ศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นศาลชัน้ ทีต่ รวจสอบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ศาลปกครอง
ชัน้ ต้นอาจวินิจฉัยโดยตุลาการนายเดียวหรือโดยองค์คณะ โดยในคดีท่มี ปี ระเด็นซับซ้อนและ
ยุง่ ยากองค์คณะพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นจะประกอบด้วยตุลาการอาชีพ 3 นาย
และตุลาการกิตติมศักดิ ์ 2 นาย องค์คณะจะมอบหมายให้ตุลาการนายเดียวพิจารณาในคดีท่ี
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีไ่ ม่มขี อ้ ยุง่ ยาก และไม่ใช่คดีสาคัญ
(2) โครงสร้างศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เป็ นศาลทีต่ รวจสอบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับ
ศาลปกครองชัน้ ต้น โดยศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์จะเป็ นศาลที่พิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับค า
อุทธรณ์หรือคาร้องเรียนโต้แย้งคาพิพากษาหรือมติต่าง ๆ ของศาลปกครองชัน้ ต้น นอกจากนัน้
ในบางกรณีศ าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ มอี านาจเป็ นศาลปกครองชัน้ ต้นอีกด้วย ซึ่งกรณีเฉพาะ
ดัง กล่ าวนี้ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว มัก เป็ นเรื่อ งที่ม ีว ิธ ีพิจ ารณาที่มขี อบเขตกว้า งขวางและมีค วาม
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ซับซ้อ น เช่ น ค าฟ้อ งโต้แ ย้ง โครงการใหญ่ ๆ ของการจัดให้มพี ลังงานตามกฎหมายว่าด้ว ย
พลังงานนิวเคลียร์ หรือการจากัดขยะหรือการจราจร หรือการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหมายลาดับรองของมลรัฐ (landesrechtliches Normenkontrollverfahren) เป็ นต้น ศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์วนิ ิจฉัยหรือพิพากษาโดยองค์คณะ ซึ่งองค์ประกอบขององค์คณะนัน้ มลรัฐ
ต่าง ๆ กาหนดไว้ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ส่วนมากจะกาหนดไว้เช่นเดียวกับศาลปกครองชัน้ ต้น
คือ ประกอบด้ว ยตุ ล าการอาชีพ 3 นาย และตุ ล าการกิต ติม ศัก ดิ ์ 2 นาย หรือ บางมลรัฐ อาจ
กาหนดให้มตี ุลาการอาชีพ 5 นาย และตุลาการกิตติมศักดิ ์ 2 นาย
(3) โครงสร้างศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองแห่งสหพันธ์
ศาลปกครองสูงสุด หรือ ศาลปกครองแห่งสหพันธ์(BVerwG) โดยหลักแล้วจะวินิจฉัย
อุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้กฎหมายของสหพันธ์
ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ดังนัน้ ศาลปกครองแห่งสหพันธ์จงึ เป็ นศาลระดับที่วนิ ิจฉัยข้อ
กฎหมายล้วน ๆ และศาลปกครองแห่งสหพันธ์ไม่อาจวินิจฉัยปญั หากฎหมายของมลรัฐ กล่าวคือ
เรื่องทีอ่ ยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองระดับมลรัฐในฐานะศาลปกครองชัน้ สุดท้าย นอกจากนี้
ศาลปกครองแห่งสหพันธ์อาจเป็นศาลทีว่ นิ ิจฉัยในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทัง้ ในชัน้ ต้นและชัน้
สุดท้ายได้ เช่นข้อ พิพาทระหว่างสหพันธ์และมลรัฐ และมลรัฐด้วยกันเอง ศาลปกครองแห่ง
สหพันธ์วนิ ิจฉัยโดยองค์คณะประกอบด้วยผู้พพิ ากษาอาชีพ 5 นาย อีกทัง้ กฎหมายกาหนด
บังคับให้ค่คู วามจะต้องมีทนายความ (Anwaltszwang) คู่ความจะต้องมีทนายความเป็ นตัวแทน
ของตนในคดี (เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล, บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ,2549: 357-358)
ศาลปกครองแห่งสหพันธ์ว ินิจฉัยโดยองค์ค ณะ หรือ ที่เรียกกันว่า “องค์คณะพิจารณา
พิพากษา” (Senates) กฎหมายมิได้กาหนดจานวนขององค์คณะพิจารณาพิพากษาไว้ตายตัวแต่
ขึ้นอยู่ก ับปริมาณงานของศาล ในปจั จุบนั ศาลปกครองแห่งสหพันธ์ประกอบด้วยองค์ค ณะผู้
พิพ ากษาที่พ ิจ ารณาพิพ ากษาข้อ พิพ าททางปกครองทัว่ ไปจานวน 10 องค์ค ณะ องค์ค ณะ
พิจารณาพิพากษาข้อ พิพ าททางวินัยของหน่ วยงานของรัฐจานวน 1 องค์คณะและองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีเกีย่ วกับราชการทหาร จานวน 2 องค์คณะ
องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีประกอบด้วยตุลาการอาชีพรวม 5 คนได้แก่ ตุลา
การหัวหน้าคณะ 1 คน และตุลาการ 4 คน เป็ นองค์คณะพิจารณาพิพากษาในส่วนศาลปกครอง
ชัน้ ต้น องค์คณะหนึ่งจะประกอบด้วยตุลาการอาชีพ 3 คน และตุลาการกิตติมศักดิ ์ 2 คน คดีทไ่ี ม่
ต้องมีการรับฟงั พยานบุคคลอาจจะถูกวินิจฉัยชี้ขาดโดยตุลาการเพียง 3 คน เท่านัน้ องค์คณะ
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พิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางวินยั ประกอบด้วย ตุลาการอาชีพ 3 คน และตุลาการกิตติมศักดิ ์
ซึง่ เป็ นข้าราชการหรือทหารอีก 2 คน หากองค์คณะทัง้ 2 ประเภท มีความเห็นแตกต่างกันใน
ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็ นเรื่องเฉพาะองค์คณะตุลาการชุดใหญ่ (Great Senate) จะเป็ นผู้
วินิจฉัยชีข้ าดคดี
ตามรัฐธรรมนู ญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาหนดว่าไม่มบี ุคคลใดถูกกีดกันหรือ
ตัดสิทธิจากการเป็นตุลาการโดยชอบด้วยกฎหมาย การแต่งตัง้ ตุลาการและการมอบหมายคดีแก่
องค์คณะตุลาการจะดาเนินการโดยคณะกรรมการศาล (Council of the Court) ในแต่ละปีการ
พิจารณาของศาล ตุลาการในองค์คณะและภารกิจที่ได้มอบหมายให้แก่องค์คณะจะได้รบั การ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจจะเปลีย่ นแปลงได้ในช่วงปีพจิ ารณาคดีของศาลภายใต้ขอ้ จากัด
หรือเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
ตุลาการศาลปกครองแห่งสหพันธ์ได้รบั การคัดเลือ กจากคณะกรรมการการคัดเลือ ก
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรมทัง้ 16 มลรัฐ และสมาชิกจานวน 16 คน ซึ่ง
ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐสภาแห่งสหพันธ์ คณะกรรมการการคัดเลือกตุลาการจะประชุมกันเพื่อ
คัดเลือกตุลาการแห่งสหพันธ์ และดาเนิน การตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ ตุลาการก่อนการ
คัดเลือก ประธานคณะตุลาการซึ่งเป็ นผู้แทนของศาลจะเป็ นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร
ภายหลังการตัดสินของคณะกรรมการแล้ว ประธานศาลปกครองแห่งสหพันธ์จะแต่งตัง้ ตุลาการ
ศาลปกครองให้ดารงตาแหน่งตลอดชีวติ ผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่ งตุลาการต้องผ่านการสอบกฎหมาย
2 ระดับ และต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบรู ณ์
รัฐธรรมนู ญ แห่ ง สหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีและกฎหมายว่าด้วยตุล าการได้กาหนด
สถานะและต าแหน่ ง ของตุ ล าการ โดยก าหนดให้ตุ ล าการมีค วามเป็ น อิส ระและอยู่ภ ายใต้
กฎหมายตุลาการได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่ในระบบเต็มเวลาและอยู่ในตาแหน่ งที่ได้รบั
แต่งตัง้ ตลอดชีวติ ไม่อาจถูกปลด ถูก พักราชการ ถูกโอนหรือถูกให้ออกจากราชการก่อนหมด
วาระการดารงตาแหน่ง โดยปกติเกษียณอายุ 65 ปี
ในส่วนของฝ่ายธุรการ ศาลปกครองแห่งสหพันธ์มกี ารปฏิบตั งิ านในส่วนของสานักงาน
ซึง่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายธุรการและฝ่ายบริหาร ปจั จุบนั มีหน่ วยปฏิบตั กิ ารทัง้ สิน้ 6 หน่ วย
แต่ละหน่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านขององค์คณะ 2 – 3 องค์คณะ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยธุรการศาลซึง่ มี
พื้นฐานการศึกษาเฉพาะทาง (Special Education) ยังปฏิบตั ิงานศาลซึ่งเป็ นงานที่ไม่ได้
มอบหมายให้ตุลาการ นอกจากนัน้ แต่ละองค์คณะจะมีผู้ช่วยวิจยั 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นตุลา
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เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย (เอ็กการ์ต ฮีน,ม.ป.ป.: 40-42)
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3.2.3 ตุลาการศาลปกครอง
ตุลาการศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีม ี 2 ประเภท คือตุลาการอาชีพ
และตุลาการกิตติมศักดิ ์ ในกรณีของตุลาการอาชีพจะต้องสอบได้เนติบณ
ั ฑิตชัน้ ที่ 2(ผูท้ ่จี ะสอบ
เนติบณ
ั ฑิตชัน้ ที่ 2 ได้จะต้องสอบผ่านและทาประกาศนียบัตรทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายวิธพี จิ ารณาทางปกครองและสัมมนาทางกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยจนสอบได้เนติบณ
ั ฑิต
ขัน้ แรก แล้ว เข้าฝึ ก งานในส่ ว นราชการ สานักงานอัยการ และศาลต่ า ง ๆ เป็ นระยะเวลาที่
กาหนด) ซึ่งมีคุณสมบัตมิ สี ทิ ธิได้รบั เลือกเป็ นตุลาการศาลปกครองโดยจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ตุลาการอาชีพทีจ่ ะประจาศาลปกครองของสหพันธ์จะต้ อง
มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี ส่วนตุลาการกิตติมศักดิ ์จะแต่งตัง้ จากผูม้ สี ญ
ั ชาติเยอรมันมีอายุไม่น้อย
กว่า 30 ปี และมีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตศาลไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี (ชาญชัย
แสวงศักดิ ์, 2558, 63)
ตุลาการในศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมไิ ด้ประกอบด้วยตุลาการศาล
ปกครองทีด่ ารงตาแหน่ งควบทัง้ ฝ่ายปกครองและเป็ นตุลาการศาลปกครองพร้อมกันไป รวมทัง้
มิได้ทาหน้าทีร่ า่ งกฎหมายหรือให้คาปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารดังเช่นศาลปกครองสูงสุดของฝรังเศส
่
แต่ตุลาการในศาลปกครองของเยอรมนีเป็ นตุลาการอาชีพในสาขาปกครองโดยเฉพาะ โดยไม่
อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการบริหารของทัง้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ถ้าในบาง
กรณีท่ตี ุ ลาการในศาลปกครองไปรับตาแหน่ งในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ ก็จะไม่ดารง
ตาแหน่งตุลาการในศาลปกครองด้วย( Mahendra P.Singh,1985: 106)
จากตุลาการในศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขา้ งต้นทาให้พบว่า ตุลาการ
ศาลปกครองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตุลาการอาชีพ และตุลาการกิตติมศักดิ ์
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ประเภททีห่ นึ่ง ตุลาการอาชีพ (learned judges หรือ professional judges) ส่วนใหญ่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ริ าชการตลอดชีวติ (appointed for life)( Arno Kappler(editor),1996: 198)
ตุลาการอาชีพเป็ นตุลาการถาวรทีป่ ฏิบตั งิ านเต็มเวลา โดยทัวไปต้
่ องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้พ ิพากษาหรือ ตุล าการในศาลอื่น โดยต้องสาเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัย จากนัน้ จึงไปฝึกงานในศาลหรือส่วนราชการเป็ นเวลา 2 ปีครึง่ จึงไปสอบผ่านเนติ
บัณฑิตชัน้ ที่ 2 (Staatsexam II)(กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2537: 24)
เมื่อสอบผ่านแล้วจึงเลือกประกอบอาชีพเป็ นทนายความ หรือข้าราชการ หรือ เป็ นผู้
พิพากษาหรือตุลาการผูช้ ่วย ซึง่ ถ้าเป็ นไปได้ 3 ปีแล้วก็จะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นตุลา
การอาชีพ ในศาลปกครองและรับราชการได้ตลอดชีวติ ส่วนใหญ่บุคคลที่จะมาเป็ นตุลาการใน
ศาลปกครองได้จะอยู่ในศาลอื่นศาลใดศาลหนึ่งมาก่อน แล้วจึงเลื่อนมาตามลาดับหรือย้ายไปอยู่
ศาลปกครองในบางมลรัฐ เช่น บาวาเรีย จะส่งตุลาการศาลปกครองไปเป็ นข้าราชการเพื่อหา
ประสบการณ์ก่อนก็ได้ แต่ในบางมลรัฐ ไม่บงั คับและไม่จากัดว่าตุลาการในศาลปกครองจะต้อง
เป็ นข้าราชการตุลาการมาก่อนเท่านัน้ สาหรับการแต่งตัง้ ตุลาการอาชีพของศาลปกครองสูงสุด
นัน้ กฎหมายบัญญัตใิ ห้ครึง่ หนึ่งจะต้องเป็ นตุลาการหรือผูพ้ พิ ากษาทีม่ ปี ระสบการณ์ในงานด้าน
การปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และอีกครึง่ หนึ่งต้องเคยเป็ นตุลาการศาลปกครองมาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปีการแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองนัน้ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้อานาจแก่
ฝา่ ยการเมืองเข้ามามีส่วนในการแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วย(สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2537 : 93)
การแต่งตัง้ ตุลาการต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะหนึ่งซึง่ มีจานวน 24 คน
ประกอบด้ว ยรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธ รรมแห่ง มลรัฐ 11 คน รัฐมนตรีว่า การกระทรวง
ยุติธ รรมแห่ ง สหพัน ธรัฐ 1 คน และผู้แ ทนจากสภาผู้แ ทนราษฎร 12 คน ตามสัด ส่ ว นของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองต่างๆ แต่มขี อ้ ยกเว้ นคือ เฉพาะตุลาการอาชีพใน
ศาลปกครองที่ได้รบั เชิญและแต่งตัง้ จากศาสตราจารย์ท่สี อนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย ไม่
จาเป็ นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว ส่วนระยะเวลาการดารงตาแหน่ งเป็ น
ตุลาการอาชีพในศาลปกครองนัน้ มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความปกครองใน
ชัน้ เจ้าหน้ าที่ ค.ศ.1976 บัญญัตวิ ่าการแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองเป็ นการแต่งตัง้ ตลอดชีวติ
ตราบเท่าที่ไม่ขดั กับมาตรา 16 และมาตรา 17 ผู้พพิ ากษาศาลปกครองจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า
35 ปีบริบรู ณ์ ( Mahendra P.Singh,1985: 108)
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นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ยังบัญญัตถิ งึ บุคคลที่จะได้รบั เชิญและแต่งตัง้ ให้เป็ นตุลาการ
ในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์และศาลปกครองชัน้ ต้น อาจแต่งตัง้ จากตุลาการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตลอด
ชีวติ จากศาลอื่น หรือแต่งตัง้ จากศาสตราจารย์ทส่ี อนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นตุลา
การรับเชิญในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตลอดอายุราชการหลักของบุคคลนัน้ ส่วน
มาตรา 17 บัญญัตวิ ่า ในศาลปกครองอาจให้มตี ุลาการทดลองงาน ตุลาการรับเชิญตามมาตรา
17 บัญญัตวิ ่า ในศาลปกครองอาจให้มตี ุลาการทดลองงาน ตุลาการรับเชิญตามมาตรา16 และ
ตุลาการทดลองงานตามมาตรา 17 ไม่อาจเป็ นตุลาการหัวหน้าคณะ และจะมีจานวนมากกว่า 1
คน ในแต่ละองค์คณะไม่ได้ ตามมาตรา 18 ตุลาการในศาลปกครองทุกคนจะต้องกล่าวคา
ปฏิญ าณเมื่อ เริ่ม เข้า ปฏิบ ัติง าน และตุ ล าการในศาลปกครองทุ ก คนจะต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมดูแลของประธานศาลปกครองแต่การควบคุมดูแลไม่อาจเข้าไปแทรกแซงความเป็ นอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของตุลาการในศาลปกครองได้ และเมื่อใดก็ตามทีต่ ุลาการ
ในศาลปกครองโต้แย้งว่าการควบคุมดูแลดังกล่าวได้ละเมิดหรือทาลายความเป็ นอิสระในการ
พิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องตน ตุ ล าการในศาลปกครองนั ้น ก็ อ าจท าค าร้ อ งต่ อ ศาลวินั ย
(disciplinary court) เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ ( Mahendra P.Singh,1985: 109)
ประเภททีส่ อง ตุลาการกิตติมศักดิ ์ (Ehrenamtliche Richter) ตุลาการกิตติมศักดิ ์ซึง่ มี
เฉพาะในศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ตุ ล าการกิตติมศัก ดิ ์มีส ิทธิร่ว มนัง่
พิจารณาคดีดว้ ยวาจาและปรึกษาวินิจฉัยคดีเช่นเดียวกับตุลาการศาลปกครองอาชีพ ตามมาตรา
19 แต่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิพากษาคดี การให้ตุลาการกิตติมศักดิ ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพิจารณาคดีปกครองนี้ถอื ว่าฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเยอรมนีได้บญ
ั ญัตเิ ป็ นกฎหมายที่
เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนได้เ ข้า มามีส่ ว นร่ว มกับ ฝ่ายตุ ล าการและเป็ น พื้นฐานส าคัญ ของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทัง้ ช่วยเพิม่ ความมันใจและการยอมรั
่
บในระบบศาลมากขึน้
ตุลาการกิตติมศักดิ ์ต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นข้าราชการพลเรือนและไม่เป็ นตุลาการอาชีพ ได้รบั
การแต่งตัง้ มาจากผูม้ สี ญ
ั ชาติเยอรมัน อายุไม่น้อยกว่า 30 ปีบริบูรณ์ มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตท้องที่
อานาจศาลปกครองนัน้ ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามมาตรา 20 อยู่ในวาระคราว
ละ 4 ปี ตามมาตรา 24 ส่วนคุณสมบัตอิ ่นื ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน 3 มาตรา ดังนี้
มาตรา 21 การพ้นจากตาแหน่ง(Amtsausschluss)ของตุลาการกิตติมศักดิ ์
(1) ต้องคาพิพากษามิให้รบั ราชการหรือจาคุ กมากกว่า 6 เดือน ในการกระทาความผิด
อาญาโดยเจตนา
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(2) เป็นจาเลยในคดีทม่ี ใิ ห้มคี ุณสมบัตริ บั ราชการ
(3) ต้องคาบังคับของศาลในเรือ่ งเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
(4) ไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามกฎหมายมลรัฐ
มาตรา 22 เหตุ ต้ อ งห้า มมิใ ห้เ สนอชื่อ เข้า มาเป็ น ตุ ล าการกิต ติม ศัก ดิ ์ (Hinderungsgruende) มีดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์รฐั หรือของมลรัฐ หรือเป็ นรัฐมนตรีใน
คณะรัฐมนตรีของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ หรือเป็ นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของสหพันธรัฐหรือ
ของมลรัฐ
(2) เป็นผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ
(3) เป็นข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของส่วนราชการทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการกิตติมศักดิ ์
(4) เป็ นข้าราชการทหารอาชีพหรือทหารเกณฑ์ หรืออยู่ในขณะที่ทางานราชการพล
เรือนทดแทนการรับราชการทหาร
(5) เป็นทนายความ ผูร้ บั จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ และเป็ น
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจปรึกษาคดี
มาตรา 23 บุคคลต่อไปนี้อาจถูกปฏิเสธมิให้เป็นตุลาการกิตติมศักดิ ์ (Ablehnung)
(1) พระและผูท้ างานเกีย่ วกับศาสนา
(2) ลูกขุนในคดีอาญาหรือตุลการกิตติมศักดิ ์ในศาลอื่น
(3) ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นตุลาการกิตติมศักดิ ์ในศาลปกครองมานาน 4 ปี
(4) แพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์
(5) เภสัชกรทีไ่ ม่มผี ชู้ ่วยเหลือ
(6) ผูม้ อี ายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์แล้ว
ในกรณีทจ่ี าเป็น อาจพิจารณาเฉพาะรายเมื่อมีคาร้อง ส่วนกรณีให้ออกจากการเป็ นตุลา
การกิตติมศักดิ ์ (Enthindung) บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 24 ดังนี้
(1) เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 20-23
(2) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งบกพร่องอย่างร้ายแรง
(3) มีคุณสมบัตติ ามมาตรา 23 และได้รบั การพิจารณาให้ออก
(4) มีสุขภาพทางสมองหรือทางร่างกายไม่อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้
(5) ย้ายภูมลิ าเนาออกนอกเขตอานาจศาลปกครอง
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ในกรณีอ่ ืนอาจมีก ารพิจารณาเฉพาะรายเมื่อ มีค าร้อง องค์ค ณะของศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์จะเป็นผูพ้ จิ ารณาในกรณี (1) (2) (4) เมื่อมีคาร้องขอประธานศาลปกครองชัน้ ต้น และใน
กรณี (3) (5) เมือ่ มีคาร้องของตุลาการกิตติมศักดิ ์ การพิจารณาจะต้องจัดให้มกี ารรับฟงั ตุลาการ
กิตติมศักดิ ์ผูน้ นั ้ คาวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นทีส่ ุด
กรณีทต่ี ุลาการกิตติมศักดิ ์ตกเป็ นจาเลยในคดีมใิ ห้มคี ุณสมบัตริ บั ราชการตามมาตรา 21
(2) ต่อมาศาลมีคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้ยกฟ้อง ตุลาการกิตติมศักดิ ์ผู้นัน้ ชอบที่จะยื่นคาร้องต่อ
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ให้ยกเลิกคาวินิจฉัยทีใ่ ห้ตนพ้นจากตาแหน่งตามวรรคก่อนได้
คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการกิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ ในศาลปกครองชั น้ ต้ น ทุ ก ศาลจะมี
คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการกิต ติมศัก ดิป์ ระกอบด้ว ยประธานศาลปกครองชัน้ ต้นนั น้ เป็ น
ประธานคณะกรรมการ กรรมการคนหนึ่งเป็ นข้าราชการฝ่ายปกครองกาหนดโดยรัฐบาลของมล
รัฐ และผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ 7 คน บุคคลเหล่านี้มาจากประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอานาจของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นเลือ กจากรัฐ สภาของมลรัฐ หรือ คณะกรรมการของสภามลรัฐ หรือ ตาม
กฎหมายมลรัฐ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับตุลาการกิตติมศักดิ ์ รัฐบาลมลรัฐ
ออกระเบียบในการเลือกข้าราชการฝ่ายปกครองเป็ นกรรมการแตกต่างไปจากข้อกาหนดข้างต้น
ก็ได้ หรืออาจมอบหมายอานาจนี้ให้แก่เจ้าหน้าทีช่ นั ้ สูงสุดของข้าราชการฝ่ายปกครองของมลรัฐ
องค์ประชุ ม จะต้ อ งประกอบด้ว ยประธาน ข้า ราชการฝ่า ยปกครอง และบุ ค คลผู้ไ ด้ร บั ความ
ไว้วางใจ 3 คน กาหนดไว้ในมาตรา 26
ประธานศาลปกครองชัน้ ต้ น จะก าหนดจ านวนตุ ล าการกิ ต ติม ศัก ดิ ใ์ นแต่ ล ะศาล
โดยประมาณว่าจะต้องนังพิ
่ จารณาคดีปกครองไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี ตามมาตรา 27
การเสนอบุคคลทีจ่ ะเป็ นตุลาการกิตติมศักดิ ์นัน้ อาเภอต่างๆ รวมทัง้ อาเภอเมือง ในเขต
จังหวัดจะเสนอรายชื่อตุ ลาการกิตติมศักดิ ์ที่ประธานศาลปกครองชัน้ ต้นได้กาหนดไว้แล้วตาม
มาตรา 27 รายชื่อดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาจังหวัดด้วยคะแนนเสียง
อย่างน้อยสองในสาม และจะต้องระบุช่อื สถานทีเ่ กิด วันเดือนปี และอาชีพ ส่งให้แก่ประธานศาล
ปกครองชัน้ ต้นทีม่ เี ขตอานาจ ตามมาตรา 28 คณะกรรมการสรรหาตุลาการกิตติมศักดิ ์จะสรรหา
จากรายชื่อ ดังกล่ าวและแต่งตัง้ ผู้ได้รบั เลือ กด้ว ยคะแนนเสียงอย่างน้ อ ยสองในสาม ตุล าการ
กิตติมศักดิ ์จะอยูใ่ นตาแหน่ งจนกว่าจะมีการเลือกสรรใหม่มาแทนตามมาตรา 29
ประธานศาลปกครองชัน้ ต้นจะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีให้แก่ตุลาการกิตติมศักดิ ์แต่ละ
คนตัง้ แต่ ต้นปี จนถึงสิ้นปี และจะมีรายชื่อให้แก่แต่ ละองค์ค ณะอย่างน้ อย 12 คน และอาจมี
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รายชื่อตุ ลาการกิตติมศักดิ ์สารองไว้ในกรณีท่ตี ุลาการกิตติมศักดิ ์ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตาม
มาตรา 30 ตุ ลาการกิต ติมศัก ดิ ์และบุค คลผู้ไ ด้รบั ความไว้ว างใจจะได้รบั ค่าตอบแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตุลาการกิตติมศักดิ ์ ตามมาตรา 32 ในกรณีท่ไี ด้รบั
ค่าตอบแทนตามกฎหมายไม่ทนั กาหนดอาจจ่ายเงินทดรองให้ไปก่อนได้ตามมาตรา 33
สาหรับตุลาการกิตติมศักดิ ์ในศาลปกครองชัน้ สูงให้นาบทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวมาข้างต้นนี้มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม ตามมาตรา 34 (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2537: 55-57)
ตุลาการในศาลปกครองทัง้ 3 ชัน้ ศาลจะมีฝ่ายธุรการหรือหน่ วยธุรการ ซึง่ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็ น เจ้าหน้าที่หน่ วยธุรการมีหน้าที่สนับสนุ นงานด้านกฎหมายและงาน
ธุรการต่อตุลาการในศาลปกครอง ประชาชนเยอรมันนิยมฟ้องคดีในศาลปกครองเป็ นจานวน
มาก ในปีหนึ่งๆ มีคดีมาถึงศาลปกครองสูงสุดถึง 3,000-3,500 คดี ซึง่ เป็นเพียงร้อยละ 5-6 ของ
คดีทงั ้ หมดที่ฟ้องต่ อศาลปกครองชัน้ ต้น แต่ศาลปกครองสูงสุดสามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จ
เพียงปีละ 2,500-3,000 คดีเท่านัน้ โดยศาลปกครองสูงสุดที่เบอร์ลนิ มีเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายกฎหมาย
ซึ่งเป็ นผู้ช่วยตุลาการในศาลปกครอง ประมาณ 200 คน และเจ้าหน้าที่อ่นื อีกประมาณ 80 คน
(อมร รักษาสัตย์ และคณะ,2539: 293)
(5) หลักประกันของตุลาการศาลปกครอง
กฎหมายมูล ฐาน ค.ศ.1949 มาตรา 97 และมาตรา 101(1) ได้กาหนดรับรองและ
คุ้มครองความเป็ นอิสระของผู้พพิ ากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมใิ ห้ถูก
แทรกแซงโดยฝา่ ยบริหาร เช่น ไม่อาจถูกถอดถอน และพักงาน หรือฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น ไม่อาจ
ออกกฎหมายมาเปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาสิน้ สุดการดารงตาแหน่ งของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการที่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งตลอดชีวติ เป็ นต้น บทบัญญัตดิ งั กล่าวครอบคลุมตุลาการในศาล
ปกครองด้วย เช่น ตุลาการในศาลปกครองไม่อาจถูกโยกย้ายออกจากการพิจารณาพิพากษาคดี
ตามกฎหมาย รวมตลอดไปถึงการดาเนินกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีใน
เขตอานาจของตนอย่างเป็นอิสระ เช่น การกาหนดองค์คณะของตุลาการ และการมีสภาตุลาการ
ศาลปกครองทีม่ าจากการเลือกตัง้ (an elected council of court) มิใช่อยู่ในอานาจของประธาน
ศาลปกครองเพียงคนเดียว หรืออยู่ภายใต้การแทรกแซงจากองค์กรภายนอก (วิรชั วิรชั นิภา
วรรณ,2542: 305)
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3.2.4 วิ ธีพิจารณาคดีปกครอง
(1) หลักการพืน้ ฐานของการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี
กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีต่อศาลปกครองอยู่ภายใต้หลักประกันตามรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
ความคุ้มครองสิทธิทางศาลด้วยความมีประสิทธิภาพ และอยู่บนหลักการพื้นฐานบางประการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) ระบบวิธ ีพ ิจ ารณาความของศาลปกครองจะใช้ ร ะบบไต่ ส ว น (Inquisitorial
Procedure) ซึง่ มีลกั ษณะตรงข้ามกับวิธพี จิ ารณาความระบบกล่าวหา (Adversarial Procedure)
ในศาลแพ่งทีค่ ่คู วามต้องนาเสนอข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานต่อศาล
ศาลปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะต้องทาหน้าทีใ่ นการแสวงหาข้อเท็จจริงโดย
ไม่ถูกจากัดอยู่แต่เฉพาะพยานหลักฐานที่คู่กรณีย่นื หรือเสนอต่อศาล นอกจากนี้ศาลอาจจะยก
ประเด็นข้อกฎหมายซึ่งคู่กรณีไม่ได้อ้างถึงแต่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาท (Dispose of the action) ได้
(1.2) กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีขน้ึ อยู่กบั คู่กรณี ผู้ฟ้องคดีปกครองมีสทิ ธิถอนคาฟ้องได้
ตลอดเวลา แต่ อ ย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่ก ับดุล พินิจของศาลว่าศาลจะอนุ ญ าตให้ถ อนค าฟ้อ งได้
หรือไม่ นอกจากนี้ กระบวนพิจารณาสามารถสิน้ สุดลงได้โดยความตกลงของคู่กรณีทงั ้ 2 ฝ่าย
ซึ่งผู้พพิ ากษาที่นัง่ พิจารณาคดีต้องส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารประนีประนอมในทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนพิจ ารณา นอกจากนี้ ศาลจะพิจ ารณาตามค าร้อ งขอของผู้ฟ้ องคดีเ ท่ า นั น้ และไม่
ดาเนินการนอกเหนือจากคาร้องขอของผูฟ้ ้ องคดีในการตัดสินคดี
(1.3) กระบวนการนัง่ พิจ ารณาคดีเ ป็ น แบบแถลงด้ว ยวาจาโดยตรงและกระทาโดย
เปิดเผย โดยปกติศาลต้องนังพิ
่ จารณาคดีโดยการแถลงด้วยวาจา ทัง้ นี้ศาลอาจพิจารณาเห็นควร
ให้ใช้วธิ กี ารชัวคราวก่
่
อนพิพากษา (interim relief) ตามคาขอได้ในระหว่างการพิจารณาคดี
คู่กรณีมโี อกาสอย่างเต็มทีใ่ นการนาเสนอ และชีแ้ จงประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่อองค์
คณะในช่วงของกระบวนการพิจารณาคดีดว้ ยวาจาหลักฐานทุกอย่างจะถูกนามาแสดงหรืออย่าง
น้อยก็ถูกนามาพิจารณาใหม่ถูกบันทึกและถูกนามาชีแ้ จง เพราะคาพิพากษาของศาลต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงและหลักฐานดังกล่าว ซึ่งคู่กรณีมโี อกาสได้นาเสนอสิง่ ที่ตนคิดตามหลักการทัวไป
่
การพิจารณาคดีโดยหลักแล้วจะกระทาโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน แต่ก็มขี ้อยกเว้นบางกรณี
เช่น หากการดาเนินกระบวนพิจารณาแบบเปิ ดเผยจะส่งผลทางลบต่อความมันคงของรั
่
ฐหรือ
ส่วนได้เสียของคู่กรณี ศาลก็จะมีสทิ ธิพจิ ารณาโดยไม่เปิดเผยก็ได้
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(1.4) กระบวนวิธ ีพ ิจ ารณาคดีอ าศัย หลัก ความเป็ น อิส ระของศาลในการพิจ ารณา
พยานหลัก ฐานและพิจารณาพิพ ากษาคดีโ ดยไม่ม ีก ฎข้อ บัง คับ ตามกฎหมายที่ใ ห้ห ลัก ฐาน
ประเภทหนึ่งเหนือกว่าหลักฐานอีกประเภทหนึ่ง
(2) การรับคาฟ้องไว้พจิ ารณาและกระบวนวิธพี จิ ารณาคดี
การยื่นฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลปกครองชัน้ ต้น ไม่มรี ูปแบบการฟ้อ งคดีระบุไ ว้ชดั เจน บุค คล
สามารถยื่นฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง แต่การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์และ
ศาลปกครองแห่งสหพันธ์ คู่กรณีจาเป็ นต้องให้ทนายความหรือศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยกระทาการแทน ส่วนกรณีหน่ วยงานของรัฐอาจให้พนักงานหรือข้าราชการซึง่ ผ่าน
การสอบกฎหมาย 2 ระดับ กระทาการแทนได้ โดยการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องได้รบั อนุ ญาต
จากศาลปกครองชัน้ ต้นหรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ก่อน และจะต้องอุทธรณ์หรือฎีกาภายใน
ระยะเวลาหนึ่งเดือนนับ จากมีคาพิพากษาหรือ คาสัง่ เนื้อหาสาระของคาฟ้องต้องมีรายการที่
จาเป็ น ได้แก่รายละเอียดเกี่ยวกับคู่กรณี สาระสาคัญของข้อพิพาท และลายมือชื่อของผูฟ้ ้ องคดี
หรือทนายความ
ศาลจะตรวจคาฟ้องว่าสามารถรับไว้พจิ ารณาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขคือ คดี
พิพาทนัน้ ต้องอยู่ในอานาจของศาลปกครองและต้องยื่นฟ้องคดีนัน้ ต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจผูฟ้ ้ อง
คดีต้องมีคุณสมบัตหิ รือความสามารถทีจ่ ะดาเนินการฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนและวิธกี ารสาหรับเยียวยาแก้ไขความเดือ ดร้อนเสียหายของฝ่ายปกครองแล้วเสียก่อน
(exhaustion of administrative remedies) ซึง่ คดีส่วนใหญ่กฎหมายได้กาหนดขัน้ ตอนหรือ
วิธกี ารก่อนเข้าสู่กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (a special pre-judicial administrative
procedure) อันได้แก่ การโต้แย้งคัดค้าน (objection) หรือการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง โดย
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 68 วรรคสอง VwGo กาหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
เสียก่อน กรณีทไ่ี ด้ยน่ ื คาขอให้ออกคาสังทางปกครองแล้
่
วมีการปฏิเสธไม่ออกคาสังทางปกครอง
่
ซึ่งการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง มาตรา 70 VwGo กาหนดให้อุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือน
เช่นเดียวกัน
การดาเนินการของศาลปกครองแห่งสหพันธ์นนั ้ กาหนดว่ าให้ค่กู รณีได้รบั แจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ และกรณีเป็ นการดาเนินการของศาลปกครองชัน้ ต้นจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2
สัป ดาห์ ส่ ว นในศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ ทนายความหรือ ศาสตราจารย์ผู้ส อนกฎหมายใน
มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาเป็นผูแ้ ทนในระหว่างการพิจารณาคดี คู่กรณีไม่จาเป็ นต้ องมาปรากฏตัว
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ถ้าไม่มคี าสังชั
่ ดแจ้งให้กระทาเช่นนัน้ ถ้าคู่กรณีไม่มาปรากฏตัวหรือไม่มผี แู้ ทนมาปรากฏตัว ศาล
อาจดาเนินกระบวนพิจารณาและตัดสินคดีไปได้ตามดุลพินิจของศาล แม้ว่าคู่กรณีจะขาดนัดและ
ไม่เ ข้าร่ว มการนัง่ พิจารณาคดีข องศาลก็ต าม โดยลักษณะพิเ ศษของวิธ ีพิจ ารณาคดีใ น ศาล
ปกครองแห่ ง สหพัน ธ์ ได้แ ก่ การมีผู้แทนผลประโยชน์ ข องสหพัน ธ์ (Representative of
FederalInterest)
(3) การพิจารณาคดี
เนื่อ งจากคดีพ ิพ าทในศาลปกครองมักจะมีป ระเด็นเกี่ยวข้อ งกับนโยบายสาธารณะ
กฎหมายทีใ่ ช้พจิ ารณาความในศาลปกครอง (Administrative Court Act) จึงกาหนดเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมในคดีของผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐซึ่งทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของรัฐและองค์กรของ
รัฐผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาลไม่ใช่บุคคลทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี แต่ต้อง
ได้รบั ทราบข้อมูลในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีทย่ี ่นื ฟ้องต่อศาล กรณีทผ่ี ู้ได้รบั การแต่งตัง้
นัน้ ตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมพิจารณาคดี ก็จะมีสทิ ธิเสนอคาฟ้องคดีและเข้าร่วมในการพิจารณาคดี
การพิจารณาคดี ผูพ้ พิ ากษาเจ้าของสานวน (Reporting Judge) ต้องแถลงถึงคดีตามทีม่ กี ารยื่น
ฟ้อง หลังจากนัน้ คู่กรณีจะเสนอคาฟ้อง และประเด็นแห่งคดีจะถูกหยิบยกมาพิจารณาโดยผู้
พิพ ากษาเจ้าของส านวนซึ่งอาจถามความเห็น เพิ่มเติม จากองค์ค ณะพิจารณาโดยเฉพาะผู้
พิพากษาเจ้าของสานวน วิธพี จิ ารณาคดีดงั กล่าวนัน้ นามาใช้กบั ศาลทุกศาล ไม่ว่าจะเป็ นศาล
ปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองสหพันธ์ ซึ่งศาลปกครองสหพันธ์จะ
พิจ ารณาทบทวนเฉพาะประเด็น ข้อ กฎหมายโดยไม่ พิจ ารณาประเด็น ข้อ เท็จ จริง ส าหรับ
พยานหลักฐานทีศ่ าลจะยอมรับไว้พจิ ารณาได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะ (presiding judge) หรือองค์คณะผูพ้ พิ ากษาจะทาหน้าทีไ่ ต่สวนพยาน
บุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ส่ วนคู่กรณีหรือ ทนายความของคู่กรณีนัน้ อาจได้รบั อนุ ญ าตให้
ซักถามเพิม่ เติมได้ และศาลมักจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้แล้วเสร็จในการพิจารณาเพียงครัง้ เดียว
ภายหลังจากการไต่สวนคดีเสร็จสิน้
(4) การพิพากษาคดี
ตุลาการทัง้ หมดในองค์คณะจะร่วมกันพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นต่างๆทีไ่ ด้จ ากการไต่
สวนนัน้ ทันที ซึ่งในศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการกิตติมศักดิ ์ (lay judges) จะเข้าร่วมในการ
พิจารณาวินิจฉัยด้วยเช่นกัน และโดยปกติศาลจะอ่านคาพิพากษาเฉพาะในส่วนที่เป็ นคาบังคับ
คู่กรณี (operative part of judgment) รวมทัง้ เหตุผลในการวินิจฉัยของศาลโดยสรุปในวัน
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เดียวกัน จากนัน้ ตุลาการเจ้าของสานวนจะร่างคาพิพากษาฉบับเต็มซึง่ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง
และคาวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมาย รวมทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นคาบังคับคู่กรณี โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการร่างคาพิพากษา 6 เดือน นับแต่วนั อ่านคาพิพากษาโดยคาพิพากษาของศาลปกครองแห่ง
สหพัน ธ์ใ ห้ถือ เป็ น ที่สุ ด ระหว่ า งคู่ก รณี และจะมีผ ลในทางปฏิบ ัติต่ อ ทุ ก กระบวนพิจ ารณาที่
เกี่ยวข้อ งกับมูล ความแห่ งคดีนัน้ ส่ ว นค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นจะถือ เป็ นที่สุ ด ก็
ต่ อ เมื่อ ได้มกี ารอุ ทธรณ์ ฎีก าถึงที่สุ ดแล้ว หรือ เมื่อ พ้นกาหนดระยะเวลาในการอุ ทธรณ์ ต ามที่
กฎหมายกาหนด
กฎหมายว่าด้ว ยศาลปกครองยังกาหนดครอบคลุ มไปถึงเรื่อ งค าสังศาลให้
่
ทุเ ลาการ
บังคับตามผลของคาสังทางปกครองระหว่
่
างคดียงั ไม่ถงึ ที่สุด (interlocutory injunction) และ
วิธกี ารชัวคราวก่
่
อนพิพากษา (interim relief) เพื่อเป็ นการประกันผลสัมฤทธิ ์ของการให้ความ
คุ้มครองทางศาลในกรณีฉุก เฉินอีกด้วย การฟ้องคดีต่อ ศาลปกครองจะยังไม่มผี ลบังคับใดๆ
จนกว่าองค์กรของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้ประกาศให้การกระทาหรือคาสังทางปกครองที
่
ถ่ ูกโต้แย้งนัน้ มี
ผลบังคับใช้ชวคราว
ั่
ซึง่ ในกรณีน้ีอาจได้รบั การเยียวยาความเสียหายโดยวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนมี
คาพิพากษา(เอ็กการ์ต ฮีน, ม.ป.ป : 42-47)
(5) การอุทธรณ์
การอุทธรณ์คาพิพากษาเป็ นการใช้สทิ ธิเพื่อโต้แย้งคาพิพากษาของศาลทีว่ นิ ิจฉัยคดีใน
ชัน้ ต้น ซึง่ ตาม VwGO ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งอุทธรณ์ไว้ในมาตรา 124 ถึงมาตรา 131 โดยแยก
สาระสาคัญของการอุทธรณ์คาพิพากษาได้ดงั นี้
(1) เงือ่ นไขการตรวจสอบในทางวิธสี บัญญัติ (Sachentscheidungsvoraus - setzung)
เงื่อนไขการตรวจสอบในทางวิธสี บัญญัตินัน้ เป็ นการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนที่ศาลที่ม ี
อานาจในการพิจารณาเรื่อ งอุ ทธรณ์จะเข้าไปพิจารณาในเนื้อ หาแห่งเรื่องอุ ทธรณ์ แต่ถ้าหาก
เงื่อนไขในทางวิธสี บัญญัตเิ ป็ นประเด็นแห่งคดี ในกรณีต้องถือว่าเงื่อนไขในทางวิธสี บัญญัตนิ ัน้
เป็ นประเด็นหลักแห่งคดีท่จี ะต้องได้รบั การพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ต่อไป โดยมีข้อพิจารณา
เงือ่ นไขในทางวิธสี บัญญัตดิ งั นี้
(1.1) ศาลที่มอี านาจพิจารณา(Zuständiges Gericht)ศาลที่มอี านาจในการพิจารณา
เรื่องเงื่อนไขในทางวิธสี บัญญัตคิ อื ศาลอุทธรณ์นนั ้ เองตามมาตรา 124 VwGO ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เป็ น
อานาจของศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ ( Oberverwaltungsgericht) โดยเหตุ ท่ศี าลปกครองชัน้
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อุทธรณ์ของแต่ละมลรัฐจะมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เพียงศาลเดียว ดังนัน้ กรณีของศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์จงึ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งเขตอานาจของศาลในทางพืน้ ที่
(1.2) เ งื่ อ น ไ ข เ กี่ ย ว กั บ คู่ ค ว า ม ห รื อ ผู้ ม ี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ค ดี ( Beteiligtenbezogene
Zulässigkeitsvoraussetzungen)ในส่วนของคู่ความหรือผูม้ สี ่วนร่วมในคดีนอกเหนือจากเงื่อนไข
ทัว่ ไปของผู้ ม ีส่ ว นร่ ว มในคดี กล่ า วคือ เป็ นบุ ค คลที่อ าจเข้า มาเป็ น ผู้ ม ีส่ ว นร่ ว มในคดีไ ด้
(Beteiligten - fähigkeit) และเป็ นผูม้ คี วามสามารถทีจ่ ะเข้าร่วมในการดาเนินกระบวนพิจารณา
ได้ (Prozeßfähigkeit) บุคคลทีจ่ ะเป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในคดีในศาลอุทธรณ์จะต้องเป็ นผูม้ สี ่วนร่วมใน
คดีในศาลชัน้ ต้นมาแล้วเท่านัน้ ผู้ม ีส่วนร่วมในคดีของศาลชัน้ ต้น นอกเหนือจากผู้ฟ้องคดี ผูถ้ ูก
ฟ้องคดี ตัวแทนผลประโยชน์มหาชน(der Vertreter des öffenttlichen Interesses) และผูร้ อ้ ง
สอด (der Beigeladene) แล้ว บุคคลทีส่ ามซึง่ มิได้เข้ามาในคดีในศาลชัน้ ต้น แต่เห็นว่าตนได้รบั
ผลกระทบจากคาพิพากษาในคดีไม่ส ามารถเข้ามาในคดีชนั ้ อุทธรณ์ได้ ในกรณีน้ีหากคาวินิจฉัย
ของศาลยังไม่ถงึ ทีส่ ุดบุคคลทีส่ ามนัน้ สามารถฟ้องโต้แย้งผลของคาวินิจฉัยของศาลนัน้ ได้
(1.3) ประเภทของคาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลที่อาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 124 I
VwGO ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ว่า คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลประเภทใดบ้างทีจ่ ะอุทธรณ์ได้มดี งั นี้
- คาพิพากษาของศาล (Endurteil) หรือคาพิพากษาของศาลที่ทาให้คดีเสร็จสิน้ ลงคา
พิพากษาของศาลนัน้ ยังรวมถึงคาวินิจฉัยของศาล(Gerichtsbescheide) ตามมาตรา 84 VwGO
- คาพิพากษาเพียงบางส่วน (Teilurteile) ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา110 VwGO
- คาพิพากษาระหว่างคดี (Zwischenurteil) ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 109 และมาตรา
111 VwGO (การพิพากษาระหว่างคดีเกีย่ วกับพืน้ ฐานของสิทธิ)
(1.4) เงื่อนไขในทางเนื้อหาของการอุ ทธรณ์ตามมาตรา 124 วรรคสอง VwGO ได้
บัญญัตวิ ่า การอุทธรณ์จะกระทาได้เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
- กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยอย่างแท้จริงต่อความถูกต้องของคาพิพากษาของศาล
- หากคดีดงั กล่าวเป็ นเรื่องที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปญั หาของ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
- หากคดีดงั กล่าวเป็นเรือ่ งหลักพืน้ ฐานทีม่ คี วามสาคัญในทางกฎหมาย
- หากคาพิพากษาดังกล่าวแตกต่างไปจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์หรือ
ศาลปกครองสหพันธ์ หรือแตกต่างไปจากคาวินิจฉัยของทีป่ ระชุมร่วมของศาลยุตธิ รรมสหพันธ์
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หรือ แตกต่ า งไปจากค าวินิ จ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนู ญ สหพัน ธ์และเรื่อ งที่อุ ท ธรณ์ นัน้ เ กี่ย วกับ
ประเด็นทีม่ คี วามแตกต่างดังกล่าว
- กรณีท่มี ขี ้อบกพร่องในการดาเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์ และความบกพร่องในกระบวนพิจารณาดังกล่าวมีผลต่อคาพิพากษาของศาล
(1.5) ผูม้ สี ทิ ธิในการยืน่ อุทธรณ์
ผู้ม ีส ิท ธิใ นการยื่น อุ ท ธรณ์ ค ือ บุ ค คลที่เ ป็ น ผู้ม ีส่ ว นร่ ว มในคดี ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากคาพิพากษาของศาลหรือบุคคลที่ย่นื คาฟ้องและศาลได้ยกฟ้องไม่ว่าจะโดยคา
พิพ ากษาทัง้ หมดหรือบางส่ ว นก็ดี บุค คลเหล่านี้ ย่อมเป็ นผู้มสี ทิ ธิใ นการอุ ทธรณ์ ปญั หาว่าผู้
อุ ทธรณ์ ไ ด้รบั ผลกระทบหรือ ความเสียหายหรือ ไม่นัน้ ประเด็นปญั หาดังกล่าวเป็ นเรื่อ งการ
ตรวจสอบในทางสารบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจะต้องไม่เกิดความสับสนระหว่าง
สิ ท ธิ ใ นการยื่ น อุ ท ธรณ์ (Berufungsbefuguis) กั บ สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ฟ้ องหรื อ อ านาจฟ้ อง
(Klagebefugnis) หากศาลปกครองชัน้ ต้นยกคาฟ้องของผูฟ้ ้ องคดี ในกรณีน้ีผฟู้ ้ องคดีกลายเป็ นผู้
มีสทิ ธิอุทธรณ์และการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นในกรณีน้ีศาลต้องรับอุทธรณ์ หากได้
ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนด ปญั หาจะเกิดขึน้ ในกรณีของผูร้ อ้ งสอด(Beigeladene) ผูร้ อ้ ง
สอดจะเป็ นผู้มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ได้ต่อเมื่อคาพิพากษาของศาลก่อให้เ กิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้
ร้องสอดเท่านัน้ การกระทบสิทธิของผู้รอ้ งสอดจะต้องเป็ นผลจากคาวินิจฉัยของศาลในประเด็น
แห่งคดีนัน้ มิใช่เพียงเป็ นการให้เหตุผลของศาล ดังนัน้ ผู้รอ้ งสอดจะอ้างว่าตนได้รบั ผลกระทบ
จากการให้เหตุผลจากคาวินิจฉัยของศาลไม่ได้
(1.6) เงือ่ นไขอื่น ๆ
การยื่น อุ ท ธรณ์ จ ะต้อ งยื่น ภายใน 1 เดือ นนับ จากวัน ที่ไ ด้ร ับ ค าพิพ ากษาค าร้อ งขอ
อุทธรณ์ ดงั กล่ าวให้ย่นื ต่อ ศาลปกครองชัน้ ต้น โดยค าร้อ งนัน้ จะต้อ งระบุถึงค าพิพากษาที่ต น
ประสงค์อุทธรณ์ และในค าร้อ งนัน้ จะต้อ งให้เหตุผลของการยื่นอุทธรณ์ดงั กล่ าวด้วย การยื่น
อุทธรณ์มผี ลเป็นการทุเลาการบังคับตามคาพิพากษา (เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล, บรรเจิด สิงคะเนติ
และคณะ , 2549: 491-494)

บทที่ 4
การวิเคราะห์และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครองของประเทศ
ไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและแสวงหาคาตอบตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานที่ได้
กาหนดไว้และได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธกี ารวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ซ่งึ เป็ น
การศึก ษาวิจยั ในเชิงคุ ณ ภาพ ได้แก่ การวิจยั ข้อ มูล ทางเอกสาร และการวิจยั ภาคสนาม ซึ่ง
ประกอบไปด้ว ยการสัม ภาษณ์ เ จาะลึก โดยวิเ คราะห์ ใ นประเด็น ต่ า ง ๆ ปรากฎผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวคิด หลักการ และพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดตัง้ ศาล
ปกครองของประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถงึ สภาพปญั หาทางด้านกฎหมายและการดาเนินคดีปกครองของ
ศาลปกครองในปจั จุบนั
(3) เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็น ของผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ เ กี่ย วกับแนวทางการปฏิรูประบบศาล
ปกครอง

4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูล

จากการศึก ษาข้อ มูลทางเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครองของ
ประเทศไทยในส่วนนี้จะเป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาแนวคิดการจัดตัง้
ศาลปกครองของต่างประเทศและแนวคิดการจัดตัง้ ศาลปกครองของประเทศไทยการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเอกสารต่างๆ ตามแนวทางวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

4.1.1 การจัดตัง้ ศาลปกครองของต่ างประเทศ
การจัดตัง้ ศาลปกครองของสาธารณรัฐ ฝรังเศส
่
พบว่ า มีแนวความคิดพื้นฐานที่ว่ า ผู้
พิพ ากษาศาลยุติธ รรมควรพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอ าญาและคดีแพ่ ง ซึ่งเป็ นข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านัน้ ส่วนคดีปกครองอันเป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของฝ่ายปกครองนัน้ ไม่ควรให้อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรม
เนื่องจากชาวฝรังเศสนั
่
น้ มีแนวความคิดว่า การพิจารณาพิพากษาคดีทเ่ี กี่ยวกับฝ่ายปกครองเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของการปกครองด้ว ย ดังค ากล่ าวที่ว่ า “juger l’administration c’est encore
administrer” ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจึงมิใช่เป็ นเพียงผูเ้ ชีย่ วชาญเกี่ยวกับคดี
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เมื่อมีการปฏิวตั ิเพื่อล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี ค.ศ.1789 สภาร่าง
รัฐธรรมนู ญของฝรังเศสในขณะนั
่
น้ ได้วเิ คราะห์ทฤษฎีก ารแบ่งแยกอานาจของมงแต็สกีเยอ
(Montesquieu) แล้ว เห็นว่า มงแต็สกีเยอเพียงแต่เสนอว่า อานาจในการพิจารณาพิพากษา
“การกระทาความผิด” (คดีอาญา) และ “ข้อพิพาทระหว่างปจั เจกชน” (คดีแพ่ง) เท่านัน้ ทีต่ ้อง
แยกออกจากอานาจของฝ่ายบริหาร ดังนัน้ การให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดคดี
ปกครองจึงไม่ขดั แย้งกับทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจของมงแต็สกีเยอแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ี
สาธารณรัฐฝรังเศสจึ
่
งได้สร้างและพัฒนาองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองขึน้ เป็ นเอกเทศจาก
ระบบศาลยุตธิ รรมโดยจัดตัง้ “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) และ“สภาทีป่ รึกษาผูว้ ่าราชการ
จังหวัด (Conseil de préfecture) ขึน้ ทาหน้าทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ าดคดีปกครอง ซึง่ ผลจากแนวคิดทีว่ ่า
ผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ าดคดีปกครองต้องเป็นผูท้ ม่ี “ี วิญญาณของนักบริหารงานทางปกครอง”
การจัดตัง้ ศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่าในอดีตประสบปญั หาอัน
เป็ นปญั หาหลักพืน้ ฐานว่า การกระทาทางปกครองนัน้ จริง ๆ แล้วต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดย
ศาลหรือไม่ และศาลใดควรเป็ นศาลที่มอี านาจระหว่างศาลยุตธิ รรมทัวไปหรื
่
อศาลพิเศษ รูปแบบ
การกระทาของรัฐทุกรูปแบบหรือไม่ท่คี วรจะถูกตรวจสอบได้ อีกทัง้ เป็ นเรื่องการคุ้มครองสิทธิท่ี
กฎหมายรับรองหรือเป็ นเรื่องของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงต้นแทบจะไม่ม ี
การแบ่งแยกระหว่างผูป้ กครอง (Herrschaft) และศาล การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชนก็เช่นเดียวกันศาลยังเป็ นส่วนหนึ่งของผูป้ กครองแผ่นดิน ซึง่ อาจเป็ นผูใ้ ช้อานาจ
ด้วยตนเองหรือมอบให้บุ คคลหรือกลุ่มบุคคลทาหน้าที่แทนซึ่งก็คอื เจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยปกครองในความหมายปจั จุบนั คาทีใ่ ช้เรียกดัง้ เดิมนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น “Administrativjustiz” หรือ
“Justizadministration” ก็มคี วามหมายเดียวกันกับ “Kameraljustiz” ซึง่ คาว่า “Kameraljustiz” นัน้
มาจากคา ว่า“Kammer” ซึ่งมีความหมายเดิมคือ ฝ่ายปกครองที่ดูแลเรื่องการเงินการคลัง แต่
ต่อมาก็คอื ฝา่ ยปกครองเท่านัน้
ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 การเรียกร้องให้มกี ารควบคุมการใช้อานาจของฝ่าย
ปกครองโดยศาลที่มคี วามเป็ นอิสระ รวมถึงการให้แบ่งแยกระหว่ างศาลและฝ่ายปกครองมีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่า Paulskirchenverfassung ใน ปี ค.ศ. 1849 มาตรา

138

DP
U

182 ได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรม กล่าวคือ การรักษากฎหมายหรือการ
ควบคุมโดยฝ่ายปกครองเองทีเ่ รียกว่า “Verwaltungsrechtspflege” ให้ยกเลิก โดยให้ศาลเป็ นผูม้ ี
อานาจพิจารณาวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับบรรดาการกระทบสิทธิทงั ้ หลาย แต่ถ้อยคาในประโยค
ดังกล่าวต้องไม่ตคี วามในฐานะเป็ นการปฏิเสธว่าเป็ นการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลจริง ๆ แต่
เป็ นเพียงการปฏิเสธองค์กรที่เรียกว่า Administrativjustiz ซึ่งเป็ นองค์กรควบคุมภายในฝ่าย
ปกครองอันเป็ นองค์กรที่เก่าแก่ ยิง่ ไปกว่านัน้ การปฏิวตั ใิ นช่วงปี ค.ศ. 1848 ถึง ค.ศ. 1849 เป็ น
ที่มาของศาลปกครองในระบบใหม่ แต่ทว่าการควบคุมโดยองค์กรศาลนัน้ ความเข้าใจในช่วงปี
ค.ศ. 1849 คือการควบคุมโดยศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตาม มีการเรียกร้องให้ศาลไม่ควรเข้ามา
เกีย่ วข้องกับงานของฝา่ ยปกครองอีกต่อไป (ซึง่ หลักเกณฑ์น้ยี งั คงปรากฏอยูใ่ นมาตรา 39 VwGo)
การเรียกร้องให้การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลที่มคี วามเป็ นอิสระมิได้เงียบหายไป
หลังจากที่รฐั ธรรมนู ญฉบับ Paulskirchenverfassung ต้องถู กยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ
เรียกร้องในเชิงปฏิเสธจากมาตรา 182 ซึ่งปฏิเสธองค์กร Administrativjustiz มองเห็นอย่าง
เดีย วกัน ส าหรับ นั ก กฎหมายแนวปฏิรูป และมีนัก กฎหมายแนวอนุ ร ักษ์ เ พียงไม่ ก่ีค น อาทิ
Friedrich Julius Stahl(ค.ศ. 1802 – 1861) มองเห็นว่าเป็ นอันตรายต่อการล้มล้างรัฐและฝ่าย
ปกครอง แต่ก็ยงั คงมีความเห็นที่ไม่เป็ นเอกภาพนักในเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในเชิงบวกของ
รัฐธรรมนูญฉบับ Paulkirchen ที่ประสงค์จะให้ฝายปกครองอยู่ภายใต้ศาลยุตธิ รรม จึงมีแนวคิด
ประนีประนอมทีเ่ สนอศาลปกครองทีเ่ ป็ นอิสระขึน้ โดยควรมีการจัดองค์กรในรูปแบบศาลและควร
จะมีผพู้ พิ ากษาทีม่ คี วามเป็ นอิสระ
4.1.2 แนวคิ ดการจัดตัง้ ศาลปกครองของประเทศไทย
พบว่า“ศาลปกครอง” เป็ นองค์กรที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นองค์กรพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึง่ คดีปกครองนัน้ ก็คอื ข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนฝา่ ยหนึ่งกับหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็ นข้อ
พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกันเอง ทัง้ นี้ เพื่อปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัด ฐานที่ถูกต้องในการปฏิบตั ริ าชการ ซึ่งความ
พยายามในการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ ในประเทศไทยนัน้ ได้มวี วิ ฒ
ั นาการตัง้ แต่อดีตมาเป็ นเวลา
อันยาวนานในประเทศต่าง ๆ ที่มรี ะบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนัน้ ต่างยึดถือ
“หลักนิติรฐั ” ซึ่งหมายความถึงรัฐที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง
เดียวกันทัง้ สิน้ หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่อาจจะใช้อานาจหรือกระทาการใดๆ ได้
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ตามอาเภอใจ การกระทาใดๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แม้ว่าจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รักษาไว้ซง่ึ ประโยชน์สาธารณะแต่ถา้ ล่วงละเมิดเข้าไปในสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว จะต้อง
มีกฎหมายให้อานาจไว้โดยชัดแจ้งและองค์กรฝ่ายปกครองนัน้ จะต้องใช้อานาจภายในขอบเขต
ของกฎหมายเท่านัน้
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทาของฝ่ายปกครองขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งการ
ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองนัน้ มีทงั ้ การควบคุมการใช้อานาจทางการเมืองของ
รัฐบาลโดยองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายบริหาร การควบคุม
ตรวจสอบโดยผูต้ รวจการรัฐสภา และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ การจัดตัง้ ศาล
ปกครองขึน้ ในประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารพัฒนามาจากคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซง่ึ ทา ให้
ระบบศาลของประเทศไทยเป็ นระบบศาลคู่ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มกี าร
จัดตัง้ ศาลปกครองในระบบศาลคู่ แม้ว่าก่ อ นหน้ านัน้ รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 จะได้มบี ทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวถึงการจัดตัง้ ศาลปกครองก็ตาม แต่กย็ งั มิได้มกี าร
ดาเนินการเพื่อการจัดตัง้ ศาลปกครอง เมื่อมีการปฏิรปู ทางการเมืองเกิดขึน้ จึงได้มบี ทบัญญัติ
ให้จดั ตัง้ ศาลปกครองขึ้นอีกครัง้ โดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
ประกอบกับพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทาให้เกิด
มีศาลปกครองขึน้ ในประเทศไทยโดยวันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็ นวันทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นและศาล
ปกครองสูงสุดได้เปิดทาการตามกฎหมายเป็ นครัง้ แรก

4.1.3 วิ เคราะห์สภาพปัญหาการดาเนิ นคดีปกครอง
จากผลการดาเนินงานของศาลปกครองตัง้ แต่เริม่ เปิดทาการศาลปกครองชัน้ ต้นและศาล
ปกครองสูงสุดเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พบว่าผลการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองมีคดีปกครองจานวนมากที่ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นและคดีทฟ่ี ้ องหรือการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังต่
่ อศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งจากสถิตกิ ารรับฟ้องคดีปกครองมีความซับซ้อนยุ่งยาก และมีปริมาณเพิม่ ขึ้น ดังจะเห็นได้
จากสถิตคิ ดีปกครองตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3. ตารางแสดงจานวนคดี ของศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครอง
คดีรบั เข้าทัง้ หมด
คดีแล้วเสร็จ คดีคงค้าง
37,374
44,096
6,693
6,145
7,416
8,262
5,129
4,294
4,897
2,458
4,030
1,222
256
132,272

27,370
38,989
6,098
5,611
6,768
7,478
4,633
3,632
4,126
1,996
3,372
999
99
111,171

10,004
5,107
595
534
648
784
496
662
771
462
658
223
157
21,101
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ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองกลาง
ศาลปกครองเชียงใหม่
ศาลปกครองสงขลา
ศาลปกครองนครราชสีมา
ศาลปกครองขอนแก่น
ศาลปกครองพิษณุโลก
ศาลปกครองระยอง
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
ศาลปกครองอุดรธานี
ศาลปกครองอุบลราชธานี
ศาลปกครองเพชรบุร ี
ศาลปกครองนครสวรรค์
รวมทัง้ สิ้ น

ทีม่ า: สานักงานศาลปกครองข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากวันเปิดทาการศาลปกครองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นับเป็นเวลาร่วม 15 ปี ทีศ่ าลปกครองได้ปฏิบตั ภิ ารกิจในการอานวยความยุตธิ รรมทางปกครอง
เพื่อเป็ นทีพ่ ง่ึ หลักของประชาชนและสังคมไทยข้อพิพาททางปกครองทีเ่ ป็ นคดีส่ศู าลปกครองยัง
มีปริมาณมากขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยแต่ละปี มปี ริมาณคดีรบั เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุดในภาพรวมตัง้ แต่เปิดทาการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนคดีทงั ้ สิน้ 37,374 คดีศาล
ปกครองสูงสุดได้พจิ ารณาแล้วเสร็จจานวน 27,370 คดี คิดเป็ นร้อยละ 73.23 ของคดีรบั เข้าและ
มีคดีทอ่ี ยู่ระหว่างการพิจารณา 10,004 คิดเป็ นร้อยละ 26.77 ของคดีรบั เข้าและศาลปกครอง
ชัน้ ต้นในภาพรวมตัง้ แต่เปิดทาการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนทัง้ สิน้ 94,898 คดีศาล
ปกครองชัน้ ต้นได้พจิ ารณาแล้วเสร็จจานวน 83,801 คดี คิดเป็ นร้อยละ 88.31 ของคดีรบั เข้าและ
มีคดีทอ่ี ยูร่ ะหว่างการพิจารณา 11,097 คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของคดีรบั เข้า
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ภาพที่ 2. แผนภูมิแสดงจานวนคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุด
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถิตกิ ารรับฟ้องคดีปกครองศาลปกครองมีจานวนเพิม่ มาก
ขึน้ ทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนเข้าใจว่า หน่ วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่รฐั ผู้ซง่ึ มีหน้าที่
โดยตรงในการติดต่อหรือบริการประชาชน มีการประพฤติปฏิบตั หิ น้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือใช้
อานาจหน้าทีไ่ ปในทางทีไ่ ม่สมควร อันเป็ นการกระทาทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมี
การนาคดีมาสู่การฟ้องร้องต่ อศาลปกครองเป็ นจานวนมาก คดีปกครองส่วนใหญ่เป็ นคดีท่ี
ประชาชนฟ้องหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีอานาจ
เหนือกว่าประชาชนและอยู่บนพืน้ ฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้ศาลปกครองเป็ นทีพ่ ่งึ
ของประชาชนในการอานวยความยุตธิ รรม
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ภาพที่ 3. แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนคดี รบั เข้ าของศาลปกครอง จาแนกตามศาล
ปกครอง ตัง้ แต่เปิ ดทาการวันที่ 9 มีนาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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จากแผนภูมวิ งกลมแสดงจานวนคดีรบั เข้าของศาลปกครองจาแนกตามศาลปกครอง
ตัง้ แต่เปิดทาการวันที่ 9 มีนาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงว่าคดีรบั เข้าของศาล
ปกครองสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 28 ศาลปกครองกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33 ศาลปกครองเชียงใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 5 ศาลปกครองสงขลาคิดเป็ นร้อยละ 5 ศาลปกครองนครราชสีมา คิดเป็ นร้อยละ
6 ศาลปกครองขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 6 ศาลปกครองพิษณุโลกคิดเป็ นร้อยละ 4 ศาลปกครอง
ระยอง คิดเป็ นร้อยละ 3 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชคิดเป็ นร้อยละ 4 ศาลปกครองอุดรธานี
คิดเป็นร้อยละ 2 ศาลปกครองอุบลราชธานี คิดเป็ นร้อยละ 3 ศาลปกครองเพชรบุร ี คิดเป็ นร้อย
ละ 1 ศาลปกครองนครสวรรค์คดิ เป็นร้อยละ 0
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ภาพที่ 4 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนคดีแล้วเสร็จของศาลปกครอง จาแนกตามศาล
ปกครอง ตัง้ แต่เปิ ดทาการวันที่ 9 มีนาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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จากแผนภูมวิ งกลมแสดงจานวนคดีแล้วเสร็จของศาลปกครอง จาแนกตามศาลปกครอง
ตัง้ แต่เปิดทาการวันที่ 9 มีนาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงว่าคดีแล้วสร็จของ
ศาลปกครองสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 25
ศาลปกครองกลางคิดเป็ นร้อยละ 35 ศาลปกครอง
เชียงใหม่คดิ เป็นร้อยละ 5 ศาลปกครองสงขลาคิดเป็นร้อยละ 5 ศาลปกครองนครราชสีมาคิดเป็ น
ร้อยละ 6 ศาลปกครองขอนแก่นคิดเป็ นร้อยละ 7 ศาลปกครองพิษณุโลกคิดเป็ นร้อยละ 4 ศาล
ปกครองระยอง คิดเป็ นร้อยละ 3 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชคิดเป็ นร้อยละ 4 ศาลปกครอง
อุดรธานีคดิ เป็นร้อยละ 2 ศาลปกครองอุบลราชธานี คิดเป็ นร้อยละ 3 ศาลปกครองเพชรบุร ี คิด
เป็นร้อยละ 1 ศาลปกครองนครสวรรค์คดิ เป็นร้อยละ 0
ปจั จุบนั คดีปกครองทีข่ น้ึ สู่ศาลปกครองมีปริมาณเพิม่ ขึน้ และมีความซับซ้อนยุ่งยากมาก
ขึ้นส่ งผลให้ก ระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทโดยศาลปกครองไม่เ ป็ นไปตามนโยบายและ
เจตนารมณ์ใ นการปฏิบตั ิเ กี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองอีกทัง้ บทบัญญัติบางประการยังไม่
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สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ และจากการเปรียบเทียบการดาเนินคดีปกครอง
ของศาลปกครองต่างประเทศกับประเทศไทยพบว่า การดาเนินงานของศาลปกครองมีประเด็น
ปญั หาหลายประการเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สภาพปญั หาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
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4.1.4 ระบบโครงสร้างศาลปกครอง
จากการวิจ ัย ข้อ มูล เอกสารพบว่ า โครงสร้า งศาลปกครองของประเทศไทยมีค วาม
แตกต่ างในเรื่อ งโครงสร้างศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรังเศสซึ
่
่งมีล กั ษณะโครงสร้างศาล
ปกครองแบ่งเป็ น 3 ชัน้ ศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด หรือ “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) ศาล
ปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ (Cours administratives d’appel) ศาลปกครองชัน้ ต้น (Tribunaux
administratifs) นอกจากนี้ยงั มีศาลปกครองผู้ชานาญการคดีปกครองเฉพาะด้าน (Juridictions
administratives spécialisées) ซึง่ คาวินิจฉัยอาจอุทธรณ์ต่อ “สภาแห่งรัฐ” ได้เฉพาะในปญั หา
ข้อกฎหมาย เช่น ศาลตรวจเงินแผ่นดิน (La Cour des comptes) คณะกรรมการข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น และมีความแตกต่างกับศาลปกครองของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ เป็ นศาลพิเศษมีลกั ษณะโครงสร้างศาลปกครอง แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ศาล คือ
ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองแห่งสหพันธ์
โดยหลักแล้วศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เป็ นศาลตรวจสอบข้อเท็จจริง ใน
ล า ดั บ ที่ ห นึ่ ง แ ล ะ ล า ดั บ ที่ ส อ ง ( Tatsacheninstanz) แ ล ะ ศ า ล ส ห พั น ธ์ เ ป็ น ศ า ล สู ง สุ ด
(Revisionsinstanz) ซึ่ ง ในแต่ ล ะมลรั ฐ อย่ า งน้ อยจะต้ อ งมี ศ าลปกครองชั ้น ต้ น 1 ศาล
ขณะเดียวกันกฎหมายก็อนุ ญ าตให้มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ได้ 1 ศาล แต่อย่างไรก็ตาม มลรัฐ
หนึ่งสามารถจัดให้มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ร่วมกับมลรัฐอื่นได้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มี
ศาลปกครองชัน้ ต้น 52 แห่ง ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ 16 แห่ง และมีศาลปกครองแห่งสหพันธ์ใน
ฐานะเป็นศาลปกครองสูงสุด แต่มขี อ้ ทีเ่ หมือนกันกับศาลปกครองของประเทศไทยคือมีการจัดตัง้
ศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่โดยแยกศาลปกครองออกจากศาลยุตธิ รรม
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระบบโครงสร้างศาลปกครองของต่างประเทศกับประเทศไทย
หัวข้อ

ศาลปกครองมี
3 ชัน้ ศาล
ประกอบไปด้วย
1. ศาลปกครอง
ชัน้ ต้น
2. ศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์
3. ศาลปกครอง
ชัน้ สูงสุด
ศาลปกครอง
แยกออกจาก
ศาลยุตธิ รรม

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ศาลปกครองมี
3 ชัน้ ศาล
ประกอบด้วย
1. ศาลปกครอง
ชัน้ ต้น
2. ศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์
3.ศาลปกครอง
สู ง สุ ด หรื อ ศาล
ป ก ค ร อ ง แ ห่ ง
สหพันธ์
ศาลปกครอง
แยกออกจาก
ศาลยุตธิ รรม

ไทย

ศาลปกครองมี
2 ชัน้ ศาล
ประกอบด้วย
1. ศาลปกครอง
ชัน้ ต้น
2. ศาลปกครอง
สูงสุด
ศาลปกครอง
แยกออกจาก
ศาลยุตธิ รรม
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ระบบโครงสร้าง
ศาลปกครอง

สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวทาให้สามารถมองเห็นปญั หาของระบบโครงสร้างศาล
ปกครองของประเทศไทยซึง่ ศาลปกครองของประเทศไทยมี 2 ชัน้ คือ ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองชัน้ ต้น
ระบบโครงสร้างศาลปกครองแบ่งออกเป็ น 2 ชัน้ ศาล หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษา
หรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นก็มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังในป
่ ญั หาข้อเท็จจริงและ
ปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้คดีปกครองส่วนใหญ่ไปค้างการพิจารณา
พิพากษาคดีอยู่ในศาลปกครองสูงสุดเป็ นจานวนมาก ปจั จุบนั มีคดีปกครองทีอ่ ุทธรณ์ไปยังศาล
ปกครองสูงสุดมีเพิม่ มากขึน้ ทาให้การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดไม่อาจทาให้คดีเสร็จ
ไปจากศาลปกครองได้รวดเร็ว ซึง่ คดีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาทีศ่ าลปกครองสูงสุดเป็ น
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เวลาหลายปี ข ดั กับ เจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
ผู้ ว ิจ ัย เห็น ว่ า ศาลปกครองของสาธารณรัฐ ฝรัง่ เศส และศาลปกครองของสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีโครงสร้าง 3 ชัน้ ศาลเป็นหลักการทีด่ ศี าลปกครองประเทศไทยน่ าจะนามา
เป็ น แบบอย่า งจากหลัก การของศาลปกครองต่ างประเทศ โดยเพิ่มโครงสร้า งศาลปกครอง
ออกเป็น 3 ชัน้ ศาลประกอบด้วย
(1) ศาลปกครองชัน้ ต้น
(2) ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
(3) ศาลปกครองสูงสุด
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4.1.5 ระบบองค์คณะศาลปกครอง
จากการวิจยั ข้อมูลเอกสารพบว่าระบบองค์คณะศาลปกครองของต่างประเทศมีความ
แตกต่างกับประเทศไทยกล่าวคือ
4.1.5.1 ตุลาการพิจารณาคดี
สาธารณรัฐ ฝรัง่ เศสมี ศ าลปกครองชัน้ ต้ น จ านวนทัง้ หมด 34 ศาล แต่ ล ะศาล
ประกอบด้วย หัวหน้าศาล หัวหน้าคณะ และตุลาการ ซึง่ แต่ละศาลจะมีจานวนตุลาการไม่เท่ากัน
โดยศาลปกครองชัน้ ต้นแห่งนครปารีส (ซึ่งเป็ นศาลที่ใหญ่ท่สี ุด) มีผู้พพิ ากษาทัง้ หมด 68 คน
ศาลปกครองชัน้ ต้นมีอานาจพิจารณาคดีปกครองทัวไปที
่ ก่ ฎหมายมิได้ระบุไว้ว่าให้อยู่ในอานาจ
ของศาลปกครองเฉพาะเรื่องและศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ เี ขตอานาจพิจารณาคดีปกครอง คือศาล
แห่งเขตที่หน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นผู้ออกนิตกิ รรมทางปกครองหรือลงนามในสัญญาที่ถูกนามา
ฟ้องคดีมที ท่ี าการตัง้ อยูใ่ นเขตศาลนัน้ นอกจากนี้ศาลปกครองชัน้ ต้น ยังมีอานาจหน้าทีใ่ นการให้
คาปรึกษาแก่ผวู้ ่าราชการจังหวัดในปญั หาต่าง ๆ ตามทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดขอหารือ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมศี าลปกครองชัน้ ต้นเป็นศาลทีต่ รวจสอบในข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริง ศาลปกครองชัน้ ต้นอาจวินิจฉัยโดยผู้พพิ ากษานายเดียวหรือโดยองค์คณะ โดยในคดี
ที่ม ีป ระเด็ น ซับ ซ้ อ นและยุ่ ง ยากองค์ ค ณะพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้ น จะ
ประกอบด้วยตุลาการอาชีพ 3 คน และตุลาการกิตติมศักดิ ์ 2 คน ส่วนในคดีท่มี ขี อ้ เท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่ใม่ยุ่งยาก ตุลาการเพียงคนเดียวจะทาหน้าที่พจิ ารณาวินิจฉัยคดี หากแพ้คดีใน
ศาลปกครองชัน้ ต้น ก็อาจยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ต่อไปได้
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ประเทศไทยมีศาลปกครองชัน้ ต้นทาหน้าที่เป็ นองค์กรพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ซึ่ง คดีป กครองนั น้ ก็ ค ือ ข้อ พิพ าทระหว่ า งเอกชนฝ่ า ยหนึ่ ง กับ หน่ ว ยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็ นข้อพิพาทระหว่างหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกันเอง ทัง้ นี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัด
ฐานที่ถูกต้องในการปฏิบตั ริ าชการโดยมีตุลาการอย่างน้อย 3 คน จึงจะเป็ นองค์คณะพิจารณา
พิพากษาและยังมีตุลาการผูแ้ ถลงคดีซง่ึ ไม่ใช่ตุลาการในองค์คณะทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบองค์คณะศาลปกครองชัน้ ต้น
สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ตุลาการอาชีพ 3
คน และตุลาการ
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ 2
คน ส่วนในคดีท่ี
ไม่ ม ีข้อ เท็จ จริง
และข้อกฎหมาย
ที่ ยุ่ ง ยาก ตุ ล า
ก า ร เ พี ย ง ค น
เ ดี ย ว จ ะ ท า
หน้ า ที่พิจ ารณา
วินิจฉัยคดี

ไทย
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หัวข้อ

องค์คณะศาล
ปกครองชัน้ ต้น

ตุ ล าการอย่ า ง
น้อย 3 คนแต่ถา้
เป็ นคดีเ ล็กน้ อ ย
จะใช้ตุลาการใน
ศาลปกครอง
เป็ น ผู้ พิจ ารณา
พิพ ากษาเพีย ง
คนเดียว

ตุ ล าการอย่ า ง
น้ อ ย 3 คน เป็ น
อ ง ค์ ค ณ ะ
พิ จ า ร ณ า
พิพากษาคดี
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบองค์คณะศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
หัวข้อ

สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่

ต
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อ ง ค์ ค ณ ะ ศ า ล ตุลาการ 5 คน
ปกครองชัน้
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
อุทธรณ์
ตุลาการหัว หน้ า
คณะ 1 คน และ
ตุลาการอีก 4คน
ซึ่งศาลปกครอง
ชั ้น อุ ท ธรณ์ แ ต่
ล ะ แ ห่ ง อ า จ มี
จานวนองค์คณะ
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่
กับจานวนคดีใน
แต่ละแห่ง โดย
หลัก แต่ ล ะศาล
จะประกอบด้ว ย
อ ง ค์ ค ณ ะ 2-4
องค์คณะ

สหพันธ์
ไทย
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ตุลาการอาชีพ 3 ไ
นาย แล ะ ตุ ล า
การกิต ติ ม ศัก ดิ ์
2 นาย หรือ บาง
ม ล รั ฐ อ า จ
ก า ห น ด ใ ห้ มี
ตุลาการอาชีพ 5
นาย แล ะ ตุ ล า
การกิต ติ ม ศัก ดิ ์
2 นาย
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบองค์คณะศาลปกครองสูงสุด
หัวข้อ

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ตุลาการ 5 คน ตุลาการอาชีพ 5
ประกอบด้วย
นาย แล ะ ตุ ล า
ตุลาการหัวหน้า การกิต ติ ม ศัก ดิ ์
คณะ 1 คน และ 2 นาย หรือ บาง
ตุลาการอีก 4
ม ล รั ฐ อ า จ
คน
ก า ห น ด ใ ห้ มี
ตุลาการอาชีพ 5
นาย แล ะ ตุ ล า
การกิต ติ ม ศัก ดิ ์
2 นาย

ไทย

ตุ ล าการอย่ า ง
น้ อ ย 5 คน เป็ น
อ ง ค์ ค ณ ะ
พิ จ า ร ณ า
พิพากษาคดี
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องค์คณะศาล
ปกครองสูงสุด

สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่

4.1.5.2 การคัดเลือกและการแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง
สาธารณรัฐฝรังเศส
่
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ม ี
สถานภาพเป็ นข้าราชการซึ่งมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตัง้ การให้พ้นจากตาแหน่ ง และการ
บริหารงานบุคคลทีแ่ ตกต่างไปจากข้าราชการพลเรือนโดยทัวไป
่ โดยมีกฎเกณฑ์สาหรับตุลาการ
ศาลปกครองออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎเกณฑ์สาหรับสมาชิกของสภาแห่งรัฐ และกฎเกณฑ์
สาหรับตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น และตุลาการศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ผูท้ จ่ี ะได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์นัน้ จะคัดเลือกจากผู้มคี ุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ตุลาการชัน้ สอง จะแต่งตัง้ จากผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1.1) จานวน 3 ใน 4 จากผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ
(1.2) จานวน 1 ใน 4 จากผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรมหรือข้าราชการของส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิ าค หรือส่วนท้องถิน่ ระดับผูบ้ ริหารซึง่ มีอายุราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) ตุลาการชัน้ หนึ่ง จะแต่งตัง้ จากผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(2.1) จานวน 6 ใน 7 จากตุลาการชัน้ สอง
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(2.2) จานวน 1 ใน 7 จากผู้พพิ ากษาศาลยุตธิ รรม ซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่เ ป็ นผู้พพิ ากษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือข้าราชการซึง่ มีอายุไม่น้อยกว่า 37 ปี และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระดับ
ผูบ้ ริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) สาหรับตุลาการชัน้ พิเศษขึน้ ไป จะแต่งตัง้ ตามอาวุโส
(4) ประธานศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทงั ้ 7 คน จะแต่งตัง้ จากสมาชิกสภาแห่งรัฐในระดับ
Conseillers d’Etat
การคัดเลือกสมาชิกของสภาแห่งรัฐนัน้ จะเลือกจากผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) การคัดเลือก Auditeurs ชัน้ สอง จะแต่งตัง้ จากผู้ทส่ี าเร็จการศึกษาจาก “วิทยาลัย
การปกครองแห่งชาติ” (L’Ecole nationale d’administration)
(2) การคัดเลือก Auditeurs ชัน้ หนึ่งจะคัดเลือกจาก Auditeurs ชัน้ สอง
(3) การคัดเลือก Maîtres des requêtes จะคัดเลือกจากข้าราชการ 2 กลุ่ม ได้แก่
(3.1) Auditeurs ชัน้ หนึ่ง ซึ่งปฏิบ ัติหน้ าที่ม าแล้ว 8 ปี ในอัต ราส่ ว น 2 ใน 3 ของ
ตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
(3.2) ข้าราชการซึ่งมีอ ายุไม่น้อ ยกว่า 30 ปี และได้รบั ราชการพลเรือ นหรือ ราชการ
ทหารหรือปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ในอัตราส่วน 1ใน 4 ของตาแหน่งทีว่ ่าง
(4) การคัดเลือก Conseillers d’Etat en service ordinaire จะคัดเลือกจากบุคคล 2
กลุ่ม ได้แก่
(4.1) Maîtres des requêtes ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่ งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 13 ปีใน
อัตราส่วน 2 ใน 3 ของตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
(4.2) บุคคลใดก็ได้ซ่งึ มีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของตาแหน่ งที่จะ
แต่งตัง้
(5) การคัดเลือก Conseillers d’Etat en service extraordinaire (ซึง่ เป็ นกรรมการอยู่ใน
ตาแหน่ งคราวละ 4 ปี ) จานวน 12 คน จะแต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาต่าง ๆ เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฝา่ ยร่างกฎหมายและให้คาปรึกษาของสภาแห่งรัฐ
(6) การคัดเลือกหัวหน้ าคณะ (Président de section) ทัง้ 6 คนจะคัดเลือกจาก
Conseillers d’Etat ซึง่ เป็นข้าราชการประจา
(7) การคัดเลือกรองประธานสภาแห่งรัฐ จะคัดเลือกจากหัวหน้ าคณะหรือ Conseillers
d’Etat ซึ่งเป็ นข้าราชการประจาการแต่งตัง้ สมาชิกของสภาแห่งรั ฐนัน้ ถ้าเป็ นในกรณีของ
Auditeurs และ Maîtres des Requêtes กระทาโดยกฤษฎีกาธรรมดา ส่วนการแต่งตัง้ สมาชิก
สภาแห่งรัฐซึ่งมีลาดับชัน้ สูงกว่านี้ กระทาโดยกฤษฎีกาในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีส่วนการ
เลื่อ นขัน้ และการเลื่อ นต าแหน่ ง ของสมาชิกสภาแห่ง รัฐ นัน้ รองประธานสภาแห่ ง รัฐ โดยการ
ปรึกษาหารือกับ “คณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐ ” (Bureau des Presidents) ซึ่ง
ประกอบด้วย รองประธานสภาแห่งรัฐ และหัวหน้าคณะทัง้ 6 คน เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกผูท้ จ่ี ะ
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ได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อ นต าแหน่ ง หรือ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ภายในสภาแห่งรัฐ แต่
ในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารถือปฏิบตั กิ นั ตลอดมาจนกลายเป็ นประเพณีไปแล้วว่าการเลื่อนขัน้ เลื่อน
ตาแหน่ งจะกระทาตามลาดับอาวุโสโดยอัตโนมัตสิ าหรับการลงโทษทางวินัยข้าราชการของสภา
แห่งรัฐกระทาโดยผู้มอี านาจแต่งตัง้ หลังจากทีไ่ ด้หารือคณะกรรมการข้าราชการสภาแห่งรัฐแล้ว
ส่วนการพ้นจากตาแหน่งนัน้ สมาชิกสภาแห่งรัฐจะพ้นจากตาแหน่ งโดยการลาออก ถูกปลดออก
จากตาแหน่ง และเกษียณอายุราชการเมือ่ อายุครบ 68 ปี
ในส่ ว นของหลัก ประกัน ความเป็ น อิส ระของสมาชิก สภาแห่ ง รัฐ นั น้ สภาแห่ ง รัฐ ของ
สาธารณรัฐฝรังเศสเป็
่
นสถาบันที่ได้รบั การยอมรับนับถือทัง้ จากรัฐบาลและสาธารณะชน และ
เป็นสถาบันทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิได้มกี ารตรากฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตหิ า้ มมิให้
มีการโยกย้ายสมาชิกของสภาแห่งรัฐโดยมิได้รบั ความยินยอมของเจ้าตัวเนื่องจากสภาแห่งรัฐ
เห็นว่าไม่มคี วามจาเป็นทีจ่ ะต้องมีการตรากฎหมายดังกล่าว
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนนั ้ ตุลาการศาลปกครองมี 2 ประเภท คือตุลาการอาชีพ และ
ตุลาการกิตติมศักดิ ์ ในกรณีของตุลาการอาชีพจะต้องสอบได้เนติบณ
ั ฑิตชัน้ ที่ 2 (ผูท้ จ่ี ะสอบเนติ
บัณฑิตชัน้ ที่ 2 ได้จะต้องสอบผ่านและทาประกาศนียบัตรทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายวิธพี จิ ารณาทางปกครองและสัมมนาทางกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยจนสอบได้เนติบณ
ั ฑิต
ขัน้ แรก แล้ว เข้าฝึ ก งานในส่ ว นราชการ สานักงานอัยการ และศาลต่ า ง ๆ เป็ นระยะเวลาที่
กาหนด) ซึ่งมีคุณสมบัตมิ สี ทิ ธิได้รบั เลือกเป็ นตุลาการศาลปกครองโดยจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งตลอดชีวติ ตุลาการอาชีพทีจ่ ะประจาศาลปกครองของสหพันธ์จะต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า 35 ปี ส่วนตุลาการกิตติมศักดิ ์จะแต่งตัง้ จากผูม้ สี ญ
ั ชาติเยอรมันมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีและ
มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตศาลไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี โดยการสรรหาตุลาการ
กิตติมศักดิ ์จะมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการกิตติมศักดิ ์ ซึง่ ประกอบด้วยประธานศาลปกครอง
นัน้ เป็ นประธานคณะกรรมการ ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งรัฐบาลของมลรัฐแต่งตัง้ 1 คน และ
กรรมการซึ่งได้รบั การเลือกจากรัฐสภาของมลรัฐจานวน 7 คนกฎหมายได้กาหนดคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามดารงตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่งระยะเวลาดารงตาแหน่ ง และจานวนตุลาการ
ไว้ ดังนี้
(1) ตุลาการตลอดชีพหรือตุลาการอาชีพ
ผู้ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งตุลาการตลอดชีพจะดารงตาแหน่ ง ตุลาการตลอดชีพ
ซึง่ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์และศาลปกครองชัน้ ต้นอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตุลาการ
ช่วยราชการในศาลอื่นได้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ทางกฎหมายอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตุลาการ
ช่ว ยราชการตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่ง ไม่น้อ ยกว่า 2 ปี แต่ ไม่เ กินระยะเวลาของการดารง
ตาแหน่งเดิม
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(2) ตุลาการกิตติมศักดิ ์
กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กาหนดให้มตี ุลาการ
กิตติมศักดิ ์เข้าร่วมในการนัง่ พิจารณาคดีในองค์คณะของศาลปกครองชัน้ ต้น และในองค์คณะ
ของศาลปกครองชัน้ อุท ธรณ์ โดยได้กาหนดคุณสมบัตไิ ว้ว่า ต้องเป็ นผู้มสี ญ
ั ชาติเยอรมัน มีอายุ
30 ปี บริบูรณ์ และต้องมีภูมลิ าเนาภายในพื้นที่ท่ีศาลนัน้ มีเขตอานาจเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อนการได้รบั เลือก และให้มรี ะยะเวลาการดารงตาแหน่งผูพ้ พิ ากษากิตติมศักดิ ์ 4 ปี
ประเทศไทยตุลาการศาลปกครองมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากตุลาการในศาลยุตธิ รรม
กล่าวคือ
(1) การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองนัน้ จะใช้ระบบเปิดบุคคลหลายสาขาอาชีพสามารถ
เข้าเป็นตุลาการในศาลปกครองได้ โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า35 ปีเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือ
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการบริหารราชการแผ่นดิน และมีคุ ณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งจากมาตรา
ดังกล่าว ผู้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นตุลาการในศาลปกครองได้อาจมาจากอาชีพข้าราชการผูพ้ พิ ากษา
ในศาลยุตธิ รรม อัยการ อาจารย์ หรือทนายความก็ได้ ส่วนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนัน้ ต้อง
มีอ ายุไม่ต่ ากว่า 45 ปี เ ป็ นผู้ทรงคุ ณวุฒใิ นสาขาต่ าง ๆ เช่นเดียวกับตุ ล าการในศาลปกครอง
ชัน้ ต้น และมีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในมาตรา 13 ยิง่ ไปกว่านัน้ สาหรับศาลปกครองสูงสุด
มาตรา 277 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังกาหนดให้ม ี
ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ดที่เ ป็ นผู้ทรงคุ ณวุฒสิ าขานิติศ าสตร์และในการบริหารราชการ
แผ่นดินมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทัง้ หมดอีกด้วย
(2) ตุลาการศาลปกครองได้รบั การกาหนดให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามชอบธรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีท่มี าจากประชาชน โดยเริม่ จากการกาหนดจานวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุ ฒสิ ภาซึง่ เป็ น
ตัวแทนของประชาชน การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
(3) มีการเปิดโอกาสให้วจิ ารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดย
สุจริตด้วยวิธที างวิชาการ โดยไม่เป็ นความผิดฐานละเมิดอานาจศาล หรือดูหมิน่ ศาล หรือตุลา
การซึง่ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทางานของศาลปกครองได้อกี ทาง
หนึ่งอันจะส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องมีความโปร่งใส มีเหตุมผี ลและมีความ
น่ าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในกรณีท่อี าจมีการลงโทษฐานละเมิดอานาจศาล กฎหมายยังกาหนดให้
ศาลใช้อานาจอย่างระมัดระวังเท่าทีจ่ าเป็ นตามพฤติการณ์ และหากต้องลงโทษจาคุกหรือปรับก็
กาหนดให้องค์คณะอื่นทีไ่ ม่ใช่องค์คณะที่พจิ ารณาพิพากษาคดีนนั ้ เป็นผูพ้ จิ ารณาและสังลงโทษ
่
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จากตารางเปรียบเทียบและการวิจยั ข้อมูลเอกสารดังกล่าวทาให้สามารถมองเห็นปญั หา
ระบบองค์คณะศาลปกครองของไทยในหลายประการซึ่งศาลปกครองของประเทศไทยนัน้ มี
ปญั หาดังนี้
(1) ปญั หาเกี่ย วกับ การคัดเลือ กตุ ล าการศาลปกครองที่คุ ณ วุ ฒไิ ม่ต้อ งจบสาขา
นิตศิ าสตร์ ตุลาการที่จะพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่ วยงาน
ของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรือ ระหว่างหน่ วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐด้ว ยกัน เอง
เกีย่ วกับการกระทาหรือการละเว้นการกระทาทีห่ น่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรือ เนื่ อ งจากการกระท าหรือ การละเว้น การกระท าที่ห น่ ว ยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ซึง่ ตามอานาจหน้าทีข่ องศาล
ปกครองดังกล่าวเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคาสังทางปกครอง
่
การกระทาละเมิด
ในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทางปกครอง อันเป็ นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่
ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็ นต้องมีกระบวนการเป็ นพิเศษต่างจากคดีปกติทวั ่ ๆ
ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษี
อากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบทีไ่ ม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจาเป็ นต้องใช้ระบบไต่
สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงทีแ่ ท้จริง และต้องมีตุลาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นการเฉพาะซึง่ สามารถ
ตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และประชาชนทัวไปซึ
่ ง่ จะถูกกระทบในทางใดทาง
หนึ่งจากคาพิพากษาของศาลปกครอง ผูท้ จ่ี ะเป็ นตุลาการในศาลปกครองจึงต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ต้องมีความรูอ้ ย่างลึกซึง้
เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
นอกเหนือจากความรูพ้ น้ื ฐานทางกฎหมายทัวไปของไทย
่
เช่น กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
ระบบตุลาการศาลปกครองมุง่ ทีจ่ ะให้ได้ตุลาการมาจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความรูส้ ูง และเป็ น
ผูม้ คี วามสามารถอย่างแท้จริง สอดคล้องกับหลักการจัดตัง้ ศาลปกครองทีต่ ้องการให้เป็ นศาลทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายปกครอง ตุลาการศาลปกครองได้รบั การกาหนดให้เป็ นองค์กร
ทีม่ คี วามชอบธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีฐานทีม่ าจากประชาชน
ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นทีม่ ใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้โดยอาจเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา
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ในสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรืออาจเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการบริหารราชการแผ่นดิน คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาเป็ นตุลาการศาลปกครองอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ศาลปกครองมีอานาจ
หน้าทีห่ ลักทีส่ าคัญคือ การสังเพิ
่ กถอนการกระทาทางปกครองหรือนิตกิ รรมของฝา่ ยปกครอง ซึง่
อาจก่ อ ให้เ กิดผลกระทบต่ อ ความเป็ นอิส ระของฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริห ารในการด าเนิ น
กิจกรรมทางปกครอง และมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการ
กระทาของฝา่ ยปกครองได้ จึงอาจก่อให้เกิดปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาล
ปกครองได้ เพราะเหตุว่าตุลาการทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างด้านนิตศิ าสตร์ไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณา
คดีไม่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญทางด้านนิตศิ าสตร์ และประสบการณ์ในการพิจารณาคดีวนิ ิจฉัย
คดีใ นข้อ เท็จจริงและข้อ กฎหมายได้ ดังนัน้ การพิจ ารณาคดีป กครองที่มขี ้อ เท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อน และมีพยานหลักฐานเป็ นจานวนมากนัน้ อาจเกิดความผิด
หลง และผิดพลาดได้ง่ายทาให้ค าพิพากษา หรือ คาสังขาดความมั
่
นคง
่ และการยอมรับจาก
คู่กรณีในคาพิพากษา หรือคาสังของศาลปกครอง
่
(2) ปญั หาการแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุดต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง นอกจากนั น้ องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 2 คน ซึ่งได้รบั เลือก
จากวุ ฒ ิส ภา และอีก 1 คนจากคณะรัฐ มนตรีอ ัน เป็ น บุ ค คลภายนอกและเป็ น ตัว แทนของ
ประชาชนที่สามารถเข้ามาอยู่ในองค์กรบริหารงานบุคคลของตุลาการศาลปกครอง และวิธกี าร
คัดเลือกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มวิธกี ารคัดเลือกวิธกี ารแต่งตัง้ ขัน้ ตอนการได้มาซึง่ ตุลา
การศาลปกครอง การดารงตาแห่นงของตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครองสูงสุดแยก
ออกจากกันอย่างเด็ดขาด
การแต่ง ตัง้ ตุ ลาการศาลปกครองชัน้ ต้น และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก่ อให้เกิด
ปญั หาในการดาเนินการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึง่ ต่างจากระบบตุลาการในศาลยุตธิ รรม
ทีม่ กี ารกาหนดเป็นชัน้ ไว้ตงั ้ แต่ชนั ้ 1 ถึงชัน้ 5 และมีการเลื่อนลาดับชัน้ จากผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้น
ไปเป็นผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ และผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาได้ตามลาดับอาวุโส ส่วนตุลาการในศาล
ปกครองชัน้ ต้นการเลื่อนลาดับชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดต้องเข้ารับการคัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องบางกรณีตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
ไม่มโี อกาสเลื่อ นล าดับไปเป็ นตุ ล าการศาลปกครองสูงสุดทัง้ ที่ตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นมี
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4.1.6 ระบบสิ ทธิ ของประชาชนในการดาเนิ นคดีปกครอง
จากการเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารพบว่าระบบสิทธิของลูกจ้างในการดาเนินคดีปกครอง
มีดงั นี้
สาธารณรัฐฝรังเศสนั
่
น้ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองก่อนนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองผู้
ฟ้องคดีต้องได้รอ้ งขอต่อฝ่ายปกครองให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี
แล้ว แต่ ฝ่ายปกครองมีคาวินิจฉัยที่ไม่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ฟ้องคดีทงั ้ หมด หรือ
บางส่วนโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย เช่น ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขออนุ ญาตต่อฝ่ายปกครองแล้ว แต่
ฝ่ายปกครองนิ่งเฉยเป็ นเวลา 4 เดือน ซึ่งกฎหมายถือว่าฝ่ายปกครองมีคาวินิจฉัยปฏิเสธโดย
ปริยายแล้ว จากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ จะนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ การทีต่ อ้ งให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขข้างต้นก่อนก็เพื่อให้ฝา่ ยปกครองได้มโี อกาสพิจารณาทบทวนเรื่องนัน้ เสียก่อน ถ้าคู่กรณี
ตกลงกันได้ก็จะได้ไม่ต้องเป็ นคดีข้นึ สู่ศาล และเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าคู่ กรณีพพิ าทกันใน
เรื่องใดบ้าง ส่วนอายุความในการฟ้องคดีปกครองนัน้ ต้องฟ้องภายใน 2 เดือน และคาฟ้องต้อง
ระบุขอ้ ความและประกอบด้วยเอกสารแนบดังต่อไปนี้
- ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นต้นเหตุแห่งการฟ้องคดี
- คาขอท้ายฟ้อง (conclusions)
- เหตุผลทีโ่ จทก์ยกขึน้ เพื่อสนับสนุนคาฟ้องของตน (motifs)
- ชื่อทีอ่ ยูข่ องคู่ความ
- สาเนาคาวินิจฉัยของฝา่ ยปกครองทีถ่ ูกฟ้องคดี หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่าฝ่ายปกครองได้
ปฏิเ สธค าขอของโจทก์โดยปริยายสาหรับกรณี การฟ้อ งคดีท่ขี อให้ศ าลมีค าพิพ ากษาให้ฝ่าย
ปกครองชาระเงินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี หรือให้ฝ่ายปกครองงดเว้น หรือลดหย่อนจานวนเงินที่ผู้ฟ้อง
คดีต้องชาระให้ฝ่ายปกครองต้องให้ทนายความเป็ นผูย้ ่นื คาฟ้องแทนผูฟ้ ้ องคดี แต่ถ้าเป็ นคดีอ่นื
เช่น คดีทฟ่ี ้ องขอให้เพิกถอนนิตกิ รรมทางปกครอง ผูฟ้ ้ องคดีไม่ถูกบังคับว่าจะต้องมีทนาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชัน้ ต้น ไม่มรี ปู แบบการฟ้อง
คดีระบุไว้ชดั เจน บุคคลสามารถยื่นฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง แต่การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาล
ปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ และศาลปกครองแห่ ง สหพัน ธ์ คู่ก รณี จ าเป็ น ต้ อ งให้ท นายความหรือ
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ศาสตราจารย์ดา้ นกฎหมายของมหาวิทยาลัยกระทาการแทน ส่วนกรณีหน่ วยงานของรัฐอาจให้
พนักงาน หรือ ข้าราชการซึ่งผ่ านการสอบกฎหมาย 2 ระดับ กระทาการแทนได้ โดยการยื่น
อุทธรณ์ หรือฎีกาต้องได้รบั อนุ ญาตจากศาลปกครองชัน้ ต้น หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ก่อน
และจะต้องอุทธรณ์ หรือฎีกาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากมีคาพิพากษาหรือคาสัง่ เนื้อหา
สาระของคาฟ้องต้องมีรายการที่จาเป็ น ได้แก่รายละเอียดเกี่ยวกับคู่กรณี สาระสาคัญของข้อ
พิพาท และลายมือชื่อของผูฟ้ ้ องคดีหรือทนายความ
ประเทศไทยการฟ้องคดีปกครอง และการดาเนินคดีปกครองกฎหมายไม่ได้บงั คับว่า
ต้องมีทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 45 การทาคาฟ้องในคดีปกครองนัน้ ไม่ม ี
แบบฟอร์มกาหนดไว้ตายตัวกฎหมายกาหนดไว้แต่เพียงว่าจะต้องทาคาฟ้องเป็ นหนังสือซึ่งจะ
เขียนด้วยลายมือ หรือจะพิมพ์กไ็ ด้แต่จะฟ้องด้วยวาจา หรือฟ้องทางโทรศัพท์ไม่ได้ ในการเขียน
คาฟ้องจะต้องใช้ถอ้ ยคาสุภาพ ในคาฟ้องจะต้องมีรายการครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) ระบุช่อื และทีอ่ ยูข่ องผูฟ้ ้ องคดี
(2) ระบุช่อื หน่ วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องอันเป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นกรมใด
เทศบาลใดหรือระบุช่อื ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่น อธิบดีกรมใด
นายอาเภอใดโดยไม่จาเป็นต้องระบุช่อื บุคคล

(3) สรุปการกระทาและข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีตามสมควรเช่น สรุปว่าผู้
ฟ้องคดีได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทาของหน่ วยงานทางปกครองใด หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดในเรือ่ งอะไรอย่างไรเมือ่ ใด และทีใ่ ดทัง้ นี้เพื่อให้ศาลเข้าใจและตรวจสอบจาก
คาฟ้องได้ว่าเป็ นคดีปกครองทีอ่ ยู่ในอานาจของศาลปกครองหรือไม่ และผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขในการฟ้องคดีโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(4) ระบุคาขอของผู้ฟ้องคดีว่าต้องการให้ศาลแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือ

เสียหายให้อย่างไรซึง่ คาขอนัน้ จะต้องอยู่ในอานาจของศาลปกครองทีจ่ ะกาหนดให้ได้เช่น ขอให้
ศาลสังเพิ
่ กถอนคาสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตสังให้
่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาทีศ่ าลกาหนดแต่ถา้ ผูฟ้ ้ องคดีขอให้ศาลสังลงโทษทางวิ
่
นัย หรือสังลงโทษทางอาญาแก่
่
เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคาสังนั
่ น้ ไม่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครองทีจ่ ะกาหนดให้ได้
(5) ลงลายมือชื่อของผูฟ้ ้ องคดี
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ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนิน คดีปกครองเกี่ยวกับปญั หานี้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มคี วามรู้ในคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความช่วยร่าง
ฟ้ องช่ ว ยด าเนิ น คดีจ ึง ไม่ ม ีค วามรู้ และศัก ยภาพเพีย งพอในการด าเนิ น การใดๆ เพื่อ น า
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานมาสู่ศาลปกครองทาให้ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรม แม้ในทางปฏิบตั ศิ าลปกครองจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้ความช่วยเหลือแนะนาก็ตาม
การฟ้องคดีปกครอง กฎหมายมิได้บงั คับต้องมีทนายความ ผูฟ้ ้ องคดีสามารถจัดทาคา
ฟ้องได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้องให้ทนายความหรือผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างกฎหมายช่วยจัดทาคา
ฟ้องให้ และจากการทีศ่ าลปกครองเพิง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก และการฟ้องคดี
ปกครองก็เป็ นเรือ่ งใหม่ทาให้ผฟู้ ้ องดดีขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับคดีใดเป็ นคดีปกครอง คดี
ใดเป็ นคดีแพ่ง จึงส่งผลให้คาฟ้องที่ย่นื ต่อศาลปกครองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามที่ก ฎหมายกาหนดทาให้ศาลปกครองไม่อาจรับคาฟ้องดังกล่าวไว้พจิ ารณาได้ก่อ ให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนเป็นอย่างมากจนยากเกินกว่าทีจ่ ะแก้ไขเยียวยาได้ในภายหลัง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรกาหนดบทบาทของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
โดยการกาหนดบทบาทของผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษา หรือทนายความ ในการเป็ น
ผูใ้ ห้ความรูเ้ พื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีในศาลปกครอง อาจจะให้ทนายความมาลงชื่อให้ความ
ช่ ว ยเหลือ ประชาชนโดยไม่ ม ีค่ า ตอบแทนหรือ มีก ารแต่ ง ตัง้ ทนายขอแรง เพื่อ ให้ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้อย่างราบรืน่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

4.1.7 ระบบการพิ จารณาพิ พากษาคดีปกครอง
จากการเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารพบว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองมีดงั นี้
สาธารณรัฐ ฝรัง่ เศสมีอ านาจพิจ ารณาคดี ค ดีป กครองที่อ ยู่ ใ นอ านาจการพิจ ารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสได้
่
แก่คดีท่ฟี ้ องขอให้เพิกถอนกฎขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่ วยงานของรัฐ หรือขอให้เพิกถอนคาสังทางปกครอง
่
คดีท่ฟี ้ อง
ขอให้ฝา่ ยปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเปลีย่ นแปลง หรือกระทานิตกิ รรมทีถ่ ูกฟ้องเสีย
ใหม่ ซึ่งได้แก่ คดีภาษีอากร คดีเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาคดีเกี่ยวกับความรับผิดในมูล
ละเมิด คดีเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ที่ฟ้องขอให้นับคะแนนใหม่ และคดีประกาศผลการเลือกตัง้ ใหม่
ฯลฯ คดีทศ่ี าลยุตธิ รรมขอให้ศาลปกครองตีความข้อกฎหมายทีอ่ ยู่ในอานาจของศาลปกครองคดี
เกีย่ วกับการกระทาความผิดอาญาต่อสาธารณะซึง่ ศาลปกครองมีอานาจพิพากษาให้ผกู้ ระทาผิด
ชาระค่าปรับ และชดใช้ค่าเสียหาย
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เมื่อสานักงานจ่าศาลได้ลงรับฟ้องไว้แล้ว อธิบดีศาลจะมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งทา
หน้าทีเ่ ป็ น “ตุลาการเจ้าของสานวน” (rapporteur) โดยให้มหี น้าที่ตรวจสอบคาฟ้องว่าเป็ นคา
ฟ้องที่สมบูรณ์และอยู่ในอานาจของศาลปกครองนัน้ ที่จะรับไว้พจิ ารณาหรือไม่ กากับดูแลการ
สอบสวน และการทาสานวนเกี่ยวกับคดีนัน้ และเป็ นเจ้าของเรื่องติดตามคดีนัน้ ไปจนจบ โดย
ตุลาการเจ้าของสานวนจะเป็นผูก้ าหนดแผนการสอบสวน และแสวงหาข้อเท็จจริงว่าคู่ความฝ่าย
ใดจะต้องชีแ้ จงหรือแสดงพยานหลักฐานใดบ้าง แล้วมอบหมายให้จ่าศาลเป็ นผูร้ บั ไปดาเนินการ
ตามแผนนัน้ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของตุลาการเจ้าของสานวน ระบบวิธพี จิ ารณาความ
ของศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวน ในการไต่สวนตุลาการศาลปกครองมีอานาจ
- สังให้
่ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จัดหาพยานหลักฐานบางอย่าง หรืออาจไปขอตรวจดู
เอกสารทีพ่ พิ าทเอง
- สัง่ ให้ผู้เ ชี่ย วชาญให้ค วามเห็น สัง่ ให้มกี ารพิสูจ น์ ล ายมือ สัง่ ให้ม ีก ารไต่ ส วน หรือ
สอบปากคาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
- หัวหน้าองค์คณะที่พจิ ารณาคดีนัน้ อาจมอบหมายให้ตุ ลาการศาลปกครองคนใดคน
หนึ่งไปดาเนินการไต่สวนอย่างอื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อคดีนัน้ ได้ข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนจะสังยุ
่ ตกิ ารสอบสวน และจัดทาเอกสาร 3
ชิน้ ได้แก่
- บันทึกสรุปสานวน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์สรุปข้ออ้างข้อเถียงของ
คู่ความ และการอ้างอิงถึงตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- ความเห็นของตุ ล าการเจ้า ของส านวน ซึ่ง จะเริ่มด้ว ยสรุป ข้อ เท็จ จริงของคดีก าร
กาหนดประเด็นปญั หาข้อกฎหมายทีต่ ้องวินิจฉัย (ทัง้ ในด้านอานาจศาลวิธพี จิ ารณา และเนื้อหา
สาระของคดี) การวิเคราะห์เหตุผล และข้อต่ อสู้ของคู่ความ และการยกข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยทีศ่ าลจะต้องยกขึน้ วินิจฉัยเอง (ถ้ามี)
- ร่างคาวินิจฉัย เมื่อได้จดั ทาเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนจะ
เสนอเอกสารดังกล่าว และสานวนคดีนัน้ ต่อ หัวหน้าคณะ หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้ า
คณะเพื่อตรวจพิจารณา แล้วส่งสานวนของคดีนนั ้ ให้ “ตุลาการผู้แถลงคดี” พิจารณาจัดทา “คา
แถลงการณ์” ต่อไป
(1) การนังพิ
่ จารณาคดี
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กระบวนการนัง่ พิจารณาคดี จ ะเปิ ด เผยต่ อ หน้ า สาธารณะชน กล่ า วคือ คู่ค วามและ
สาธารณชนสามารถเข้าฟงั การพิจารณาคดีได้ การนัง่ พิจารณาคดีจะเริม่ จากการที่ “ตุลาการ
เจ้าของสานวน” อ่านสรุปคาขอท้ายฟ้องและเหตุผลของคู่ความจากนัน้ คู่ความ หรือทนายความ
มีโอกาสเสนอข้อสังเกตด้วยวาจา แต่จะยกประเด็นใหม่นอกเหนือจากทีป่ รากฏอยู่ในคาคู่ความที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่ได้ ในการนี้ หวั หน้าองค์คณะอาจซักถาม หรือขอความกระจ่างเพิม่ เติม
จากคู่ค วาม หรือ บุค คลอื่นใดที่อ ยู่ ณ ที่นัน้ ได้ จากนัน้ “ตุ ล าการผู้แถลงคดี” จะเสนอ“ค า
แถลงการณ์ ” โดยเสนอความเห็นของตนเกี่ยวกับปญั หาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนัน้
และแนวทางในการวินิจฉัยคดีนัน้ การประชุมปรึกษาของศาลเพื่อลงมติวนิ ิจฉัยคดีนัน้ ไม่เป็ นที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยศาลจะพิจารณาจากร่างคาวินิจฉัยของ “ตุลาการเจ้าของสานวน”
และ“คาแถลงการณ์ ” ของ “ตุลาการผูแ้ ถลงคดี” ซึง่ ศาลอาจเห็นด้วยกับข้อเสนอของ “ตุลาการ
เจ้าของสานวน” หรือข้อเสนอของ “ตุลาการผูแ้ ถลงคดี” หรืออาจมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นก็ได้
และเมื่อศาลมีมติในการวินิจฉัยคดีแล้ว “ตุลาการเจ้าของสานวน” จะรับไปร่างคาวินิจฉัยให้
เป็นไปตามมตินนั ้ โดยให้หวั หน้าองค์คณะเป็ นผูต้ รวจพิจารณา
(2) การอุทธรณ์คาพิพากษา
เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในศาลปกครองชัน้ ต้นจนกระทังมี
่ คาพิพากษาแล้วมิใช่ว่า
คู่ความจะไม่สามารถดาเนินการใดๆ ได้อกี ประมวลกฎหมายศาลปกครองได้กาหนดให้คู่ ความ
อาจโต้แย้งคาพิพากษาได้ใน 3 กรณี ซึง่ ได้แก่ การอุทธรณ์ การฎีกา และการคัดค้าน ซึง่ การ
อุทธรณ์ หรือการฎีก าในศาลปกครองจะไม่มผี ลเป็ นการทุเลาการปฏิบตั ิต ามคาพิพากษา อัน
แตกต่างจากการอุทธรณ์ในศาลยุติธรรมที่มผี ลเป็ นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามคาพิพากษา สภา
แห่งรัฐเองได้ยนื ยันถึงหลักนี้ว่า“ไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือหลักกฎหมายทัวไปที
่
่บญ
ั ญัติ
ให้การอุทธรณ์มผี ลเป็นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามคาพิพากษา”
(3) กาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์
การยื่นอุทธรณ์ให้ย่นื ต่อสานักงานศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ท่มี เี ขตอานาจ หรือสภา
แห่งรัฐยกเว้นกรณีการอุทธรณ์คาพิพากษาคดีภาษีอากร หรือคดีเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ท่เี จ้าหน้าที่ศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ ศาลากลางจังหวัด หรือทีว่ ่าการอาเภอก็ได้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้
อุทธรณ์ การยื่นอุ ทธรณ์ ของคู่ค วามที่เป็ นฝ่ายเอกชนต้อ งด าเนินการโดยทนายความ หรือ
ทนายความประจาสภาแห่งรัฐ หรือประจาศาลยุตธิ รรมสูงสุด มิฉะนัน้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
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อาจมีคาสังไม่
่ รบั อุทธรณ์ได้ และจะต้องมีการแนบเอกสารการแจ้งคาพิพากษาของศาลปกครอง
ชัน้ ต้นมาด้วย หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์อาจเรียกให้ผู้อุทธรณ์มา
แก้ไขอุทธรณ์ โดยจะต้องแล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาอุทธรณ์ หากไม่มกี ารดาเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ศาลอาจมีค าสัง่ ไม่รบั อุ ทธรณ์ ได้มขี ้อยกเว้นบางประการที่ไม่ต้อ ง
ดาเนินการอุทธรณ์โดยทนายความสาหรับกรณีทร่ี ฐั เป็ นคู่ความ ไม่ว่าจะเป็ นผูอ้ ุทธรณ์ เป็ น ผูถ้ ูก
ฟ้ องคดีใ นการอุ ท ธรณ์ หรือ เป็ น ผู้ ร้อ งสอดเข้า มาในอุ ท ธรณ์ จะได้ ร ับ การยกเว้น ไม่ ต้ อ ง
ดาเนินการโดยทนายความ
ผูอ้ ุทธรณ์จะต้องยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งผลคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น หรือระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่มกี ฎหมาย
เฉพาะก าหนดไว้ใ นกรณี ท่ีเ ป็ น ระยะเวลาตามกฎหมายเฉพาะ แต่ ใ นค าพิพ ากษาไม่ ร ะบุ
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็ นสองเดือน สาหรับ Mayotte, Polynésie
française, เกาะ Wallis et Futuna และ Nouvelle Calédonie ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็ น
สามเดือน
สหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี กรณี ข้อ พิพาทที่จะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครอง
เกี่ยวกับ ข้อ พิพ าทตามกฎหมายมหาชน ข้อ พิพ าทนัน้ จะต้อ งไม่ใ ช่ข้อ พิพ าทตามกฎหมาย
รัฐธรรมนู ญ ข้อ พิพาทตามกฎหมายมหาชนนัน้ มิได้กาหนดให้อยู่ใ นเขตอ านาจของศาลอื่น
ประเภทคดีปกครองที่อ ยู่ใ นอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองของสหพัน ธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี คดีท่ีฟ้ องโต้แ ย้ง นิ ติก รรมทางปกครอง คดีท่ีฟ้ องขอให้เ จ้า หน้ า ที่ฝ่ า ย
ปกครองออกนิตกิ รรมทางปกครอง คดีทฟ่ี ้ องขอให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครองกระทาการ คดีทฟ่ี ้ อง
ขอให้พสิ ูจน์สทิ ธิ คาร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายลาดับรอง ระบบ
วิธพี จิ ารณาความของศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวน กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีขน้ึ อยู่กบั คู่กรณี ผู้
ฟ้องคดีปกครองมีสทิ ธิถอนคาฟ้องได้ตลอดเวลา
(1) การนังพิ
่ จารณาคดี
กระบวนการนังพิ
่ จารณาคดีเป็นแบบแถลงด้วยวาจาโดยตรงและกระทาโดยเปิดเผย โดย
ปกติศาลต้องนังพิ
่ จารณาคดีโดยการแถลงด้วยวาจา ทัง้ นี้ ศาลอาจพิจารณาเห็นควรให้ ใช้วธิ กี าร
ชัวคราวก่
่
อนพิพากษา ตามคาขอได้ ในระหว่างการพิจารณาคดีค่กู รณีมโี อกาสอย่างเต็มที่ใน
การนาเสนอ และชีแ้ จงประเด็นข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงต่อองค์คณะในช่วงของกระบวนการ
พิจารณาคดีด้วยวาจา หลักฐานทุกอย่างจะถูกนามาแสดง หรืออย่างน้ อยก็ถูกนามาพิจารณา
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ใหม่ ถู ก บัน ทึก และถู ก น ามาชี้แ จง เพราะค าพิพ ากษาของศาลต้อ งอาศัย ข้อ เท็จ จริง และ
หลักฐานดังกล่าว ซึง่ คู่กรณีมโี อกาสได้นาเสนอสิง่ ที่ตนคิด ตามหลักการทัวไปการพิ
่
จารณาคดี
โดยหลักแล้วจะกระทาโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่กม็ ขี อ้ ยกเว้นบางกรณี เช่นหากการดาเนิน
กระบวนพิจารณาแบบเปิ ดเผยจะส่งผลทางลบต่อความมันคงของรั
่
ฐ หรือส่วนได้เสียของคู่กรณี
ศาลก็จะมีสทิ ธิพจิ ารณาโดยไม่เปิ ดเผยก็ได้ กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีอาศัยหลักความเป็ นอิสระ
ของศาลในการพิจารณาพยานหลักฐาน และพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่มกี ฎข้อบังคับตาม
กฎหมายทีใ่ ห้หลักฐานประเภทหนึ่งเหนือกว่าหลักฐานอีกประเภทหนึ่ง
ศาลจะตรวจคาฟ้องว่าสามารถรับไว้พจิ ารณาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขคือ คดี
พิพาทนัน้ ต้องอยู่ในอานาจของศาลปกครอง และต้องยื่นฟ้องคดีนนั ้ ต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจผูฟ้ ้ อง
คดีตอ้ งมีคุณสมบัติ หรือความสามารถทีจ่ ะดาเนินการฟ้องคดี และผูฟ้ ้ องคดีต้องดาเนินการตาม
ขัน้ ตอน และวิธกี ารสาหรับเยียวยาแก้ไขความเดือ ดร้อนเสียหายของฝ่ายปกครองแล้วเสียก่อน
ซึ่ง คดีส่ ว นใหญ่ ก ฎหมายได้ก าหนดขัน้ ตอน หรือ วิธ ีก ารก่ อ นเข้า สู่ก ระบวนวิธ ีพิจ ารณาคดี
ปกครอง อันได้แก่ การโต้แย้งคัดค้าน หรือการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองต้องมีการอุทธรณ์
ภายในฝา่ ยปกครองเสียก่อน กาหนดให้อุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนเช่นเดียวกัน
(2) การอุทธรณ์คาพิพากษา
ผู้ม ีส ิท ธิใ นการยื่น อุ ท ธรณ์ ค ือ บุ ค คลที่เ ป็ น ผู้ม ีส่ ว นร่ ว มในคดี ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากคาพิพากษาของศาลหรือบุคคลที่ย่นื คาฟ้องและศาลได้ยกฟ้องไม่ว่าจะโดยคา
พิพ ากษาทัง้ หมดหรือบางส่ ว นก็ดี บุค คลเหล่านี้ ย่อมเป็ นผู้มสี ทิ ธิใ นการอุ ทธรณ์ ปญั หาว่าผู้
อุทธรณ์ ได้รบั ผลกระทบ หรือความเสียหายหรือไม่นัน้ ประเด็นปญั หาดังกล่าวเป็ นเรื่องการ
ตรวจสอบในทางสารบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจะต้องไม่เกิดความสับสนระหว่าง
สิทธิในการยืน่ อุทธรณ์ กับสิทธิในการยืน่ ฟ้องหรืออานาจฟ้อง หากศาลปกครองชัน้ ต้นยกคาฟ้อง
ของผูฟ้ ้ องคดี ในกรณีน้ผี ฟู้ ้ องคดีกลายเป็นผูม้ สี ทิ ธิอุทธรณ์ และการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาล
ชัน้ ต้นในกรณีน้ศี าลต้องรับอุทธรณ์ หากได้ย่นื อุ ทธรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนด ปญั หาจะเกิดขึน้ ใน
กรณีของผูร้ อ้ งสอดจะเป็นผูม้ สี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ได้ต่อเมื่อคาพิพากษาของศาลก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิของผูร้ อ้ งสอดเท่านัน้ การกระทบสิทธิของผูร้ อ้ งสอดจะต้องเป็ นผลจากคาวินิจฉัยของศาล
ในประเด็นแห่งคดีนัน้ มิใช่เพียงเป็ นการให้เหตุผลของศาล ดังนัน้ ผูร้ อ้ งสอดจะอ้างว่าตนได้รบั
ผลกระทบจากการให้เหตุผลจากคาวินิจฉัยของศาลไม่ได้
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(3) กาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์
การยื่น อุ ท ธรณ์ จ ะต้อ งยื่น ภายใน 1 เดือ นนับ จากวัน ที่ไ ด้ร ับ ค าพิพ ากษาค าร้อ งขอ
อุทธรณ์ ดงั กล่ าวให้ย่นื ต่อ ศาลปกครองชัน้ ต้น โดยค าร้อ งนัน้ จะต้อ งระบุถึงค าพิพากษาที่ต น
ประสงค์อุทธรณ์ และในค าร้อ งนัน้ จะต้อ งให้เหตุผลของการยื่นอุทธรณ์ดงั กล่ าวด้วย การยื่น
อุทธรณ์มผี ลเป็ นการทุเลาการบังคับตามคาพิพากษาเมื่อศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ได้รบั คาร้อง
ขออุ ท ธรณ์ แ ล้ว ให้ศ าลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ ว ินิจ ฉัย ค าร้อ งขออุ ทธรณ์ โ ดยท าเป็ น ค าสัง่ ศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ในกรณีทศ่ี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์อนุญาตให้อุทธรณ์กด็ ี หรือกรณีทศ่ี าลมีมติ
เป็นเอกฉันท์ทจ่ี ะไม่รบั อุทธรณ์กด็ ี กรณีน้ีศาลไม่จาเป็ นต้องให้เหตุผลการปฏิเสธทีจ่ ะรับอุทธรณ์
ดังกล่าว มีผลทาให้คาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นสามารถทาการบังคับคดีต่อไปได้ ถ้า ศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์อนุ ญาตให้อุทธรณ์ให้ถอื ว่ากระบวนการยื่นคาร้องดังกล่าวเป็ นกระบวนการในการ
อุทธรณ์กรณีจงึ ไม่จาต้องยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลอีก
ประเทศไทยเมือ่ อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นได้รบั คาฟ้องจากพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาล
แล้ ว อธิบ ดีศ าลปกครองชัน้ ต้ น จะจ่ า ยส านวนคดีแ ก่ อ งค์ ค ณะพิจ ารณาพิพ ากษา ส าหรับ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายสานวนคดีนัน้ อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นผู้จ่ายสานวนคดีให้ตรงกับ
องค์คณะทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในประเภทคดีนนั ้ ๆ หรือองค์คณะทีร่ บั ผิดชอบตามพืน้ ที่ ในกรณีท่ี
มีก ารจัดองค์ค ณะดังกล่ าวไว้ แต่ถ้าไม่มกี ารจัดองค์คณะดังกล่าวไว้หรื อ มีการจัดไว้ล กั ษณะ
เดียวกันหลายองค์คณะ หรือองค์คณะดังกล่าวมีคดีคา้ งการพิจารณาอยู่มากซึง่ จะทาให้คดีล่าช้า
หรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสานวนคดีโดยใช้วธิ กี ารที่ไม่อาจคาดหมายได้
ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสานวนให้แก่องค์คณะใด และห้ามมิให้เรียกคืนสานวนคดีหรือโอนสานวนคดีท่ี
ได้จา่ ยไปแล้ว หากตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่าคาฟ้องนัน้ เป็ นคาฟ้องทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนก็จะมี
คาสังรั
่ บคาฟ้องนัน้ ไว้พจิ ารณา และมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทาคาให้การโดยจะกาหนดประเด็นทีผ่ ู้
ถูกฟ้องคดีต้องให้การหรือจัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเป็ นประโยชน์ แก่การพิจารณา
ของศาลด้วยก็ได้ โดยต้องส่งสาเนาคาฟ้องและพยานหลักฐานให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดว้ ยโดยให้จดั ทา
คาให้การยืน่ ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สาเนาคาฟ้อง หรือภายในระยะเวลาทีศ่ าล
ก าหนด ระบบวิธ ีพ ิจ ารณาคดีปกครองใช้ร ะบบไต่ ส วน ตุ ล าการศาลปกครองมีอ านาจที่จ ะ
แสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกว้างขวางการไต่สวนข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนอกเหนือจากพยานหลักฐานทีค่ ่กู รณีนาเสนอต่อศาลแล้วตุลาการ
เจ้ า ของส านวนมีอ านาจเรี ย กให้ คู่ ก รณี หน่ ว ยงานทางปกครองเจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ หรือ
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บุคคลภายนอกส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ต่อศาลได้ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี
มีคาขอ
(1) การนังพิ
่ จารณาคดี
เมื่อ ตุ ล าการผู้แ ถลงคดีไ ด้จ ดั ท าค าแถลงการณ์ เ ป็ น หนัง สือ หรือ สามารถเสนอค า
แถลงการณ์ดว้ ยวาจาได้แล้ว องค์คณะก็จะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรกหลังจากทีไ่ ด้หารือ
กับอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น ซึง่ การนัง่ พิจารณาคดีเป็ นขัน้ ตอนสาคัญของกระบวนวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง โดยหลังจากเสร็จสิ้นขัน้ ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสานวนแล้ว องค์
คณะจะต้อง จัดให้มกี ารนัง่ พิจารณาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ เพื่อให้ค่กู รณีมโี อกาสมาแถลงด้วยวาจา
ต่อหน้ าองค์คณะ ในวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคาแถลงเป็ นหนังสือ
จะต้องยื่นต่อศาลก่อนวันนัง่ พิจารณาคดี หรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างนัง่ พิจารณาคดีคาแถลง
เป็ น หนั ง สือ ที่ย่นื ต่ อ ศาลนัน้ ต้อ งเป็ น ข้อ เท็จ จริง ที่เ คยยกขึ้น อ้า งไว้แ ล้ว เท่ า นัน้ เว้น แต่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญแห่งคดีซง่ึ มีเหตุจาเป็ นหรือพฤติการณ์พเิ ศษทีท่ าให้ไม่อาจเสนอ
ต่อศาลได้ก่อนหน้านัน้ แต่ในกรณีดงั กล่าวศาลจะรับฟงั ข้อเท็จจริงนัน้ ได้กต็ ่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้
คู่กรณีอกี ฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง นอกจากนี้แล้ว คู่กรณีมสี ทิ ธินา
พยานหลัก ฐานมาสืบ ประกอบค าแถลงเป็ น หนัง สือ ที่ย่นื ต่ อ ศาลได้ โดยให้ศ าลพิจารณาสัง่
อนุญาตเท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับคาแถลงและจาเป็นแก่คดีเท่านัน้
เมื่อ เสร็จสิ้นการแถลงการณ์ ของตุ ล าการผู้แถลงคดีแล้ว ตุ ล าการหัว หน้ าคณะจะนัด
ประชุมปรึกษาองค์คณะเพื่อพิพากษาหรือมีคาสังในวั
่ นเดียวกั นหลังจากนัน้ เองหรือในวันอื่น
ต่อมาก็ได้ โดยรูปแบบของคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ จะมี รายการต่างๆ เช่น ชื่อผู้ย่นื คาฟ้อ ง
หน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่เป็ นเหตุ แห่งการฟ้องคดี เหตุแห่งการฟ้ องคดี
ข้อเท็จจริงของเรือ่ งทีฟ่ ้ อง เหตุผลแห่งคาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี คาบังคับ
ถ้ามีโดยให้ระบุหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบตั ิตามคาบังคับไว้ด้วย
เป็ นต้น ศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นอย่างน้ อยสามคน จึงจะเป็ น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา การทาคาพิพากษา หรือคาสังชี
่ ้ขาดคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นซึ่ง
ต้องกระทาโดยองค์คณะจึงต้องเป็ นไปตามความเห็นของตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นฝ่ายข้าง
มากในองค์คณะ แต่ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นฝ่ายข้างน้ อยซึ่งมีความเห็นแย้งก็สามารถทา
ความเห็นแย้งไว้ในคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ได้สาหรับรายการคาบังคับนัน้
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(2) การยืน่ อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสัง่
การยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดคดีของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครอง
สูงสุ ดให้ผู้ย่นื อุทธรณ์ย่นื ค าอุทธรณ์ต่ อ ศาลปกครองชัน้ ต้นที่มคี าพิพากษาหรือ ค าสังนั
่ น้ เป็ น
หนังสือซึง่ อย่างน้อยต้องระบุช่อื ผูอ้ ุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ (คู่กรณีฝ่ายทีม่ ไิ ด้อุทธรณ์) ข้อ
คัดค้านคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น คาขอของผูอ้ ุทธรณ์ และลายมือชื่อของผู้
อุทธรณ์ ซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึน้ อ้างในคาอุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง
และเป็ นข้อที่ไ ด้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชัน้ ต้นด้วย เว้นแต่เ ป็ นปญั หาที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปญั หาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะผูอ้ ุทธรณ์จะ
ยกปญั หาข้อนัน้ ขึ้นกล่าวในคาอุ ทธรณ์ หรือในชัน้ อุทธรณ์โดยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล
ปกครองชัน้ ต้นก็ได้
(3) ระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์นัน้ กาหนดให้ผยู้ ่นื อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดคดี
ของศาลปกครองชัน้ ต้นต้องยืน่ คาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่
ั หาในการ
วัน ที่ม ีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ นัน้ โดยไม่ส ามารถขยายระยะเวลาได้ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
ดาเนินคดีปกครองเป้นอย่างมาก
สาธารณรัฐ ฝรังเศสและสหพั
่
น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี การอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษาศาล
ปกครองชัน้ ต้นให้อุทธรณ์ได้ทงั ้ ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมาย โดยการเสนอปญั หา
ข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่ ม ีก ารจัด ตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ ต้อ งเสนอให้ศ าลปกครองสู ง สุ ด เป็ น ผู้
พิจารณาพิพากษาทาให้คดีทม่ี กี ารอุทธรณ์ทุกคดีต้องค้างการพิจารณาทีศ่ าลปกครองสูงสุดเป็ น
จานวนมาก
ศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
อานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญา
ต่อสาธารณะซึ่งศาลปกครองมีอานาจพิพากษาให้ผู้กระทาผิดชาระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
เรือ่ งนี้แตกต่างจากหลักการของประเทศไทย เนื่องจากศาลปกครองของประเทศไทยไม่มอี านาจ
พิจารณาคดีอาญาทีเ่ กีย่ วการกระทาความผิดอาญาต่อสาธารณะ
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการอุทธรณ์คาพิ พากษาศาลปกครอง
หัวข้อ

อุทธรณ์ได้ทงั ้
ปญั หา
ข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย
ภายใน
ระยะเวลาสอง
เดือนหรือสาม
เดือน

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
อุทธรณ์ทงั ้
ปญั หาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย
ภายในหนึ่ง
เดือน

ไทย
ั หา
อุ ท ธรณ์ ป ญ
ข้อเท็จจริงและ
ป ั ญ ห า ข้ อ
กฎหมาย
ภายในกาหนด
สามสิบวัน
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การอุทธรณ์คา
พิพากษาศาล
ปกครอง

สาธารณรัฐ
ฝรังเศส
่

การยื่นอุทธรณ์คดีปกครองยื่นได้ทงั ้ ปญั หาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายภายในระยะเวลา
สองเดือนของศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสผู
่
้วจิ ยั เห็นว่าหลักการนี้ควรจะนามาใช้กบั ศาล
ปกครองของไทยซึง่ ระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์ของประเทศไทยปจั จุบนั เคร่งครัดเกินไป
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าความมุ่งหมายของการพิพากษาคดีปกครอง ของศาลปกครองสาธารณรัฐ
ฝรังเศสและสหพั
่
นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทัง้ ประเทศไทยนัน้ ต้องการทีจ่ ะให้ศาลปกครองมีคา
พิพากษาโดยเร็ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมนัน่ เอง

4.2. การวิ เคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

การวิจยั ภาคสนาม (Field Research) ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูผ้ ทู้ รงคุณวุฒทิ ่ี
เป็ นผู้เชีย่ วชาญ นักวิชาการ ตลอดจนบุคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของปญั หา
และแนวทางที่เหมาะสมแก่การปรับปรุงและแก้ ไขกฎหมายในการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของ
ประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งผู้วจิ ยั จะได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นลาดับ
ดังต่อไปนี้
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4.2.1 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒซิ ง่ึ เป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายปกครองและ
ศาลปกครองจานวนทัง้ สิ้น 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างประกอบกับวิธกี าร
สนทนาแบบมีส่วนร่วมเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ มีประเด็นข้อคาถาม จานวน 5
ข้อคาถาม โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละข้อคาถามมีดงั ต่อไปนี้ คือ
ประเด็นข้อคาถามที่ 1. ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือ
ศาลปกครองสู ง สุ ด และศาลปกครองชัน้ ต้ น ที่เ ป็ น อยู่ใ นป จั จุบ ัน นี้ ม ีค วามเหมาะสมหรือ ไม่
สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ั หา
ส าหรับ ประเด็น ค าถามข้อ นี้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิส่ ว นใหญ่ ม ีค วามเห็น ตรงกัน ว่ า ป ญ
ั หาที่ส าคัญ ของศาลปกครองซึ่ง ป ญ
ั หาระบบโครงสร้า งศาล
โครงสร้า งศาลปกครองเป็ น ป ญ
ปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้ยงั ไม่ม ี
ความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ศาลปกครองได้แบ่งโครงสร้างการดาเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค) โดยศาลแต่ละศาล
จะมีทต่ี งั ้ และอานาจหน้าทีด่ งั นี้
ศาลปกครองสูงสุด มีท่ตี งั ้ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีดงั นี้
(1) คดีอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
(2) คดีพพิ าทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ท่ปี ระชุม
ใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกาหนด
(3) คดีพพิ าทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(4) คดีทก่ี ฎหมายกาหนดไว้เฉพาะให้อยูใ่ นอานาจศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองชัน้ ต้น ประกอบด้วย ศาลปกครองกลาง ตัง้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมี
เขตครอบคลุมท้องทีก่ รุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี ราชบุร ี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดอื่นทีไ่ ม่ได้อยู่ในเขตของศาลปกครองในภูมภิ าคแห่งใด
แห่งหนึ่ง สาหรับศาลปกครองในภูมภิ าค จะมีเขตอานาจกระจายครอบคลุมท้องทีห่ ลายจังหวัด
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายโดยจะจัดตัง้ และเปิดทาการเป็ นแห่งๆ ไปจนครบจานวนทัง้ สิน้ 16
ศาล กระจายกันทัวประเทศ
่
โดยกฎหมายกาหนดให้จดั ตัง้ ไม่น้อยกว่าปีละ 7 ศาล และมีเขต
อานาจครอบคลุมท้องที่หลายจังหวัดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้นจะมี
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อานาจหน้ าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีท่อี ยู่ในอานาจของศาลปกครอง เว้นแต่คดีท่อี ยู่ใน
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
คดีท่ีข้ึน มาสู่ ศ าลปกครองส่ ว นใหญ่ ป ระชาชนจะเป็ น ผู้ ฟ้ องหน่ ว ยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีก่ ระทาการให้ประชาชนได้รบั ความเสียหายส่งผลให้มคี ดีขน้ึ มาสู่ศาลปกครอง
เป็ นจานวนมากและการพิจารณาคดีปกครองมีความล่าช้ามากเพราะคดีส่วนใหญ่ต้องไปรอการ
พิจารณาอยู่ทศ่ี าลปกครองสูงสุดเป็ นเวลาหลายปีซง่ึ โครงสร้างศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 7 กาหนดให้โครงสร้างศาล
ปกครองแบ่งออกเป็ น 2 ชัน้ ศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชัน้ ต้น หากคู่กรณีไม่
ั หา
พอใจค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้น ก็ม ีส ิท ธิอุ ทธรณ์ ค าพิพ ากษาในป ญ
ข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยที่ศาลปกครองสูงสุดเป็ นศาลชัน้
สูงสุด มีเขตอานาจทัวราชอาณาจั
่
กร มีอานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่อี ุทธรณ์ค า
พิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้ น
ภายใต้ เ งื่อ นไขของกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
อุทธรณ์ และมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลชั
่
น้ ต้น
โดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากประเทศไทยไม่มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์เป็ นเหตุให้คดี
ปกครองส่วนใหญ่ตอ้ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดเป็ นจานวนหลายคดีซง่ึ
ระบบศาลปกครองของประเทศไทยมีลกั ษณะ 2 ชัน้ ศาล สิทธิการอุทธรณ์คาพิพากษาในปญั หา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายโดยไม่มศี าล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์กเ็ พื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีแต่ในความเป็ นจริงหาเป็นเช่นนัน้ ไม่
โครงสร้างของศาลปกครองในปจั จุบนั ทีม่ สี องชัน้ ศาล ในหลักการอาจทาให้ศาลปกครอง
สามารถอานวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพราะมีศาลปกครองน้อยชัน้ โดย
ไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ เพื่อทาให้เป็ นโครงสร้างที่มสี ามชัน้
ศาลเหมือนศาลยุตธิ รรมก็ตาม แต่ขอ้ พิพาททางปกครองเป็นข้อพิพาททีม่ ลี กั ษณะควรทีจ่ ะต้องมี
การตัดสินชี้ขาดด้วยความรวดเร็วเป็ นธรรม หากมีการปรับโครงสร้างเป็ น 3 ชัน้ ศาล การ
วินิจฉัยชี้ขาดอาจมีระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น แม้ในคดีบางประเภทส่วนใหญ่ก่อนที่จะนาขึ้นมาสู่
ศาลนัน้ ได้มกี ารชีข้ าดระงับข้อพิพาทเบือ้ งโดยองค์กรอื่นมาก่อนแล้ว เช่น คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท หรือการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มอี านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ (ในระบบอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครอง) ทาให้ขอ้ พิพาททีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้รบั การพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยอย่างละเอียดเพียงพอ
เพราะคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ใช่ศาล บางท่านอาจไม่มคี วามรู้ความสามารถเพียงพอ การ
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พิจารณาคดีปกครองแทนที่จะอุ ทธรณ์ ไปที่ศ าลปกครองสูงสุ ด โดยตรง ให้อุ ทธรณ์ ใ นปญั หา
ข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายขึน้ มายังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ โดยให้คู่กรณีมสี ทิ ธิอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายได้ แต่ก็อาจจะมีขอ้ ยกเว้นทีอ่ ุทธรณ์ ปญั หาข้อเท็จจริงตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ปญั หาข้อเท็จจริงทัง้ หมดให้มายุตทิ ศ่ี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ส่วนปญั หาข้อ
กฎหมายที่สาคัญก็ให้ฎกี าไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไปการมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์จะได้
ตุ ล าการที่ม ีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญที่ม าจากศาลปกครองชัน้ ต้น และมีค วามต่ อ เนื่ อ งในการ
ดาเนินคดี
ปจั จุบ ันมีค ดีปกครองที่ม ีการอุ ทธรณ์ ไปยังศาลปกครองสูง สุ ด เพิ่มมากขึ้น ทุก ปี แ ละ
เนื่องจากจานวนตุลาการซึง่ พิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดมีจานวนจากัด
ทาให้การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดไม่อาจทาให้คดีเสร็จไปจากศาลได้รวดเร็ว
ซึง่ ส่วนใหญ่คดีต้องรอการพิจารณาอยู่ท่ศี าลปกครองสูงสุดเป็ นเวลาหลายปี ไม่สามารถอานวย
ความยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริงและขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หา คือ
(1) ควรมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ โดยโครงสร้างศาลปกครองเป็ น 3 ชัน้
ศาลจะมีความเหมาะสมมากกว่า กล่าวคือคดีปกครองแทนทีจ่ ะอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุด
โดยตรง ให้อุทธรณ์ในปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายขึน้ มายังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
โดยให้คู่กรณีมสี ทิ ธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง และปญั หาข้อกฎหมายได้ แต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นที่
อุทธรณ์ ปญั หาข้อ เท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด ปญั หาข้อเท็จจริงทัง้ หมดให้มายุติท่ศี าล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ส่วนปญั หาข้อกฎหมายที่สาคัญก็ให้ฎกี าไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไป
การมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์จะได้ตุ ลาการที่มคี วามรู้ค วามเชี่ยวชาญที่มาจากศาลปกครอง
ชัน้ ต้นและมีความต่อเนื่องในการดาเนินคดี
(2) ควรกาหนดเรื่องของข้อจากัดการอุทธรณ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อุทธรณ์ทไ่ี ม่เป็นสาระในการพิจารณาคดี กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาดังนี้
(2.1) คดีทม่ี ที ุนทรัพย์ทพ่ี พิ าทกันเกินกว่า 50,000 บาทขึน้ ไปให้ค่กู รณีสามารถอุทธรณ์
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ภาคได้
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(2.2) คดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 200,000 บาทขึน้ ไปให้ค่กู รณีสามารถฎีกา
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด
(3) ควรเพิม่ งบประมาณเพิม่ จานวนตุลาการศาลปกครองสูงสุดให้เพียงพอกับปริมาณ
ของคดี
(4) ควรปรับปรุงแก้ไขวิธพี จิ ารณาในศาลสูงลัดขัน้ ตอนบางขัน้ ตอนให้รวดเร็วลดการ
แถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดีเนื่องจากมีการตรวจสอบมารอบหนึ่งแล้วลดภาระงานในส่วน
อื่น (ความคิดเห็นจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ,นายวุฒ ิ มีช่วย ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชู
ชาติ อัศวโรจน์ ,นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์ ,นายจักรพันธ์ จันทนานนท์,นายนันทศักดิ ์ พูลสุข ,
รองศาสตราจารย์ ดร.ภู ร ิช ญา วัฒ นรุ่ ง ,รองศาสตราจารย์ ดร.จิร ศัก ดิ ์ รอดจัน ทร์,ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นายไวกูณฐ์
ไววิทย์ ,นายนิรุท ชัชวาล,นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์,พันตารวจโทสมชาย
อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย เฉยสกุล)
อย่า งไรก็ต ามผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิอีก ส่ ว นหนึ่ ง มีค วามเห็น ว่ า โครงสร้า งศาล ปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 7 กาหนดให้
ศาลปกครองมีโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 2 ชัน้ ศาล คือ ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น
ในปจั จุบนั มีความเหมาะสมแล้ว(ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล ,นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต
,นายวชิระ ชอบแต่ง , ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์
,นายประนัย วณิชชานนท์ , ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัติ ,นางสาวฐิตพิ ร
กมลสุข ,ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล ,ศาสตราจารย์ดร.สุนทร มณีสวัสดิ ์ ,นายสุรเทพ
พิพฒ
ั นสุข, ดร.มาโนช นามเดช )
ประเด็นข้อคาถามที่ 2. ท่านมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของตุลาการ
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจาก
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ใน
ปจั จุบนั ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
และประธานศาลปกครองสูงสุดก็ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา มาตรา 15 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไร
และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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สาหรับประเด็นคาถามข้อนี้ ผูท้ รงคุณวุฒสิ ่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันว่า ปญั หาระบบ
องค์คณะตุลาการศาลปกครองเป็ นปญั หาทีส่ าคัญของศาลปกครองซึง่ ปญั หาระบบองค์คณะตุลา
การศาลปกครองกาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการ
ในศาลปกครองสูง สุ ดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่ ส าขานิติศ าสตร์ ท่ีเ ป็ นอยู่ใ น
ปจั จุบนั นี้ยงั ไม่มคี วามเหมาะสม เกี่ยวการคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการที่จะ
พิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกัน เกีย่ วกับการกระทาหรือการละเว้น
การกระทาทีห่ น่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระทาหรือการละเว้นการกระทาทีห่ น่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ซึง่ ตามอานาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการออกกฎหรือคาสังทางปกครอง
่
การกระทาละเมิดในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทาง
ปกครอง อันเป็ นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดี
จาเป็ นต้องมีกระบวนการเป็ นพิเศษต่างจากคดีปกติทวั ่ ๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจ
กระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็ นค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบทีไ่ ม่อาจทราบข้อมูลจาก
หน่ วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจาเป็ นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง
และต้องมีตุลาการที่มคี วามเชี่ยวชาญเป็ นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และประชาชนทัวไปซึ
่ ง่ จะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคาพิพากษาของศาล
ปกครอง ผูท้ จ่ี ะเป็นตุลาการในศาลปกครองจึงต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารราชการเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ต้องมีความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กฎหมายปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดีปกครอง นอกเหนือจากความรู้พ้นื ฐานทาง
กฎหมายทัวไปของไทย
่
เช่น กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาระบบตุลาการศาลปกครองมุ่งที่
จะให้ได้ตุลาการมาจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความรูส้ ูง และเป็ นผูม้ คี วามสามารถอย่างแท้จริง
สอดคล้อ งกับหลัก การจัดตัง้ ศาลปกครองที่ต้อ งการให้เ ป็ นศาลที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้า น
กฎหมายปกครอง ตุลาการศาลปกครองได้รบั การกาหนดให้เป็ นองค์กรทีม่ คี วามชอบธรรม ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีฐานทีม่ าจากประชาชน โดยเริม่ จากการกาหนดจานวนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒสิ ภาซึง่ เป็ นตัวแทนของประชาชน (มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 17 วรรค 2) การแต่งตัง้
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ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุ ดก็ต้อ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
วุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค 2) นอกจากนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง (ก.ศป.) ยังมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ 2 คน ซึง่ ได้รบั เลือกจากวุฒสิ ภา และอีก 1 คน
จากคณะรัฐมนตรีอนั เป็ นบุคคลภายนอกและเป็ นตัวแทนของประชาชนที่สามารถเข้ามาอยู่ใน
องค์กรบริหารงานบุคคลของตุลาการศาลปกครอง
ตามพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นทีม่ ใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้โดยอาจเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา
ในสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรืออาจเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการบริหารราชการแผ่นดิน คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาเป็ นตุลาการศาลปกครองอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ศาลปกครองมีอานาจ
หน้าทีห่ ลักทีส่ าคัญคือ การสังเพิ
่ กถอนการกระทาทางปกครองหรือนิตกิ รรมของฝา่ ยปกครอง ซึง่
อาจก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อิส ระของฝ่ ายปกครองและฝ่ า ยบริห ารในการด าเนิ น
กิจกรรมทางปกครองและมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเนื่อ งมาจากการ
กระทาของฝ่ายปกครอง จึงอาจก่อให้เกิดปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาล
ปกครองได้ เพราะเหตุว่าตุลาการทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างด้านนิตศิ าสตร์ไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณา
คดีไม่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านนิตศิ าสตร์และประสบการณ์ในการพิจารณาคดีวนิ ิจฉัยคดี
ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ ดังนัน้ การพิจารณาคดีปกครองทีม่ ขี อ้ เท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่มคี วามยุ่ง ยากซับซ้อ นและมีพ ยานหลัก ฐานเป็ นจ านวนมากนัน้ อาจเกิด ความผิดหลงและ
ผิดพลาดได้ง่ายทาให้คาพิพากษาหรือคาสังขาดความมั
่
นคงและการยอมรั
่
บจากคู่กรณีในค า
พิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองจ
่
าเป็ นต้องสาเร็จการศึกษาทางด้านนิตศิ าสตร์จะทาให้การ
ตัดสินคดีของศาลปกครองซึ่งกระทาเป็ นองค์ค ณะนัน้ เป็ นไปด้วยความถู กต้อ งเป็ นธรรม มี
แนวความคิดนิตวิ ธิ ที างกฎหมาย มีขอ้ มูล มีมุมมองทีห่ ลากหลาย ครอบคลุม รอบด้าน มากกว่า
มุมมองทางด้านศาสตร์อ่นื แม้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญพิเศษในศาสตร์สาขาอื่นๆ ก็มคี วามจาเป็ น
อย่างมากในคดีปกครองเพียงบางประเภทเท่านัน้
ผู้ทรงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หาคือ ควรกาหนดให้ผู้ท่จี ะมาสอบ
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองต้องจบนิตศิ าสตร์ (ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล,ดร.
ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ,นายวชิระ ชอบแต่ง ,ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ)
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ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัต,ิ นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ ,นางสาวฐิตพิ ร
กมลสุข ,นายนันทศักดิ ์ พูลสุข ,รองศาสตราจารย์ ดร. ภูรชิ ญา วัฒนรุ่ง ,รองศาสตราจารย์ ดร.
จิรศักดิ ์ รอดจันทร์ ,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ,ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณี
สวัสดิ ์ ,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นายไวกูณฐ์ ไววิทย์ ,นายนิรุท ชัชวาล,
นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์, พันตารวจโทสมชาย อมรสุนทรสิร,ิ นายสมชาย
เฉยสกุล )
อย่างไรก็ตามผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการทางานของตุลา
การศาลปกครองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้ ในปจั จุบนั มีความเหมาะสม
แล้ว (ความคิดเห็นจาก นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต ,นายวุฒ ิ มีช่วย,ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ,
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์ , นายประนัย วณิชชานนท์ ,ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ
,นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์,ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข , ดร.
มาโนช นามเดช )
การคัด เลือ กแต่ ง ตัง้ ตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด มี
คุณสมบัตใิ นการแต่งตัง้ และวิธกี ารคัดเลือกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มวิธกี ารคัดเลือก
วิธกี ารแต่งตัง้ ขัน้ ตอนการได้มาซึ่งตุ ลาการศาลปกครอง การดารงตาแหน่ งของตุ ลาการศาล
ปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุด แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด การคัดเลือกแต่ งตัง้ ตุลา
การศาลปกครองชัน้ ต้นและตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุด ก่อให้เกิดปญั หาในการดาเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึง่ ต่างจากระบบตุลาการในศาลยุตธิ รรม ทีม่ กี ารกาหนดเป็ นชัน้
ไว้ตงั ้ แต่ชนั ้ 1 ถึงชัน้ 5 และมีการเลื่อนลาดับชัน้ จากผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นไปเป็ นผูพ้ พิ ากษาศาล
อุทธรณ์แ ละผู้พพิ ากษาศาลฎีกาได้ ตามลาดับอาวุโส ส่วนตุ ลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น การ
เลื่อนลาดับชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องบางกรณีตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไม่มโี อกาสเลื่อนลาดับ
ไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดทัง้ ทีต่ ุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญและมี
ประสบการณ์ในการพิจารณาคดีปกครองเป็ นอย่างมาก
ในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลาการคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้
ระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปญั หาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการเข้ามาพิจารณาพิพากษาคดี
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ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุล าการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุ ลาการในศาล
ปกครองสูงสุด การเลื่อนลาดับชัน้ จากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดต้องเข้ารับการคัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่อง ในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาล
ปกครองใช้ระยะเวลาการคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปญั หาความล่าช้าใน
การคัดเลือกตุลาการเข้ามาพิจารณาพิพากษาคดีปกครองควรได้รบั การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
บริหารจัดการการคัดเลือกให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินการที่สนั ้ ลงกว่าเดิม และอาจพิจารณา
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารคัดเลือกบางอย่างให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อลดปญั หาทีอ่ าจทาให้มกี ารมอง
ว่าระบบการสอบคัดเลือกบางขัน้ ตอนไม่เป็ นธรรมมีลกั ษณะเอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มได้
การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่ต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อวุฒสิ ภา
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หา คือ
(1) ควรก าหนดวิธ ีก ารคัด เลือ กให้ม ีก ารเลื่อ นไหลตามระบบอาวุ โ สและมีก ารสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกกาหนดรายละเอียดให้ชดั เจน มีการแยกสนามสอบระหว่างพนักงาน
คดีปกครองกับบุคคลภายนอก
(2) ควรปรับปรุงการใช้เวลาในการคัดเลือกตุลาการเพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ภิ ายในทีม่ ี
ความซ้าซ้อนและปรับลดระยะเวลาของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอนให้กระชับขึน้ ทัง้ นี้เพื่อให้
กระบวนการคัดเลือกสามารถทาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวาระในการดารง
ตาแหน่ง
(3) การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่
ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒสิ ภา (ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล ,ดร.ประพจน์
คล้ายสุบรรณ ,นายวุ ฒ ิ มีช่วย , นายวชิระ ชอบแต่ง ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวง
ศักดิ ์ , นายประนัย วณิชชานนท์ ,ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ ,นางสาว
ฐิติพ ร กมลสุ ข ,นายนันทศัก ดิ ์ พูล สุ ข, รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศัก ดิ ์ รอดจันทร์ ,ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์ ,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นาย
ไวกูณฐ์ ไววิทย์ ,นายนิรทุ ชัชวาล,นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ , พันตารวจ
โทสมชาย อมรสุนทรสิร,ิ นายสมชาย เฉยสกุล )
อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒอิ กี ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า การดารงตาแหน่ งจากตุลาการ
ศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ในปจั จุบนั
ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและ
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ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา ตามมาตรา 15 วรรค 1 และ
วรรค 2 ในปจั จุบนั มีความเหมาะสมแล้ว (ความคิดเห็นจาก นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต ,ดร.ประสาท
พงษ์สุวรรณ์ ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ , นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์,นายเชิด
ศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัติ,รองศาสตราจารย์ ดร. ภูรชิ ญา วัฒนรุ่งศาสตราจารย์ ,ศาสตราจารย์ ดร.
ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข , ดร.มาโนช นามเดช )
ประเด็น ข้ อ ค าถามที่ 3. ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ระบบสิท ธิข องประชาชนในการ
ดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้อง
และดาเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการยื่นฟ้อง การแสวงหาหลักฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การ
ฟ้องคดีต้องทาเป็ นหนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการ
แก้ปญั หาได้อย่างไร
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สาหรับประเด็นคาถามข้อนี้ ผู้ทรงคุณวุฒสิ ่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันว่า ป ญั หาระบบ
สิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครองเป็ นปญั หาที่สาคัญ ของศาลปกครองซึ่ง ปญั หา
ระบบสิทธิข องประชาชนในการดาเนิน คดีป กครอง การฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดี
ปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง การทาคาฟ้องในคดีปกครองนัน้ ไม่
มีแบบฟอร์มกาหนดไว้ตายตัวกฎหมายกาหนดไว้แต่เพียงว่าจะต้องทาคาฟ้องเป็ นหนังสือซึง่ จะ
เขียนด้วยลายมือหรือจะพิมพ์กไ็ ด้แต่จะฟ้องด้วยวาจาหรือฟ้องทางโทรศัพท์ไม่ได้ในการเขียนคา
ฟ้องจะต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ ในคาฟ้องจะต้องมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(1) ระบุช่อื และทีอ่ ยูข่ องผูฟ้ ้ องคดี
(2) ระบุช่อื หน่ วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องอันเป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นกรมใด
เทศบาลใดหรือระบุช่อื ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่น อธิบดีกรมใด
นายอาเภอใดโดยไม่จาเป็นต้องระบุช่อื บุคคล
(3) สรุปการกระทาและข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีตามสมควรเช่น สรุปว่าผู้
ฟ้องคดีไ ด้รบั ความเดือ ดร้อ นหรือเสียหายจากการกระทาของหน่ วยงานทางปกครองใดหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดในเรือ่ งอะไรอย่างไรเมื่อใดและทีใ่ ดทัง้ นี้เพื่อให้ศาลเข้าใจและตรวจสอบจาก
คาฟ้องได้ว่าเป็ นคดีปกครองทีอ่ ยู่ในอานาจของศาลปกครองหรือไม่และผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขในการฟ้องคดีโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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(4) ระบุคาขอของผู้ฟ้องคดีว่าต้องการให้ศาลแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้อย่างไรซึง่ คาขอนัน้ จะต้องอยู่ในอานาจของศาลปกครองทีจ่ ะกาหนดให้ได้เช่น ขอให้
ศาลสังเพิ
่ กถอนคาสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตสังให้
่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาทีศ่ าลกาหนดแต่ถ้าผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลสังลงโทษทางวิ
่
นัยหรือสังลงโทษทางอาญาแก่
่
เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคาสังนั
่ น้ ไม่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครองทีจ่ ะกาหนดให้ได้
(5) ลงลายมือชื่อของผูฟ้ ้ องคดี
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ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนิน คดีปกครองเกี่ยวกับปญั หานี้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มคี วามรู้ในคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความช่วยร่าง
ฟ้องช่วยดาเนินคดีจงึ ไม่มคี วามรูแ้ ละศักยภาพเพียงพอในการดาเนินการใดๆ เพื่อนาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานมาสู่ศาลปกครองทาให้ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมอีกทัง้
พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานราชการและที่สาคัญหน่ วยงาน
ราชการมีพ นัก งานอัยการช่ว ยในการดาเนินคดี ทาให้ประชาชนเสียเปรียบตัง้ แต่ แรกแล้ว แม้
ในทางปฏิบตั ิศ าลปกครองจะมีเจ้าหน้ าที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนาก็ต าม การดาเนินคดี
ปกครองโดยไม่มที นายความนัน้ เป็ นสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทาง
ปกครองถือว่าเป็ นหลักการที่ดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายปกครอง
น้ อ ยมากแม้จะสามารถฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลปกครองเพื่อ ขอให้แ ก้ไ ขหรือ บรรเทาความเดือ ดร้อ น
เสียหายที่ได้รบั จากการกระทาของฝ่ายปกครอง แต่ยงั คงมีปญั หาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธ รรมทางปกครองของประชาชน เช่ น การพิจ ารณาเกี่ย วกับ ความเป็ น ผู้
เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีปกครองบางประเภท และการ
พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีกรณีการดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารที่กฎหมาย
กาหนดไว้ก่อนฟ้องคดี (การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง) เป็ นต้น ทาให้ศาลปกครองมีคาสังไม่
่
รับฟ้องคดีทป่ี ระชาชนฟ้องเป็ นจานวนมากก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมซึง่ หากพิจารณาปรับแก้
ไขแนวคาพิพากษาในเรือ่ งดังกล่าวหรือมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพื่อปรับแก้ไขให้ชดั เจนมากขึน้ ก็
จะทาให้การใช้สทิ ธิเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองของประชาชนเป็ นไปด้วยสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้
การดาเนินคดีในศาลปกครองโดยไม่จาเป็ นต้องมีทนายความ แม้จะเป็ นการลดภาระ
ของประชาชนไม่จาเป็ นที่จะต้อ งเสียเงินว่าจ้างทนายความซึ่งมักจะมีจานวนไม่น้อ ยเพื่อ ให้
ดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลแทน อันจะทาให้ประชาชนสามารถดาเนินกระบวนพิจารณาใน
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ศาลโดยการฟ้องคดีหรือแก้ขอ้ กล่าวหาได้โดยไม่เป็นภาระมากนัก อันจะทาให้ประชาชนสามารถ
ใช้สทิ ธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นก็ตาม แต่ ต้อ ง
ยอมรับว่าประชาชนยังมีความรูค้ วามเข้าใจไม่มากนักในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ดังนัน้ ศาลปกครองควรพิจารณาดาเนินกระบวน
พิจารณาในระบบไต่สวนในลักษณะทีย่ ดื หยุน่ ไม่ควรเคร่งครัด ให้ความสาคัญกับปญั หาทางด้าน
เทคนิควิธพี จิ ารณาทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญจนทาให้ค่กู รณีไม่สามารถเข้าถึงความเป็ นธรรมได้ สิง่ ใดที่
คู่กรณีกระทาไปโดยผิดหลง ไม่เข้าใจ ไม่ได้จงใจ ศาลก็ควรพิจารณาไต่สวน สอบถามให้ชดั เจน
ก่อนทีจ่ ะมีคาสังอย่
่ างใดอย่างหนึ่งไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไข คือ
(1) ควรจัดให้มที นายความอาสาหรือทนายความขอแรงช่วยร่างฟ้องช่วยดาเนินคดีให้
ประชาชนโดยทนายความต้องเป็ นผู้มปี ระสบการณ์และเป็ นผู้ท่มี คี วามรูค้ วามเข้าใจกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครองเป็ นอย่างดี
(2) ควรทีจ่ ะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญมาช่ วยให้คาแนะนาหรือที่
ปรึกษาพิเศษมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านมาช่วยในการแสวงหาพยานหลักฐาน (ความ
คิดเห็นจาก นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ,ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ,นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต ,นายวุฒ ิ
มีช่วย , นายวชิระ ชอบแต่ง , ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย
แสวงศักดิ ์ , นายประนัย วณิชชานนท์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ , นายเทพ
สิทธิ ์ รักไตรรงค์ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัต,ิ นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ , นายนันทศักดิ ์ พูล
สุ ข ,ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษ ฐ์ พิพ ัฒ นกุ ล ,รองศาสตราจารย์ ดร. ภูร ิช ญา วัฒ นรุ่ง ,รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิ ร ศั ก ดิ ์ รอดจัน ทร์ ,ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัต นชื่ อ สกุ ล ,
ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์ ,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นายไวกูณฐ์
ไววิทย์ ,นายนิรุท ชัชวาล,นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์,พันตารวจโทสมชาย
อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย เฉยสกุล ,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข )
อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒอิ กี ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า คดีปกครองไม่จาเป็ นที่จะต้องมี
ทนายความ ประชาชนสามารถด าเนิ น กระบวนพิจ ารณาในศาลโดยการฟ้ องคดีห รือ แก้ข้อ
กล่าวหาได้เองมีความเหมาะสมแล้ว (ความคิดเห็นจาก ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,นางสาวฐิตพิ ร
กมลสุข ,ดร.มาโนช นามเดช)
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ประเด็น ข้ อ ค าถามที่ 4. ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ระบบการพิจ ารณาพิพ ากษาคดี
ปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้
เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่ อศาลปกครอง
สูง สุ ด ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ส ามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีค าสัง่ หรือ ค า
พิพากษาไม่รบั ฟ้องก่ อ นการพิจารณาในปจั จุบนั นี้ มคี วามเหมาะสมหรือ ไม่ สามารถอานวย
ความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
สาหรับประเด็นคาถามข้อนี้ ผูท้ รงคุณวุฒสิ ่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันว่า ปญั หาระบบ
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเป็ นปญั หาทีส่ าคัญซึง่ ปญั หาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองปจั จุบนั ยังไม่มคี วามเหมาะสม เกีย่ วกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1)
ทีเ่ ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการ
ฟ้องคดีปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม อาจยังมีความไม่ชดั เจนอยู่
บ้าง อาจพิจารณาปรับแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไข คือ ควรขยายระยะเวลาการฟ้องคดีทเ่ี ป็ น
การตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการฟ้องคดี
ปกครองตามมาตรา 9 (1) จาก 90 วัน เป็ น 1 ปี (ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล,ดร.
ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ,นายวุฒ ิ มีช่วย , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ ,นายเชิด
ศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัติ,นายจักรพันธ์ จันทนานนท์,นายนันทศักดิ ์ พูลสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.
ภูรชิ ญา วัฒนรุ่ง,รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ รอดจันทร์ ,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัต
นชื่อสกุล,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์ ,นายอนุรกั ษ์ สถิรรัตน์,นายไวกูณฐ์ ไววิทย์,นายนิรุท ชัชวาล,
นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ ,พันตารวจโทสมชาย อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย
เฉยสกุล )
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิอีก ส่ ว นหนึ่ ง มีค วามเห็น ว่ า ระบบการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีป กครอง
เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้ อ งคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิแ ละจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) มีความเหมาะสมแล้ว
(ความคิด เห็น จาก นายภานุ พ ัน ธ์ ชัย รัต , นายวชิร ะ ชอบแต่ ง ,ดร.ประสาท พงษ์ สุ ว รรณ์ ,
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์,นายประนัย วณิชชานนท์,ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,
นายเทพสิท ธิ ์ รัก ไตรรงค์,นางสาวฐิติพร กมลสุ ข ,ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษ ฐ์ พิพฒ
ั นกุ ล ,
ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข ,ดร.มาโนช นามเดช)
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การกาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาล
ปกครองสูงสุด ผูท้ รงคุณวุฒสิ ่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันว่า การวินิจฉัยคดีในกรณีคาสังหรื
่ อค า
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นมีคดีเป็นจานวนมากทีค่ ่กู รณียงั ไม่ยอมรับความถูกต้องและรูส้ กึ
ั หายุ่ง ยาก
ว่า ยัง ไม่ไ ด้ร บั ความยุติธ รรม เช่ น คดีท่ีม ีพ ยานหลัก ฐานก้ า กึ่ง กัน หรือ คดีท่ีม ีป ญ
ซับซ้อนหรือ คดีท่ศี าลปกครองใช้ดุล ยพินิจอันไม่ส มควร ประกอบกับคดีปกครองเป็ นคดีท่มี ี
พยานหลักฐานทีเ่ ป็นเอกสารจานวนมากการทีก่ ฎหมายกาหนดให้อุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ฟงั คาสังหรื
่ อคา
พิพากษาโดยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ต่ อ ศาลปกครองสูง สุ ด โดยไม่ส ามารถขยายระยะเวลาได้นั น้ อาจมีล ัก ษณะค่ อ นข้า ง
เคร่งครัดตายตัวเกินไป ขาดความยืดหยุ่น อาจพิจารณาปรับแก้ไขบทบัญญั ตขิ องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ศาลมีอานาจพิจารณารับอุทธรณ์ท่ยี ่นื เกินกาหนดที่ผอู้ ุทธรณ์มเี หตุจาเป็ นหรือเหตุ
สุดวิสยั ได้
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไข คือ ควรกาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์คาสัง่
หรือคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ควรขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ได้
อย่างน้ อย 2 ครัง้ ประมาณ 60 วัน (ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัส ดิกุ ล ,ดร.ประพจน์
คล้ายสุบรรณ ,นายวุฒ ิ มีช่วย, ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์ , ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ , นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัต,ิ นายจักร
พัน ธ์ จัน ทนานนท์ ,นายนั น ทศัก ดิ ์ พู ล สุ ข ,รองศาสตราจารย์ ดร. ภู ร ิช ญา วัฒ นรุ่ ง ,รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ รอดจันทร์ ,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ,นายศิร ิ สุ
วัฒนานนท์ ,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นายไวกูณฐ์ ไววิทย์ ,นายนิรุท ชัชวาล,นายนัฐพล แตง
โสภา ,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ ,พันตารวจโทสมชาย อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย เฉยสกุล ,ดร.
มาโนช นามเดช )
ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิอีก ส่ ว นหนึ่ง มีค วามเห็น ว่า กาหนดระยะเวลาการอุ ทธรณ์ ค าสัง่ หรือ ค า
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาได้มคี วามเหมาะสมแล้ว (ความคิดเห็นจาก นายภานุ พ ันธ์ ชัยรัต, นายวชิระ
ชอบแต่ง , ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ , นายประนัย วณิชชานนท์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.
ชูชาติ อัศวโรจน์ ,ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,นางสาวฐิตพิ ร กมลสุข, ศาสตราจารย์ ดร. สุ นทร
มณีสวัสดิ ์ , นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข)
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การทีศ่ าลปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนการพิจารณาผูท้ รงคุณวุฒสิ ่วนใหญ่มคี วามเห็น
ตรงกันว่า ก่ อ ให้เ กิดความไม่เ ป็ นธรรมในการด าเนินคดีเ ป็ นอย่างมากการมีค าสังหรื
่ อคา
พิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาในปจั จุบนั นี้ แม้จะเป็ นวิธพี จิ ารณาคดีทจ่ี าเป็ นทีศ่ าลปกครอง
จาเป็ นต้องพิจารณาก่อนว่าข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในอานาจของศาลหรือไม่และได้ดาเนินการ
ครบถ้ว นตามขัน้ ตอนที่ก าหนดไว้หรือ ไม่อ ย่า งไร ซึ่ง จะแตกต่ า งจากวิธ ีพิจ ารณาคดีใ นศาล
ยุตธิ รรม ด้วยเหตุลกั ษณะพิเศษของคดีปกครอง อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่า วศาลปกครองควรจะมี
การพิจารณาด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ก่อนทีจ่ ะมีคาพิพากษาหรือคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
อันจะทาให้การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นธรรมแก่ผู้
ฟ้องคดี
ผูท้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะแนวทางในการแก้ไข คือควรรับฟ้องคดีปกครองมาพิจารณาก่อนมี
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้อง (ความคิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล ,ดร.ประพจน์ คล้าย
สุบรรณ ,ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัติ ,นายจักรพันธ์ จันทนานนท์,นาย
นันทศักดิ ์ พูลสุข ,รองศาสตราจารย์ ดร. ภูรชิ ญา วัฒนรุ่ง ,รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ รอด
จันทร์ ,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์,นายอนุ รกั ษ์ สถิรรัตน์
,นายไวกูณฐ์ ไววิทย์ ,นายนิรุท ชัชวาล,นายนัฐพล แตงโสภา,นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ ,พัน
ตารวจโทสมชาย อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย เฉยสกุล )
ผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า การที่ศาลปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนการ
พิจารณามีความเหมาะสมแล้ว (ความคิดเห็นจาก นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต, นายวุฒ ิ มีช่วย, นาย
วชิระ ชอบแต่ง , ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์ , นาย
ประนัย วณิชชานนท์ , ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ ,นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์,
นางสาวฐิตพิ ร กมลสุข, ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์ ,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข,ดร.มาโนช
นามเดช)

ประเด็นข้อคาถามที่ 5. ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาที่เกิดขึ้นศาลปกครองควร
ปฏิรปู หรือไม่
สาหรับประเด็นคาถามข้อนี้ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกคนมีความเห็นตรงกันว่าศาลปกครองควร
ปฏิรปู ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมเพื่ออานวยความยุตธิ รรมแก่ทุกฝ่ายได้อย่างเป็ นธรรม (ความ
คิดเห็นจาก นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล ,ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ,นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต ,นายวุฒ ิ
มีช่วย , นายวชิระ ชอบแต่ง , ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย
แสวงศักดิ ์ , นายประนัย วณิชชานนท์ ,ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ , ดร.สุเมธ
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รอยกุลเจริญ , นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์ ,นายเชิดศักดิ ์ หิรญ
ั สิรสิ มบัต,ิ นายจักรพันธ์ จันทนา
นนท์ ,นางสาวฐิตพิ ร กมลสุข ,นายนันทศักดิ ์ พลูสุข,ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล ,รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ภูรชิ ญา วัฒนรุง่ ,รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ รอดจันทร์,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล , ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์ ,นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์ ,นาย
อนุรกั ษ์ สถิรรัตน์ ,นายไวกูณฐ์ ไววิทย์ , นายนิรุท ชัชวาล,นายนัฐพล แตงโสภา ,นางออมฤดี
ชัน้ ไพบูลย์ ,พันตารวจโทสมชาย อมรสุนทรสิร ิ ,นายสมชาย เฉยสกุล ,นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข
,ดร.มาโนช นามเดช)
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4.2.2 สรุปข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ รงคุณวุฒทิ าให้ทราบถึงสภาพปญั หาระบบศาลปกครองของ
ประเทศไทยตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒจิ ากการสัมภาษณ์เจาะลึกใน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อ นามาปรับใช้ในกฎหมายไทย โดยผู้ว ิจยั ได้สรุปข้อค้นพบใน
ประเด็นดังกล่าวต่อไปนี้คอื
ปัญหาประการแรก ปญั หาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองได้แ บ่ ง โครงสร้า งการ
ดาเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค)
หากคู่กรณีไม่พอใจคาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นก็มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาสัง่
หรือคาพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด เป็ นเหตุให้คดีปกครองส่วนใหญ่ไปค้างการพิจารณา
พิพากษาคดีอยูใ่ นศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีจานวนจากัดคดีต้องค้างอยู่
ที่ศาลปกครองสูงสุด เป็ นเวลาหลายปี ก่ อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
การที่แบ่งศาลที่พจิ ารณาพิพากษาคดีปกครองออกเป็ น 2 ชัน้ ศาลและคู่กรณีม สี ทิ ธิ
อุท ธรณ์คาพิพ ากษาหรือ คาสั ่งในป ญั หาข้อ เท็จ จริง และในป ญั หาข้อ กฎหมายโดยไม่ม กี าร
จากัดสิท ธิก ารอุท ธรณ์ ไ ปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง มีตุล าการจานวนจากัดเป็ นเหตุทาให้มคี ดี
ปกครองเพิม่ มากขึ้น และมีคดีท่คี ้างการพิจารณาอยู่ท่ศี าลปกครองสูงสุดเป็ นจานวนมากขึ้นทุกปี
อันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิดเรื่องหลักความยุตธิ รรม และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับหลักความ
รับผิดชอบ กับหลักความคุม้ ค่า ทัง้ ขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542ในเรื่องโครงสร้างศาลปกครองทีเ่ กี่ยวกับการอุทธรณ์ และชัน้
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ของศาลที่จะอุทธรณ์ได้ในคดีปกครอง การแก้ไขสามารถทาได้โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาคขึน้
ปัญหาประการที่ สอง ปญั หาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง เกี่ยวการคัดเลือก
แต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ จึงอาจก่อให้เกิด
ปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาลปกครองได้
การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การเลื่อน
ล าดับชัน้ จากตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ น ตุ ล าการศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลา
การคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปญั หาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการ
เข้ามาพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิดเรื่องหลักความยุตธิ รรม หลักความ
เป็ นอิสระของผูพ้ พิ ากษา และหลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวกับหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า ทัง้ ไม่เกิดสัมฤทธิผลในเรื่อง
ระบบการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองจึงจาต้องมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกตุลาการ ในเรื่อง
การกาหนดระบบการคัดเลือกตุลาการที่มหี ลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณ สมบัต ิที่เ หมาะสม
อย่า งรอบด้า นและความจาเป็ น ต่อ การร่ว มเป็ น องค์ค ณะในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็ น
สาคัญให้มากขึน้
ปัญหาประการที่ สาม ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การ
ฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูใ้ นคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความ
ช่ ว ยร่ า งฟ้ องช่ ว ยด าเนิ น คดี เพื่อ น าข้อ เท็จ จริง และพยานหลัก ฐานมาสู่ศ าลปกครองท าให้
ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมแม้ในทางปฏิบตั ศิ าลปกครองจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้
ความช่วยเหลือแนะนาก็ตาม
การที่ค ดีป กครองไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ นคดีป กครอง
ประชาชนส่วนใหญ่ในคดีปกครองอาจไม่มเี งินจ้างทนายความช่วยร่างฟ้องช่วยดาเนินคดีจงึ ไม่ม ี
ความรูแ้ ละศักยภาพเพียงพอ ในการทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพื่อนาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานมาสู่ศาลปกครองอีกทัง้ คดีปกครองส่วนใหญ่ประชาชนจะเป็ นผูฟ้ ้ องหน่ วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จะมีพนักงานอัยการเข้า
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มาช่วยดาเนินคดีให้หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทาให้ประชาชนเสียเปรียบไม่สามารถ
ต่อสูค้ ดีได้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม อันส่งผลให้ขดั ต่อแนวคิดเรื่องหลักความยุตธิ รรม และ
หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับหลักนิต ธิ รรม หลัก คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ กับหลักความคุ้มค่า ทัง้ ไม่เกิดสัมฤทธิผลในเรื่องประชาชนไม่ม ี
ทนายความ ช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง จึงจาต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพ ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องการจัดให้ม ีการแต่ งตัง้
ทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงเพื่อช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ปั ญ หาประการที่ สี่ ปญั หาระบบการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีปกครอง เกี่ย วกับ การ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง การที่ระยะเวลาการฟ้องคดีเป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้
เกิน ไปก่ อ ให้เ กิด ความไม่เ ป็ น ธรรม ระยะเวลาการอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ของศาล
ปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ฟงั คาคาพิพากษาหรือ
คาสังโดยไม่
่
ส ามารถขยายระยะเวลาในการอุ ทธรณ์ ค าพิพากษาหรือค าสังของศาลปกครอง
่
ชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการดาเนินคดีเป็ นอย่างมากและการ
ที่ศาลปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนพิจารณาคดีทาให้ประชาชนไม่ได้รบั ความคุ้มครองสิทธิ
เท่าที่ควรจะเป็ นก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม อันส่งผลให้ขดั ต่ อแนวคิดเรื่องหลักความยุตธิ รรม
และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบกับหลักความ
คุม้ ค่า ทัง้ ขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 จึงจาต้องพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง และวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี การอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์
คาพิพากษาหรือคาสัง่ การให้ศาลปกครองรับฟ้องมาพิจารณาคดีก่อนมีคาพิพากษาหรือคาสังไม่
่
รับฟ้อง
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 30 คน ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลในส่วนของ
ั หา กรอบแนวทางของการปฏิรู ป ระบบศาลปกครองของประเทศไทย ตลอดจน
สภาพป ญ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มคี วามชัดเจนและน่ าเชื่อถือมากขึน้ โดย
ผู้วจิ ยั ได้ นาผลสรุปของข้อมูลที่ได้บูรณาการกรอบแนวทางกฎหมายให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ เพื่อนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อไป
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในประเด็นต่างๆ ตัง้ แต่บทที่ 1 จนถึงบทที่ 4 ตามระเบียบ
วิธวี จิ ยั ทีก่ าหนดไว้นนั ้ ทาให้ทราบถึงคาตอบซึง่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีม่ คี วาม
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็ นมา แนวคิด การจัดตัง้ ศาลปกครองของต่างประเทศ
และประเทศไทย วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย
สภาพปญั หาที่เกิดขึ้นกับศาลปกครอง อีกทัง้ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงที่
เหมาะสมแก่การนามาปรับใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายไทย โดยผู้วจิ ยั ได้
ทาการสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการวิจยั เป็นลาดับดังต่อไปนี้ คือ

DP
U

5.1 สรุปผลการวิ จยั

การจัดตัง้ ศาลปกครองในประเทศไทยนัน้ มีแนวคิดในการมีองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททาง
ปกครองซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรม
ราชโองการจัด ตัง้ คณะ ที่ป รึก ษาราชการแผ่ น ดิน เรีย กว่ า เคาน์ ซิล ออฟสเตด ให้ ต รา
“พระราชบัญญัตเิ คาน์ซลิ ออฟสเตด คือที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน” โดยมีหน้าที่ 2 ประการ คือ
เป็ นทีป่ รึกษาของพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และในร่างกฎหมายเกี่ยวกับพิจารณา
เรือ่ งราษฎรได้รบั เดือดร้อน โดยตัดสินคดีความต่าง ๆ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคดีปกครอง ต่อมาจัดตัง้
องค์กรขึน้ เพื่อทาหน้าที่พจิ ารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยให้มสี ถานะเดียวกับสภา
แห่ งรัฐของสาธารณรัฐฝรังเศส
่
จึงมีการตราพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ยคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช 2476 กาหนดให้มหี น้ าทีเ่ ดียวกับ สภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ทาหน้าทีจ่ ดั
ทาร่างกฎหมายหรือกฎข้อบังคับตามคาสังของ
่
สภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Representative)
หรือนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) รับปรึกษาหรือให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ทบวง
การเมืองของรัฐบาล และพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่จะได้มกี ฎหมายให้อยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใช้ช่อื ว่า “คณะกรรมการกฤษฎีกา” และเพื่อให้ราษฎรได้รอ้ งเรียน
เกี่ยวกับคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาได้มกี ารตราพระราชบัญญัตเิ รื่องราว
ร้องทุกข์ พุทธศักราช 2492 ใช้บงั คับ โดยจัดตัง้ คณะกรรมการวินิจ ฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ม ี
อานาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง และให้สทิ ธิแก่เอกชนที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ไี ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากเจ้าหน้ าที่ของ
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รัฐบาลหรือเทศบาลปฏิบตั กิ ารนอกเหนืออานาจหน้ าที่หรือละเลยต่อหน้ าที่ หรือปฏิบตั ิหน้ าที่
ล่าช้าเกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่สุจริต ซึ่งต่อมาได้มกี ารปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวกับ การวินิจฉัย
คดีปกครองใหม่ มีการตรากฎหมายขึน้ อีกหนึ่งฉบับ คือ พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีก า พ.ศ. 2522 ขึ้น ใช้บ ัง คับ เพื่อ เตรีย มรับ การจัด ตัง้ ศาลปกครอง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองแยกต่างหาก จาก
ศาลอื่น ๆ ในลัก ษณะศาลคู่ ให้มอี านาจหน้ าที่ว ินิ จฉัยคดีป กครอง ซึ่ง เป็ นคดีท่ีโอนมาจาก
คณะกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ และในคดีละเมิดทางปกครองและสัญญา ทาง
ปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจของศาลยุตธิ รรม และพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 มีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2542 เป็ นต้นมา โดยให้มศี าลปกครองชัน้ ต้น และศาลปกครอง
สูงสุด
การพิจารณาคดีเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลหรือตุลาการซึง่ อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้
ได้จากการรับฟงั ข้อเท็จจริงและการปรับใช้กฎหมายการให้สทิ ธิในการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือ
คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นจึงเป็ นการควบคุมการใช้ดุลพินิจของศาลชัน้ ต้น และเพื่อป้องกัน
และแก้ไขไม่ให้ศาลชัน้ ต้นพิจารณาคดีผดิ พลาด โดยคดีทุกประเภทที่ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคา
พิพากษาหรือคาสังเป็
่ นคดีท่สี ามารถอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด แม้การให้สทิ ธิอุทธรณ์
เป็ นหลักการสาคัญในการให้ความยุตธิ รรมให้แก่คู่กรณีแต่ถ้าให้สทิ ธิในการอุทธรณ์ในทุกกรณี
คู่กรณีอาจใช้สทิ ธิอุทธรณ์โดยมิได้คานึงถึงความสาคัญของสิทธิหรือโดยไม่มเี หตุผล การจากัด
สิทธิจงึ เป็ นการจาเป็ นจะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์บางประการที่เป็ นการจากัดการใช้สทิ ธิ
อุทธรณ์ในกรณีทค่ี ่กู รณีประสงค์จะอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังศาลปกครองไปยั
่
งศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งอาจกาหนดประเภทคดีจานวนทุนทรัพย์ เพียงเท่าทีไ่ ม่ทาให้เกิดความเสียหายในการ
ให้ความเป็นธรรมแก่ค่กู รณี
เมื่อพิจารณาจากภาระการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดซึง่ เกิดจากปริมาณคดีท่ี
เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดทีม่ จี านวนเพิม่ มากขึน้ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การให้ส ิทธิ
คู่กรณีโต้แย้งคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นได้โดยไม่มขี อ้ จากัดต้องห้าม
อุทธรณ์ รวมทัง้ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองในขัน้ ตอนการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลในชัน้ ของการแสวงหาข้อเท็จจริงซึง่
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คู่กรณีต้องให้ขอ้ เท็จจริงต่อศาลด้วยตนเอง การทีศ่ าลปกครองสูงสุดต้องทาหน้าที่ในฐานะศาล
ปกครองชัน้ ต้นกรณีทม่ี กี ฎหมายกาหนดให้คดีบางประเภทยืน่ ฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
นอกเหนื อ จากที่ก าหนดไว้ต ามมาตรา 11 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทาให้ปริมาณคดีท่กี าหนดให้ย่นื ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
โดยตรงมีปริมาณเพิม่ มากขึน้
การจัดตัง้ ศาลปกครองเป็ น 3 ชัน้ โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ และมีการ
จ ากัด สิท ธิใ นการอุ ท ธรณ์ ค ดีบ างประเภทต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด โดยให้ถือ เป็ น ที่สุ ด ในศาล
ปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ แล้ว ผลจากการมีศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์จะทาให้ค ดีข้นึ สู่ศาลปกครอง
สูงสุดมีจานวนลดลง อันจะทาให้การพิจารณาคดีต่าง ๆ ของศาลปกครองสูงสุดทีม่ คี วามสาคัญ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจะมีการพิจารณาที่รวดเร็วยิง่ ขึ้นเป็ นการแบ่งเบาภาระของศาล
ปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาสังคดี
่ รวมทัง้ เพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพทาง
กระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองให้แก่ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทัวถึ
่ งมากยิง่ ขึน้
และจะทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของศาลปกครองได้อย่างแท้จริงจาก
เหตุ ผลและความจาเป็ น การที่ศาลปกครองเป็ นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อานาจตุลาการ
อานวยความยุตธิ รรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดาเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์ สาธารณะ ย่อมต้องมีการ
พัฒนารูปแบบการจัดโครงสร้างขององค์กรศาลปกครองรวมทัง้ กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่รบั ผิดชอบ การจัดตัง้ ศาลปกครองเพียงสองชัน้ ศาล คือ ศาลปกครอง
ชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุดไม่สามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และมีปญั หาในการอานวยความยุตธิ รรมให้แก่ค่กู รณีในคดีปกครองอยู่หลายประการ ซึ่งปญั หา
เหล่านี้ยอ่ มทาให้การอานวยความยุตธิ รรมทางปกครองไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตัง้
ศาลปกครองอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสในป
่
จั จุบนั
นัน้ มีทงั ้ หมด 3 ชัน้ คือ ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ และสภาแห่งรัฐ ซึ่งทา
หน้าที่เป็ นศาลปกครองสูงสุด แต่ในบางกรณีเป็ นทัง้ ศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุด
ในคราวเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามระบบโครงสร้างของศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่ ยังมีศาลชานัญ
พิเศษ สาหรับคดีปกครองบางประเภทอีกด้วย ศาลปกครองทัง้ 3 ชัน้ ศาลมีกระบวนวิธพี จิ ารณา
คดีท่มี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน และมีขอ้ แตกต่างกันในกระบวนวิธพี จิ ารณาซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษ
ของแต่ละศาลของศาลปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ในส่วนของประเทศไทยได้มกี ารจัดตัง้ ศาล
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ปกครองตามพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
บัญญัตถิ งึ วิธพี จิ ารณาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษแตกต่างจากวิธพี จิ ารณาความแพ่ง โดยนาหลักกฎหมาย
และรูปแบบของวิธพี จิ ารณาคดีปกครองสาธารณรัฐฝรังเศส
่
และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งมาเป็ นแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย ทัง้ นี้ โดยอาศัยอานาจของพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เพื่อกาหนดรายละเอียด
ต่างๆ ในวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ศาลปกครองในปจั จุบนั มีปญั หาหลายประการดังนี้
ปัญหาประการแรก ปญั หาระบบโครงสร้างศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองได้แ บ่ ง โครงสร้า งการ
ดาเนินงานออกเป็นสองชัน้ ศาล คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น (ประกอบด้วยศาล
ปกครองกลางและศาลปกครองในภูมภิ าค) หากคู่กรณีไม่พอใจคาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาล
ปกครองชัน้ ต้นก็มสี ิทธิอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด เป็ นเหตุให้คดี
ปกครองส่ว นใหญ่ ไปค้างการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่ในศาลปกครองสูงสุด ตุ ลาการในศาล
ปกครองสูงสุดมีจานวนจากัดคดีตอ้ งค้างอยูท่ ศ่ี าลปกครองสูงสุดเป็ นเวลาหลายปีก่อให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
ปัญหาประการที่ สอง ปญั หาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง เกี่ยวการคัดเลือก
แต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้ ตุ ลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ จึงอาจก่อให้เกิด
ปญั หาความไม่มคี ุณภาพของคาพิพากษาของศาลปกครองได้
การคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การเลื่อน
ล าดับชัน้ จากตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุ ล าการศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งเข้ารับการ
คัดเลือกใหม่ทาให้ขาดความต่อเนื่องในปจั จุบนั การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใช้ระยะเวลา
การคัดเลือกหลายขัน้ ตอนใช้ระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปญั หาความล่าช้าในการคัดเลือกตุลาการ
เข้ามาพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ปัญหาประการที่ สาม ปญั หาระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การ
ฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
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ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูใ้ นคดีปกครองบางคนไม่มเี งินจ้างทนายความจึงไม่มที นายความ
ช่ ว ยร่ า งฟ้ องช่ ว ยด าเนิ น คดี เพื่อ น าข้อ เท็จ จริง และพยานหลัก ฐานมาสู่ศ าลปกครองท าให้
ประชาชนเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมแม้ในทางปฏิบตั ศิ าลปกครองจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้
ความช่วยเหลือแนะนาก็ตาม
ปัญหาประการที่สี่ ปญั หาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลา
การฟ้องคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองนัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระยะเวลาการ
อุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30
วัน นับแต่วนั ฟงั คาสังหรื
่ อคาพิพากษาโดยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อ
คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ได้ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการ
ด าเนิ น คดีเ ป็ น อย่ า งมากและการที่ศ าลปกครองมีค าสัง่ ไม่ ร ับ ฟ้ องก่ อ นพิจ ารณาคดีท าให้
ประชาชนไม่ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิเท่าทีค่ วรจะเป็ นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
การจัดตัง้ ศาลปกครองของประเทศไทยเกิดขึน้ จากความจาเป็ นทีต่ ้องจัดให้มรี ะบบการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาของฝา่ ยปกครอง เพื่อเป็ นการคุม้ ครอง
สิทธิของประชาชน โดยได้มกี ารพัฒนาแนวความคิดทัง้ รูปแบบและองค์ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย
มหาชนมาเป็ น เวลานาน จนกระทัง่ มีบ ทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 บัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ ศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองสูงสุด และบัญญัตอิ านาจหน้าที่ ของ
แต่ละชัน้ ศาล เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้ เมื่อได้เปิดทาการ
ศาลปกครองชัน้ ต้นทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และศาลปกครองสูงสุด ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองได้ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นการ
คุม้ ครองสิทธิของประชาชน และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประชาชนรูจ้ กั การใช้สทิ ธิทางศาลเพื่อ
ขอให้ตรวจสอบการกระทาของฝ่ายปกครอง จนฝ่ายปกครองต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธกี ารในการทางานเพื่อเป็ นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนแต่ประชาชน
ส่วนใหญ่ยงั มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายปกครองและคดีปกครองน้อยมาก
ดังนัน้ ศาลปกครองจึงเป็นศาลทีม่ บี ทบาทและความสาคัญต่อการดารงอยู่ของประชาชน
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายอย่างเดียวกันทัง้ สิ้นและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่ายแต่ปจั จุบนั มี
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ปญั หาหลายประการที่เกิดขึน้ ทาให้ศาลปกครองยังไม่สามารถอานวยความยุตธิ รรมให้เกิดแก่
ประชาชนได้อ ย่า งแท้จ ริง จากการวิจ ยั เกี่ย วกับ บริบ ทของศาลปกครองและการจัด ตัง้ ศาล
ปกครองในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีเ่ ป็ นต้นแบบในการจัดตัง้ ศาลปกครองของไทย คือ
สาธารณรัฐฝรังเศสและสหพั
่
นธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี เมื่อ ได้พิจ ารณารูปแบบและโครงสร้า ง
ตลอดจนอ านาจหน้ าที่ข องศาลปกครองของทัง้ สองประเทศดังกล่ าว ผู้ว ิจยั เห็น ว่า สามารถ
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศาลปกครองของไทยต่อไป
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จากการทบทวนแนวความคิด หลัก การและระบบการด าเนิ น คดี ปกครองของศาล
ั หาจากการ
ปกครอง และการสัม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ การตรวจสอบข้อ มูล และสภาพป ญ
ดาเนินคดีปกครองของศาลปกครอง ทัง้ สถานการณ์ปจั จุบนั ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปญั หาของศาลปกครอง พบว่า ศาลปกครองควรมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในด้านทีส่ าคัญ ซึง่
มีรายละเอียดแนวทางดังต่อไปนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ
(1) ปรับปรุงโครงสร้างศาลปกครองเป็น 3 ชัน้ ศาล ดังนี้
(1.1) ศาลปกครองชัน้ ต้น
(1.2) ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์หรือศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาค
(1.3) ศาลปกครองสูงสุด
(2) ปรับปรุงองค์คณะตุลาการศาลปกครอง
(2.1) ควรจัดให้มรี ะบบการคัดเลือกและแต่งตัง้ ตุลาการทีม่ คี วามรูท้ างด้านนิตศิ าสตร์
ให้แก่ศาลปกครองทีต่ รงกับความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการบรรจุแต่งตัง้ ตุลาการควรมีการอบรม
และผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนหรือหลักสูตรกฎหมายปกครอง และมีการวัดผล
ความรู้ ให้บรรจุเข้าปฏิบตั ิงานในศาลปกครอง เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาลปกครองได้
อย่างต่อเนื่อง
(2.2) ควรยกเลิกการให้วุฒสิ ภารับรองการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ควรใช้
ระบบการเลื่อนไหลในการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปศาลปกครองสูงสุ ด
โดยคานึงถึงความรูค้ วามสามารถและอาวุโส ควรกาหนดให้ตุลาการสามารถดารงตาแหน่ งได้
ต่อเนื่องในศาลปกครอง โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาตามระบบอาวุโสเพราะมีศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์รองรับและเลื่อนชัน้ ไปเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้โดยไม่ตอ้ งคัดเลือกใหม่
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(2.3) ควรสร้างระบบสนับสนุ นการคัดเลือกและการแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองโดย
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทีใ่ ห้ความสาคัญกับคุณสมบัตขิ องตุลาการประกอบระบบอาวุโส
และคุณวุฒใิ นสัดส่วนทีส่ งู มากขึน้
(2.4) ควรแต่งตัง้ ตุลาการอาวุโส ที่มคี วามเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และสังสมความรู
่
้
เกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ให้ปฏิบตั ิงานในศาลปกครอง เพื่อให้เ กิด
กระบวนการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่บุคลากรศาลปกครอง เพื่อให้ประชาชนได้รบั
การพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
(2.5) ควรจัดให้มกี ารอบรมแก่ตุลาการศาลปกครองก่อนเข้ารับตาแหน่ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ศาลปกครอง เพื่อให้การทางานร่วมกันระหว่างตุลาการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เข้าใจอันดีในบทบาทและหน้าทีข่ องตน
(2.6) ควรปรับปรุงการใช้เวลาในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองแก้ไขกฎหมาย
ระเบีย บเพื่อ ลดขัน้ ตอนการปฏิบ ัติภ ายในที่ม ีค วามซ้ า ซ้อ นและปรับ ลดระยะเวลาของการ
ดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอนให้กระชับขึน้ ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็วซึง่ จะทา
ให้กระบวนการคัดเลือกสามารถทาได้ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเมื่อเทียบกับวาระในการดารง
ตาแหน่ง
(2.7) ควรกาหนดให้ ตุลาการทีม่ คี วามรูใ้ นงานประเภทใดเป็ นผูพ้ จิ ารณาพิพากษาคดีท่ี
ตรงกับงานประเภทนัน้ ทัง้ นี้เพราะตุลาการทีม่ าจากสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกันจะช่วยทาให้การวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นไปได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
(2.8) ภายหลังได้รบั การโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็ นตุลาการศาลปกครองควรมีการจัด
หลักสูตรอบรมให้ตุลาการของศาลปกครอง โดยเป็ นหลักสูตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการตุลา
การศาลปกครองเพื่อให้เป็นเอกภาพ ชัดเจนและต่อเนื่อง
(2.9) ควรจัดให้มกี ารประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการอย่างเป็ นระบบ สม่าเสมอ
และต่อเนื่อง อาทิ เก็บสถิตเิ ป็ นรายเดือนหรือ ไตรมาส และประเมินผลการทางานโดยอธิบดีศาล
ปกครองในศาลปกครองชัน้ ต้น หรือประธานศาลปกครองสูงสุดในสาลปกครองสูงสุด
(2.10) ควรกาหนดให้ตุลาการที่เป็ นองค์คณะเขียนคาพิพากษารายบุคคลเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและควรกาหนดลาดับการออกเสียงของ ตุลาการที่เป็ นองค์คณะ โดยให้ตุลาการ
เจ้าของสานวนหรือผูท้ เ่ี ป็นประธานองค์คณะให้ความเห็นเป็ นคนสุดท้ายเพื่อหาข้อยุตแิ ละร่างคา
พิพากษาตามความเห็นของตุลาการข้างมาก
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(3) ปรับปรุงสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง
ควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือทนายความอาสาที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ดาเนินคดีปกครองให้ประชาชนทีม่ รี ายได้น้อย เพื่อช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองโดยไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ย
(4) ปรับปรุงระบบการพิจารณาคดี
(4.1) ควรจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ และศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาคโดยแก้ไข
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังจากการที
่
ก่ าหนดให้อุทธรณ์คาพิพากษาหรือ
คาสังไปยั
่ งศาลปกครองสูงสุดเป็นการยืน่ อุทธรณ์ไปทีศ่ าลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครอง
ชัน้ อุทธรณ์ภาค
(4.2) ควรกาหนดคดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่ า 50,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณี
สามารถอุทธรณ์ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ภาคได้
(4.3) ควรกาหนดคดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณี
สามารถฎีกาปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด
(4.4) องค์คณะตุลาการในศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ประกอบด้วยตุลาการจานวน 3 คน
(4.5) ควรพัฒนาระบบศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ให้เข้มแข็งได้รบั การยอมรับโดยการสร้าง
ให้ประชาชน และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในคดีปกครองเกิดความเชื่อมันต่
่ อคาพิพากษา หรือคาสังของ
่
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เช่นเดียวกับทีม่ ตี ่อคาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุดเพื่อให้
ยอมรับการสิ้นสุดคดีในชัน้ อุทธรณ์ ลดการนาคดีย่นื ฎีกาในชัน้ ศาลปกครองสูงสุด ด้วยวิธกี าร
เผยแพร่ค าพิพ ากษาศาลปกครองชัน้ อุ ท ธรณ์ ไ ปสู่ส าธารณะให้ม ากขึ้น และจัด ท าแนวค า
พิพากษาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีในชัน้ อุทธรณ์
(4.6) ควรขยายระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองจากภายใน 90 วัน เป็นภายใน 1ปี
(4.7) ควรขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังได้
่ ไม่เกิน 2 ครัง้
ระยะเวลา 60 วันหรือให้นาเอาประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา 23 มาใช้ในศาล
ปกครอง
(4.8) ควรรับคาฟ้องคดีปกครองมาพิจารณาก่อนทีจ่ ะมีคาพิพากษาหรือคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
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(ก) คดีทม่ี ปี ญั หาข้อกฎหมายทีส่ าคัญ และ
(ข) คดีทม่ี กี ระบวนพิจารณาที่ผดิ พลาด แต่ทงั ้ สองกรณีจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากศาล
ปกครองสูงสุดก่ อนรับคดีเข้าพิจารณา เพื่อเป็ นการลดภาระการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
สูงสุดให้น้อยลง
(5) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 เพื่อแก้ไขปญั หาที่เกิดจากการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครองให้มคี ณะกรรมการยก
ร่างแก้ไขเพิม่ เติม บทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยให้นาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ
โครงสร้างศาลปกครอง องค์คณะตุล าการศาลปกครอง สิทธิของประชาชนในการดาเนินคดี
ปกครอง และการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง มาจัดทาเป็ นร่างกฎหมายโดยมีรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มกี ารบัญญัตแิ ละมีผลบังคับใช้ต่อไป

5.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ในอนาคต
การวิจยั ครัง้ นี้ได้วจิ ยั เฉพาะปญั หาที่เกิดจากการดาเนินคดีปกครองในเรื่องปญั หา
ระบบโครงสร้างศาลปกครอง ปญั หาระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง ปญั หาระบบสิทธิของ
ประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง ปญั หาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจากการวิจยั
ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการปฏิรูประบบศาลปกครองของประเทศไทยที่เป็ นประโยชน์เพื่อ
แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครอง
ผู้ว ิจยั เห็นว่า ความคิดเห็นและแนวทางดังกล่ าวควรที่จะมีการวิจยั ต่ อ ไปว่า การ
จัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ควรมีรปู แบบโครงสร้าง อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมเป็ น
อย่างไร โดยมีการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจากเอกสารและด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ รงคุณวุฒทิ าง
นิติศ าสตร์ เพื่อ นาผลดีแ ละผลเสีย มาทาการวิจ ยั ว่ ามีค วามจ าเป็ น และมีค วามเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของสังคมไทยในปจั จุบนั ต่อไป

บรรณานุกรม
ภาษาไทย

DP
U

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. พื้นความรู้ทวไปหลั
ั่
กกฎหมายปกครองเยอรมัน
กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2537
_______. กฎหมายปกครอง. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ).กรุงเทพมหานคร :สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน
, 2543.
กระมล ทองธรรมชาติ. การเมืองและประชาธิ ปไตยของไทย .กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์บรรณกิจ, 2519.
เข็มชัย ชุติวงศ์. เอกสารการสอนชุดวิ ชา กฎหมายวิ ธีสบัญญัติ 2. หมวดที่ 1
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530
จรัล ดิ ษ ฐาอภิ ช ั ย .ปุ จ ฉา-วิ สั ช นา เรื่ อ งสิ ทธิ มนุ ษ ยชน: สิ ทธิ มนุ ษ ยชนกับ
กระบวนการ-ยุติธรรม(ตอนที่ 1) สถาบันนโยบายการศึกษา . ค้นเมือ่ 27 กันยายน 2560
จาก:http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1147035015.news}
จรัล โฆษณานันท์. ปรัชญากฎหมายไทย.สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541.

ชนะศักดิ ์ ยุวบูรณ์ .กระทรวงมหาดไทยกับการบริ หารจัดการที่ดีในการปกครองที่

ดี(Good Governance).กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2543

ชาญชัย แสวงศักดิ ์. คาอธิ บายกฎหมายจัดตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี

ปกครอง. (พิมพ์ ครัง้ ที่ 9). กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เดือน จิตรกร, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 .กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

ชวนพิมพ์, 2532.
ดุ ษ ฎี หลีล ะเมีย ร. ศาลยุ ติ ธรรมอดี ต และปั จ จุ บ ัน 106 ปี แห่ ง การสถาปนา
กระทรวงยุติธรรม. ยุตธิ รรม. 13 มีนาคม 2541.
ธนกร วรปรัชญากุ ล.ระบบศาลยุติธรรมและการขอให้ มีการทบทวนคาพิ พากษา

ของศาลในประเทศฝรังเศส.ดุ
่
ลพาห.51(1).(มกราคม-เมษายน), 2547.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร.คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเถลิงถวัลราชสมบัตคิ รบ 100 ปี .
การปฏิ รูปกฎหมายและการศาลในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
พระปิ ยะมหาราช, 1 ตุลาคม 2511.

193
นฤมล ธีรวัฒน์ . พระราชดาริ ท างการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หวั . (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
นฤมล ทับจุมพล.แนวคิ ดและวาทกรรมว่าด้วยธรรมรัฐแห่งชาติ ในการจัดการปก
ครอง (Governance).กรุงเทพมหานคร:คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 2541.
บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ. กฎหมายปกครอง.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
_______ . ศาลปกครอง. ในคณะทางานประชาสัมพันธ์งานจัดตัง้ ศาลปกครองตาม
นโยบายของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ .
กรุงเทพมหานคร : บริษทั ประชาชน จากัด, 2538.
ประดิษฐ์ เอกมณี .รูปแบบของศาลปกครอง.ดุลพาห 44, 1 (มกราคม-มีนาคม 2540)

DP
U

ประยูร กาญจนดุล . ค าบรรยายกฎหมายปกครอง .กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
ประสิทธ์ โฆวิไลกุล. เหลียวหลังแลดูกฎหมายและความยุติธรรม.พิมพ์ครัง้ ที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2540.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความยุติธรรมในเอกสารการสอนชุดวิ ชาปรัชญาการเมือง.
พิมพ์ครัง้ ที่ 23. .นนทบุร ี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
พจนานุ กรมแห่ ง ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542,[Online].Available from:
http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-25-search.asp2560,(กรกฎาคม , 9)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา. ศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบนั รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน .กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน, 2541.

พรเพชร วิชติ ชลชัย.กฎหมายลักษณะพยาน.กรุงเทพ:สานักพิมพ์รชั ดา, 2536.
พระยานิตศิ าสตร์ไพศาล, ประวัติศาสตร์กฎหมาย .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์-ภักดี

ประดิษฐ์, 2502.
โภคิน พลกุล. สาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี
ปกครอง :สวัสดิการสานักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร, 2544.

________.ท่านปรีดีกบั ศาลปกครอง.วารสารวิชาการศาลปกครอง 1, 2 (พฤษภาคมสิงหาคม 2544)

194
มานิ ต ย์ จุ ม ปา.ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 .กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2541.

DP
U

ยิง่ ศักดิ ์ กฤษณจินดา. กฎหมายลักษณะพยาน. กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
ฤทัย หงส์สริ .ิ ศาลปกครองและการดาเนิ นคดีในศาลปกครอง. พิมพ์ครัง้ ที่ 4
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2555.
วรเจตน์ ภาคีรตั น์ . ข้อพิ จารณาเปรียบเที ยบองค์กรวิ นิจฉั ยคดี ปกครองของ
สาธารณรัฐฝรังเศสและสหพั
่
นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี . วารสารนิตศิ าสตร์ 25 . 4.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับศาลปกครอง. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน จากัด, 2544.
วิรชั วิรชั นิภาวรรณ. ศาลปกครองไทย : วิ เคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง
อานาจหน้ าที่ และการบริ หารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรังเศส
่
และเยอรมัน,
กรุงเทพฯ : นิตธิ รรม, 2542.
ศาลปกครอง.รายงานการปฏิ บตั ิ งานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
ประจาปี 2553. วารสารวิชาการ,กรุงเทพ , 2554.

ศักดา โมกขมรรคกุล.ความเป็ นอิ สระของผู้พิพากษา, บทบัณฑิตย์ เล่ม 52 ตอน 3
กันยายน2539. กรุงเทพมหานคร : ยูแพค, 2539.
สกล สกลเดช. ความยุติธรรม (Justice). วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 13, 1 (มิถุนายน
2544)
เสถียร หอมขจร. โธมัส ฮอบส์ ในทฤษฎีการเมืองและจริ ยธรรม 2.พิมพ์ครัง้ ที่5 .
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2540.
โสภณ รัตนากร. ความยุติธรรมในเอกสารประกอบการศึกษาวิ ชานิ ติปรัชญา ชัน้
ปริ ญญาตรี ภาคสอง : บทนาทางประวัตศิ าสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 .กรุงเทพมหานคร: มิตรนรา
การพิมพ์, 2526.
สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธุ์. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง.
พิมพ์ครัง้ ที่ 9 .กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2539.
สุจนิ ต์ ทังสุบุตร. นิ ติรฐั .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสงรุง้ การพิมพ์, 2523.
สุชาติ ประสิทธ์รฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. วิ ธีวิทยาการวิ จยั เชิ งคุณภาพ : การ

195
วิ จยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิ จยั อนาคตกาล .กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, 2547.
สุพศิ ประณีตพลกรัง , สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ และเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ. ศาล
ยุติธรรมกับการมีส่วนรวมของประชาชน . ดุลพาห 6, 40 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536)
สุดจิต นิมติ กุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริ หารจัดการที่ดี ในการปกครองที่ดี
(Good Governance) .กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2543.

DP
U

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 15 ธันวาคม
2539 ตอน 3
สานักงานศาลปกครอง .9 ปี ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน.
่ กรุงเทพมหานคร :
บริษทั ดิน ดีไซน์จากัด, 2553.
________.พิ ธี ว า ง ศิ ล า ฤ ก ษ์ แ ล ะ เ ปิ ด อ า ค า ร ที่ ท า ก า ร ศ า ล ป ก ค ร อ ง .
กรุงเทพมหานคร: บริษทั ดิน ดีไซน์ จากัด, 2552.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์ , ศาลปกครอง. วารสารวิ ชาการศาล
ปกครอง, 3(3),2546.
อมร จันทรสมบูรณ์. กฎหมายปกครอง .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2528
อมร รักษาสัตย์. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิ จารณ์ .กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
_______. ปรัชญารัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ ของ ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์. พิมพ์
ครัง้ ที่ 1 .กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริน้ ติง้ , 2546.
อิสระ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ. ตอบ 20 คาถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาล

ปกครองอย่างคนธรรมดา .กรุงเทพมหานคร : บริษทั สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน จากัด, 2540.
เอกบุ ญ วงศ์ส วัส ดิกุ ล , บรรเจิด สิง คะเนติ และคณะ.วิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง

เปรียบเทียบ. สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

อักขราทร จุฬารัตน.กว่ าจะมาเป็ นศาลปกครอง,กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ์,

2549.
เอ็ ก การ์ต ฮี น . โครงสร้ า งและบทบาทหน้ าที่ ข องศาลปกครองแห่ ง สหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี .สานักงานศาลปกครอง.(เอกสารอัดสาเนา).

196

ภาษาอังกฤษ

DP
U

Arno Kappler (editor). Facts about Germany. Germany: SocietatsVerlag,Frankfurt am Main, 1996
Bernard Rudden . A Source-Book on French Law. Third Edition,New
York:Oxford University Press, 1991.
Charles Debbasch et Jean-Clande Ricci,Contentieux administrative,7
edition,1999
Christian Dadomo and Susan Farran.The French Legal System.Second
Edition,London:Sweet & Maxwell, 1996.
L.Neville Brown and John S. Bell. . French Administrative Law : Fourth
Edition,New York : Oxford University Press, 1993.
________. French Administrative Law : Fifth Edition,New York : Oxford
University Press, 1998.
Mahendra P.Singh.German Administrative Law in Common Law Perspective.
Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1985.
R. Lingat, “Evolution of Law in Burma and Siam,” The Journal of the Siam
Society 38, 1 (January, 1950): 27.

Rene´ Guyon,The Work of Codification in Siam .Paris:Imprimerie Nationnale,

1919.

VwGo-Die Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960

ภาคผนวก ก.
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
งานวิ จยั เรื่อง แนวทางการปฏิ รปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย
REFORMATION GUIDELINES OF THE ADMINISTRATIVE COURT
SYSTEM IN THAILAND
ข้อคาถามที่ 1. ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความ
ยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร

DP

U

ข้อคาถามที่ 2. ท่านมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของตุลาการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่ม ิใช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไร
และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร

ข้อคาถามที่ 3. ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การ
ฟ้องคดีปกครองและการดาเนินคดีปกครองไม่มที นายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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ข้อคาถามที่ 4. ท่านมีค วามคิด เห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการฟ้องคดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธ รรมระยะเวลาการฟ้ อ งคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป
ระยะเวลาการอุ ทธรณ์ ค าสังหรื
่ อ ค าพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่ อ ศาลปกครองสูงสุ ด
ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่
รับฟ้องก่อนการพิจารณาในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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ข้อคาถามที่ 5. ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่

199

ภาคผนวก ข.
คาให้สมั ภาษณ์ ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : นายอนุ ชา ฮุนสวัสดิกุล (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 27 พฤศจิกายน 2559
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า การทีก่ ฎหมายกาหนดให้ศาลปกครองมี 2 ชัน้ ศาลมีความเหมาะสม
แต่ปญั หาเกิดจากการที่มคี ดีมาฟ้องยังศาลปกครองแล้วพอศาลปกครองชัน้ ต้นตัดสินมาเมื่อมี
การยื่นอุทธรณ์มาสู่ศาลปกครองสูงสุดเราไม่มกี ารกรองคดีเพราะตุลาการศาลปกครองสูงสุด มี
จานวนน้ อ ยแต่ มคี ดีเ ป็ นจ านวนมากขึ้น มาสู่ศ าลปกครองสูงสุ ด โดยไม่มกี ารจ ากัด ทาให้การ
พิจารณาคดีมคี วามล่าช้าซึง่ ปจั จุบนั ศาลปกครองควรมีการแก้ปญั หาดังนี้
(1) ก าหนดเรื่องของข้อ จากัด หลักแกณฑ์การอุ ทธรณ์ ระเบียบที่เ กี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอุทธรณ์ทไ่ี ม่เป็นสาระ จานวนคดีอาจลดลง
(2) การเพิม่ จานวนตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(3) วิธพี จิ ารณาในศาลสูงลัดขัน้ ตอนบางขัน้ ตอนให้รวดเร็วลดการแถลงการณ์ของตุลา
การผู้แถลงคดีเนื่องจากมีการตรวจสอบมารอบหนึ่งแล้วลดภาระงานในส่วนอื่นถ้ายังไม่ดขี น้ึ ก็
ควรจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ การจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์มกี ารประชุมหลายรอบควร
จะมีการจัดตัง้ ขึน้ มาเพื่อแก้ปญั หาจะได้ไม่ตอ้ งไปศาลปกครองสูงสุดโดยการเพิม่ งบประมาณเพิม่
ตุ ล าการน่ า จะเป็ นแนวทางที่ดีก ารมีศ าลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ จ ะได้ตุ ล าการที่มคี วามรู้ค วาม
เชีย่ วชาญทีม่ าจากศาลปกครองชัน้ ต้นและมีความต่อเนื่องในการดาเนินคดี
คาถาม
ท่านมีค วามคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของตุ ลาการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
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การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับ ปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าการคัดเลือกตุลาการน่ าจะต้องจบนิตศิ าสตร์มาแล้วปจั จุบนั ถ้าไม่จบ
นิตศิ าสตร์การทางานก็จะลาบากควรจะกาหนดไว้ว่าต้องจบนิตศิ าสตร์ 1 ใบ จากศาลปกครอง
ชัน้ ต้นไปศาลปกครองสูงสุดควรแก้กฎหมาย 2 กรณี
(1) ให้มกี ารเลื่อนไหลตามระบบอาวุโส
(2) มีการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกกาหนดรายละเอียดให้ชดั เจน มีการแยกสอบ
ระหว่างพนักงานคดีปกครองกับคนนอกจะได้ไม่เสียเปรียบ
กรณีตอ้ งให้วุฒสิ ภารับรองไม่เห็นด้วยแต่ปจั จุบนั ต้องผ่านเปลีย่ นแปลงคงยากศาลพร้อม
ให้ตรวจสอบถ้าผ่านการรับรองเป็ นการยอมรับในความผูกพันต่อประชาชนแต่ในความเห็น*
ระบบตรวจสอบดีหลักการดีแต่อยู่ท่วี ธิ กี ารชังน
่ ้ าหนักข้อดีขอ้ เสียคนเรายังมีเหตุผลถ้าหากต้อง
ตอบสังคมพอควรหลัก คือให้ความเห็นชอบได้ถ้ามีปญั หาตัวบุคคลต้องมีเหตุผลพอสมควรที่
จะต้องตอบสังคมปจั จุบนั คิดว่าเรื่องบางเรื่องในวันหน้าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ การสนับสนุ น
บางคนก็อาจเป็นไปได้
ควรปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องถึงขนาดให้ความเห็นชอบแต่ให้ คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง (ก.ศป.) ตรวจสอบอาจแจ้งมีข้อสังเกตุ ให้แจ้งกลับมาทบทวนปรับปรุงไปเลย
เปลีย่ นจากการให้ความเห็นชอบเป็นการแจ้งระบบการคัดเลือกเป็ นการช้าขัน้ ตอนภายในของตัว
ศาลปกครองเองตุลาการน้อยคดีก็ต้องทางานอื่นๆก็ต้องทาหลายอย่างมันเลนช้าคนน้อยงาน
เยอะวิธกี ารแก้ไขปญั หาเพิม่ ตุ ลาการกระบวนการคัดเลือกให้มบี ุคคลภายนอกเข้ามาแต่ช่ว ง
หลังๆจะได้เฉพาะพนักงานคดีเชีย่ วชาญเฉพาะคดีแต่ไม่ได้ในส่วนเรื่องการบริหารต้องยอมรับว่า
ช่วงแรกได้แต่ปจั จุบนั ไม่ใช่เป็ นพนักงานคดีไม่หลากหลายระบบการคัดเลือกน่ าจะต้องแยกสาย
หรือการสอบข้อสอบการตรวจหาวิธกี ารให้คนนอกไม่เสียเปรียบทางปฏิบตั คิ วรแยกสอบคนละ
สนามจะได้คนทีเ่ ก่งทางปฏิบตั นิ กั วิชาการนักบริหารไม่ค่อยเข้าใจระบบข้าราชการท้องถิน่ ทหาร
ครู เฉพาะด้านต้องแก้ไข
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าไม่บงั คับมีกไ็ ด้ไม่มกี ไ็ ด้แต่ถ้ามีกด็ แี น่ นอนเป็ นการช่วยเหลือประชาชน
พนั ก งานคดีแ นะน าให้ ฟ้ องหน่ ว ยงานอาจไม่ เ หมาะสมมีข้อ จ ากัด ทนายความอาจจะเป็ น
ทนายความอาสาไม่ใช่ทนายความขอแรงจากสภาทนายความหรือมูลนิธ ิ พนักงานคดีแนะนาได้
ในระดับหนึ่ง ทนายความต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจเชีย่ วชาญในคดีปกครอง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วันเห็นว่าเหมาะสมเพียงแต่ว่าควรมีระยะเวลา
พอสมควรถ้านานเกินไปมีปญั หาตามมาเยอะในทางปฏิบตั ปิ จั จุบนั มี 2 ช่องทางเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือเหตุจาเป็นศาลต้องเปิดกว้างข้อยกเว้นอย่าให้แคบต้องทาความเข้าใจกับหน่ วยงาน
กับตัวผูฟ้ ้ องคดีศาลก็จะเข้ามาดูโดยสามัญสานึกว่าเขาเดือดร้อนแล้วศาลปกครองจะช่วยเหลือ
อีก ทางหนึ่ ง ถ้ า มีเ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ศาลก็ร ับ คดีไ ด้ การอุ ท ธรณ์ ภ ายใน 30 วัน เป็ น เรื่อ ง
ระยะเวลาตามกฎหมายขยายไม่ได้เห็นว่าสัน้ เกินไปถ้าจะขยายอาจขอให้ขยายได้ 2 ครัง้ ถ้ามี
เหตุจาเป็นอาจจะเป็น 90 วัน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรมีการปฏิรูปปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมเพื่อ อานวย
ความยุตธิ รรมแก่ทุกฝา่ ยได้อย่างเป็นธรรม
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิ รปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 9 ธันวาคม 2559
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้นทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าปจั จุบนั นี้เป็ นระบบ 2 ชัน้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับหนึ่ง ศาล
ปกครองพัฒนาการมาประมาณ 15 ปี ของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
ระบบศาลปกครอง 3 ชัน้ เป็ น
ระบบที่ดเี นื่องจากมีคดีปกครองจานวนมาก ปญั หาประการแรกการอุทธรณ์คาพิพากษาไม่ม ี
ข้อจากัด ประการทีส่ อง มีการฟ้องได้โดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด ประการที่สามจานวนตุลา
การศาลสูงยังขาดเป็นจานวนมากและบางส่วนไม่เหมาะสม
วิธแี ก้ไขปญั หา
(1) เอาระบบไกล่เกลีย่ มาใช้
(2) เอาระบบการอนุญาตให้อุทธรณ์มาใช้ในศาลสูง
(3) มีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์มหี ลักเกณฑ์ตอ้ งอนุญาตให้ฎกี าไปศาลปกครอง
สูงสุด ช่วยในการดาเนินคดีแก้วธิ พี จิ ารณาต้องเพิม่ ความรวดเร็วในการพิจารณาในศาลสูงควร
พิจารณาศึกษาจากระบบศาลยุตธิ รรมไม่จาเป็ นต้องไปเพิม่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นด้วยว่าต้องปรับปรุงเป็ นอย่างมากจากประสบการณ์ทางานมาตุลาการไม่
ได้ม าจากนัก กฎหมายโดยไม่เ คยท าส านวนมาก่ อ นการพิจ ารณาการพิพ ากษาประเด็น ข้อ
ั หาในการปรับ ใช้ก ฎหมาย ร้อ ยละ 80 ต้อ งมีค วามรู้ท างด้า นนิ ติศ าสตร์ ใน
กฎหมายมีป ญ
ความเห็นต้องจบเนติบณ
ั ฑิตไทยและจบหลักสูตรที่ (ก.ศป.) รับรองด้วย จะได้รบั การพิจารณา
เป็ นพิเศษการจบเนติจะเป็ นการการันตีในความรูก้ ฎหมายเอกชน กฎหมายอาญาและกฎหมาย
มหาชนจะแน่ นด้วยพืน้ ฐานแน่ นการพิจารณาคดีปกครองประกันได้เลยเรื่ององค์ความรู้ หรือถ้า
ไม่ได้เนติกต็ อ้ งผ่านหลักสูตรที่(ก.ศป.)รับรอง การคัดเลือกใหม่วธิ แี ก้ทาได้ 2 ทาง
(1) การเลื่อนไหลต้องสมัครใจอยากเป็ นฝ่ายบริหารหรือเป็ นฝ่ายตุลาการ คุณสมบัติ
ความรูม้ าก่อน อาวุโสมาประกอบอาจจะมีการทดสอบความรูป้ ระสบการณ์ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน
(2) คัดเลือกจากบุคคลภายนอกกาหนดสัดส่วนให้เหมาะสม. การส่งให้รบั รองจาก
วุฒสิ ภาเห็นว่า ต้องดูแนวความคิดการแบ่งแยกอานาจศาลปกครองต้องได้รบั การตรวจสอบจาก
ตัวแทนของประชาชน ว่าผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกเป็ นอย่างไรก็มคี วามจาเป็ น ถ้าตรวจสอบแล้ว
อานาจทางบริหารเข้ามาก้าวก่ ายมีเหตุผลในการปฏิเสธมีองค์กรตรวจสอบถ้าเป็ นผลร้ายอาจส่ง
เรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
่ มเี จ้า
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า ควรมี 2 ทาง 1. ในศาลปกครองถ้าเป็ นคดีประชาชนทัวไปก็
พนักงานคดีให้คาปรึกษา 2. คดียงุ่ ยากซับซ้อนควรมีทนายขอแรงหรือทนายความอาสาจากสภา
ทนายความ คดีปกครองโดยหลักไม่ต้องมีทนายความ อาจจะไปวิง่ เต้นคดีหาผลประโยชน์เก็บ
เงินจากลูกความ ต้องมีขอบเขตชัดเจนไม่จาเป็ นต้องมาประจาในศาลเพียงแต่มาช่วยแนะนาได้
แต่ไม่ควรมานังประจ
่
าในศาลอาจมีผลกระทบต่อศาลปกครองเองควรแนะนาปรึกษาทนายความ
ข้างนอก
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
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คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วันเห็นว่าสัน้ เกินไปควรขยายให้เท่ากับละเมิดคือ 1
ปี เพราะไม่ควรไปจากัดสิทธิของผู้ท่ไี ด้รบั ความเดื อดร้อนจากการกระทาของเจ้าหน้ าที่ การ
อุทธรณ์คาพิพากษาภายใน 30 วัน ขยายไม่ได้ เห็นว่าสันเกิ
่ นไป คดีทม่ี ขี อ้ เท็จจริงและเอกสาร
เป็นจานวนมากการเขียนอุทธรณ์เวลาไม่พอต้องขอให้ขยายได้ ถ้าหากยืน่ ไปก่อนแล้วค่อยไปยื่น
เพิม่ เติมน้าหนักจะน้อยหรือศาลไม่เอามาวินิจฉัยเลย อาจวางหลักเกณฑ์ขอขยายโดยให้เข้าองค์
คณะพิจารณาหรือขยายได้ประมาณ 2ครัง้ ประเด็นศาลปกครองไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
กรณี เ รื่อ งอ านาจฟ้ องขาดอายุค วามแล้ว ถ้า ประชาชนเดือ ดร้อ นบัง คับ ให้ศ าลปกครองต้อ ง
พิจารณาเรื่องความจาเป็ นเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปแก้พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ปญั หาเพิม่ เติม
(1) คดีปกครองฟ้องง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมทาให้เกิดคดีล้นศาลและการพิจารณาคดีไม่
รวดเร็ว
(2) ควรนาระบบไกล่เกลีย่ มาใช้ระบบประนีประนอม โดยไม่ใช้ระบบองค์คณะ มีการไกล่
เกลีย่ ก่อนรับฟ้อง ระหว่างฟ้องและหลังจากมีคาพิพากษาชัน้ บังคับคดี
(3) ระบบการคัดเลือกตุลาการต้องคานึงถึงองค์ความรูเ้ ปิดทดสอบสนามพิเศษเฉพาะ
ด้าน ผูเ้ ชีย่ วชาญสนามพิเศษกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งเวลาสอบมีการคัดเลือก 2 สนาม
ทัวไป
่ เฉพาะด้าน
(4) การนัง่ พิจ ารณาคดีบ างคดีไ ม่ม ีข้อ ยุ่ง ยากไม่จ าเป็ น ต้อ งนัง่ พิจ ารณาไม่ต้อ ง
แถลงการณ์คดีกไ็ ด้ ไม่ตอ้ งเอาแบบระบบสาธารณรัฐฝรังเศส
่
(5) แก้กฎหมายให้เกิดความเป็ นธรรมทุกฝ่ายในเรื่องทุเลาการบังคับคดีและการบังคับ
คดี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นปญั หาข้างต้น
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายภานุ พนั ธ์ ชัยรัต (ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้นประจาศาล
ปกครองสูงสุด)
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าบางประเทศมีศาลเดียวหรือหลายชัน้ ศาลเป็ นเรื่องการบริหารจัดการ
อย่างไหนจะอานวยความยุตธิ รรมแล้วแต่เป็ นเรื่องการบริหารจัดการจริง ๆ แล้วอยู่ทเ่ี หตุผลการ
จัดตัง้ ศาลปกครองเพื่อความเท่าเทียมแก้ไขวิธพี จิ ารณาคดีและตัวตุลาการในโครงสร้างระบบ
ศาลถูกปิดปากโดยกฎหมายตอนหลังกฎหมายกาหนดให้ศาลปกครองชัน้ ต้นคือศาลอุทธรณ์เอา
กฎหมายมาอ่านมาดูวธิ คี ดิ การใช้กฎหมายว่าคิดอย่างไรปจั จุบนั เหมาะสมแล้ว
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าไม่จาเป็ นต้องจบนิติศาสตร์ระบบการคัดเลือกควรเป็ นระบบเปิ ดเรา
ออกแบบมาว่าเป็ นระบบเปิ ดวิธกี ารหลากหลายสาขาเข้ามามีความซื่อสัตย์ในระบบตุลาการอยู่
ในกรอบเข้มข้นคดีปกครองเรามีนักการทูตเข้ามาเป็ นตุลาการศาลสูงไม่จาเป็ นต้องรูก้ ฎหมาย
เป็ น นัก บริห ารจ านวนมากถ้าคุ ณมองแต่ กฎหมายคุ ณก็จะได้มุม มองแต่ กฎหมายเท่านัน้ ไม่
หลากหลาย วิธกี ารคัดเลือกเปิ ดสอบทัวไปก
่
าหนดสัดส่วนให้เหมาะสมคั ดเลือกกันเองมาจาก
วิช าชีพ อัย การมีเ กิน ครึ่ง ศาลปกครองตามหลัก การต้อ งการตุ ล าการมาตัด สิน คดีไ ม่ใ ช่ เ อื้อ
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ประโยชน์ คดีปกครองเจตนารมณ์ ของกฎหมายเพื่อส่วนรวม การที่ต้องได้รบั การรับรองจาก
วุฒสิ ภาหลักการเห็นว่าระบบตรวจสอบต้องเข้มข้นมากกว่านี้ โดยหลักการระบบดีแต่ต้องเป็ นไป
ั ่ อาจจะเกิดปญั หาได้ถ้าระบบตรวจสอบดีสากล
ในแนวเดียวกันกับศาลปกครองถ้าเป็ นคนละฝงก็
เค้าใช้กนั ก็เหมาะสม
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส มั ภาษณ์ เห็นด้ว ยที่ใ ห้มที นายความมาช่ว ยนัง่ ประจา พนักงานคดีปกครองอาจจะ
แนะนาไม่ครบถ้วน มาจากสภาทนายความก็ได้ อาจมีอาจารย์ มูลนิธ ิ สมาคมต่างๆก็ได้ อาจจะ
ให้คาปรึกษาข้างนอกก็ได้ช่วยเหลือตรงไหนก็ได้ อาจจะไม่ต้องมานัง่ ที่ศาลปกครองก็ได้ ศาล
ปกครองอาจมีข้อ จ ากัด ในการปรึก ษาหากไม่พ อใจก็ส ามารถไปปรึก ษาข้า งนอกได้ค นให้
คาปรึกษาควรทาตัวเป็ นกลางเพื่อให้คาฟ้องครบเงื่อนไขแม้พนักงานคดีปกครองช่วยแนะนาใน
การร่างฟ้องหากไม่เข้าใจระบบฟ้องทางไปรษณียฟ์ ้ องมาไม่ครบก็สามารถขอไต่สวนได้ศาลจะดู
คาฟ้องถ้าฟ้องผิดฟ้องไม่ตรงศาลจะให้แก้ไขได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วัน เหมาะสมหรือไม่ต้องดูเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ควรให้ทุกคดีหรือไม่บางเรื่องศาลอาจเรียกมาไต่สวนได้ทางแก้ไขฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมาย
ต้องไปแก้ไขกฎหมายให้ระยะเวลายาวขึ้นได้หรือไม่ต้อ งดูเ ป็ นเรื่องๆไป แล้ว แต่ประเภทคดี
อุทธรณ์ 30 วันขยายไม่ได้เห็นว่าเวลาอุทธรณ์เราขอเพิม่ เติมได้จริงๆเวลาฟ้องอัยการตัวดีคุณ
เป็ นทนายของแผ่ นดินไม่ไ ด้ห มายความว่าปกป้อ งข้าราชการแต่ ต้องทาเพื่อ ความเป็ นธรรม
กฎหมายให้เพิม่ เติมได้อยู่แล้วและต้องทาเพื่อดูแลประชาชนด้วย การทีศ่ าลปกครองไม่รบั ฟ้อง
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ก่อนพิจารณาเป็นกระบวนพิจารณาเบือ้ งต้นในการตรวจสอบเป็ นอานาจหน้าทีศ่ าลปกครองทีจ่ ะ
สังไม่
่ รบั ฟ้องเพราะอะไร
(1) เรือ่ งเขตอานาจศาล
(2) ตรวจสอบเงือ่ นไขผูม้ สี ทิ ธิ ์ฟ้องคดีหรือไม่
(3) ระยะเวลาการฟ้องคดี ถ้าฝ่ายราชการกระทาทางปกครองไปแล้วคุณไม่มาฟ้องเป็ น
เรื่องประโยชน์ส่วนรวมศาลปกครองก็เอามาพิจารณาได้ เรื่องรายละเอียดการรับฟ้องหรือไม่รบั
มีห ลายระบบในการพิจารณาต้อ งไปแก้ท่กี ฎหมายวิธ ีค ิดของตุ ล าการที่เ ป็ นดุ ล พินิจว่าจะรับ
หรือ ไม่รบั เวลาจะคุ้มครองประชาชนศาลปกครองต้อ งหยิบยกเข้า มาศาลปกครองต้อ งไปดู
กฎหมายพัฒนาวิธคี ดิ ทุกระบบ
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ให้เกิดความเป็นธรรม
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายวุฒ ิ มีช่วย (อธิบดีศาลปกครองกลาง)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 17 มกราคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เขียนไว้ม ี
ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองสูงสุดมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ก็ได้รฐั ธรรมนู ญปจั จุบนั ไม่พูด
เลย นักวิชาการหรือใครก็ไม่ได้พดู ถึงศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์คดีปกครองผ่านการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริห ารมาแล้วถือ ว่ าเป็ นศาลปกครองชัน้ ต้นประกอบกับในหลัก นิยมสากลศาลปกครอง
ชัน้ ต้นมีศกั ดิ ์เทียบเท่ากับศาลอุ ทธรณ์ ที่จริงแนวความคิดการมีศาลชัน้ อุทธรณ์ ประธานศาล
ปกครองสูงสุดเดิม คดีค้างพิจารณาจานวนมากก็มแี นวคิดจะให้มศี าลปกครองชัน้ อุทธรณ์เมื่อ
เปลีย่ นแปลงประธานศาลปกครองสูงสุดนโยบายก็เปลีย่ นแปลงไป ส่วนตัวเห็นว่าคดีช้าหรือเร็ว
ชัน้ ศาลเป็ นเรื่องส่วนน้อยปจั จัยอื่นมีมากกว่าตุลาการมีการแก้ไขกฎระเบียบมีการอุทธรณ์ได้ทุก
เรือ่ งก็มามีการจากัดในการอุทธรณ์ ขณะนี้มคี าแนะนาจากประธานศาลปกครองสูงสุดคดีไม่เป็ น
สาระก็ไม่รบั มาพิจารณาก็ช่วยได้เยอะนอกจากนัน้ การจัดแผนกบริหารงานบุคคลวินัยการคลัง
วัตถุประสงค์ต้องการให้คดีรวดเร็วกาหนดความเร่งด่วนของคดีสาคัญจะมีเครื่องหมายเป็ นการ
ภายในเร่ง รัด ตุ ล าการเรื่อ งช้าเร็ว เทคนิ ค การทาส านวนศาลปกครองก าลัง พัฒนาอยู่เ พราะ
หลัก สูต รตุ ล าการรุ่น ใหม่ใ นอนาคตน่ า จะมีก ารเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม เยอะ ส่ ว นให้ม ีศ าล
ปกครองชัน้ อุทธรณ์ไม่ได้ปฏิเสธว่า 3 ชัน้ ก็อาจจะมีได้
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
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2 ) มีอุปสรรคต่อ การอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้สมั ภาษณ์ ความจริงดูตามปรัชญาการมีศาลปกครองเป็ นสหวิทยาการเป้าหมายอยากได้
ผู้มปี ระสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การออกแบบรุ่นแรกๆก็ได้มาจากหลากหลาย
อาชีพหลายท่านมาจากหลากหลายประสบการณ์ได้คนทีไ่ ม่จบกฎหมายมาทาคดีมปี ญั หาระดับ
หนึ่งแต่ ก็ส ามารถพัฒนาได้แ ต่ เ ท่า ที่ข้อ มูล ตัว เลขไม่ชดั เจนอาจมาจากหลากหลายวิชาท่า น
เหล่ า นั น้ มีก ฎหมายเป็ น ปริญ ญาที่ 2 มีค วามชอบในทางกฎหมายอยู่แ ล้ว ไม่ ว่ า แพทย์ก็ ม ี
ประสบการณ์เคยเป็นคณบดีสาขานิตศิ าสตร์หลายท่านจบสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เวลามา
ทางานท่านก็มมี ุมมองของท่านแม้ท่านไม่จบกฎหมายมีประสบการณ์ในการทางานมากมาปรับ
ใช้ไ ด้ใ ห้พ ัฒ นาไปตามธรรมชาติอ าจใช้ภ าษากฎหมายไม่ ค ล่ อ งนิ ติว ิธ ีใ นทางมหาชนก็ไ ม่
จาเป็ นต้อ งจบนิ ติศ าสตร์. การคัด เลือ กผมว่า ตัว พระราชบัญ ญั ติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ขึน้ อยู่กบั การตีความครัง้ แรกดูการเลื่อนไหลไม่บงั คับควรเปิ ด
โอกาสน่าจะเป็น 2 กลุ่ม
(1) มาจากศาลปกครองชัน้ ต้น
(2) มาจากบุคคลภายนอกในการบริหารราชการแผ่นดินกาหนดโควต้าสัดส่วนให้ม ี
ประสิทธิภาพ
การให้วุฒสิ ภารับรองหลังจาก (ก.ศป.) คัดเลือกมาแล้ว เห็นว่ามีทงั ้ ข้อดีขอ้ เสียแล้วแต่
มุมมองทัง้ สองฝา่ ย ถ้าระบบการเมืองของเราดีการยึดโยงให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบก็เป็ นการ
ดี แต่ทผ่ี ่านมาระบบการเมืองเรามีการแทรกซึมมีอทิ ธิพลในการคัดสรรบุคคลนัน้ ไม่แน่ ใจว่าจะดี
ไหม หรือจะให้ควบคุมกันเองตามลาดับชัน้ ก็มกี ารควบคุมดูแลกันอยู่โดยส่วนตัวการให้วุฒสิ ภา
รับรองยังไม่ค่อยเห็นด้วย ถ้าการเมืองแข็งแรงก็อาจเห็นด้วย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการมีทนายความมาช่วยให้คาแนะนานัน้ อาจมองได้ 2 ทางลักษณะคดี
ปกครองบางประเภทเรือ่ งสัญญาทางปกครองการรับเรื่องเนื้อเรื่องมีความจาเป็ นมีความซับซ้อน
จึงต้องใช้คนที่มคี วามรูท้ างด้านกฎหมายที่จะลาดับเรื่องที่เป็ นประเด็นแห่งคดี ถ้าเป็ นเรื่องเพิก
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ถอนก็ไม่จาเป็ นต้องมีทนายความแต่ถ้าจะบังคับให้มที นายความเห็นด้วยว่าน่ าจะเป็ นประเภท
คดีบางประเภทไม่ใช่คดีทวไปการมี
ั่
ทนายความขอแรงก็ได้โดยสภาทนายความจัดทนายความ
มาให้คาปรึกษาย่อมเป็นประโยชน์ทนายความจะร่วมกันอานวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วัน มีกฎหมายยืดหยุ่นอยู่แล้วกฎหมาย
กาหนดไว้แล้วผมว่าระยะเวลา 90 วันสัน้ เกินไปควรแก้ไขถ้าเป็ น 1ปี เท่ากันกับคดีละเมิดก็จะ
สะดวก คดีปกครองตัง้ ประเด็นค าสังทางปกครองชอบหรื
่
อไม่เสียก่ อนจึงมาดูว่าเป็ นละเมิด
หรือไม่ควรกาหนดให้เท่ากันเวลาศาลวิเคราะห์พจิ ารณาประชาชนก็จะได้ไม่สบั สน การอุทธรณ์
ั หานี้ ตุ ล าการหรือ ทนายความมีก ารเรีย กร้อ งตอนเปิ ด ศาล
ค าพิพ ากษาภายใน 30 วัน ป ญ
ปกครองมีปญั หามากเป็ นอุ ปสรรค แนวทางแก้ไขถ้าขยายได้ศาลปกครองก็ใช้ดุลพินิจขอให้
ขยายได้ในทานองเดียวกันกับอุทธรณ์คาสังน่
่ าจะดีกว่า การไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาเห็นว่าดีอยู่
แล้วเพราะการรับฟ้องหรือไม่เป็ นคดีปกครองมีอานาจฟ้องคดีหรือไม่เงื่อนไขบางครัง้ เป็ นคดี
ปกครองหรือ เป็ นข้อ ยกเว้นต้อ งตรวจสอบก่ อนพิจารณาตัง้ แต่ แรกดีแล้ว เมื่อ พิจารณาแล้ว มี
อุปสรรคอยู่บ้างควรเปิ ดโอกาสให้เพิม่ เติมได้ตรงนี้ยงั เห็นว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียถ้าจะแก้ไข
กฎหมายได้กด็ ี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ปรับปรุงพัฒนาตลอดให้ประชาชนได้รบั ความ
ยุตธิ รรม
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
่
น้ ต้นและ
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าชัน้ ศาลมีความจาเป็ นต้องมีการกลันกรองจากศาลปกครองชั
ศาลสูง คดีปกครองก่อนมาฟ้องคดีฝ่ายบริหารใช้อานาจการกลันกรองมาชั
่
น้ หนึ่งแล้วปจั จุบนั มี
ความเหมาะสม ในอนาคตมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ในการพิจารณาคดีปกครองให้ม ี
ความรวดเร็วก็ไม่ขดั ข้อง ผมว่าต้องมีการกาหนดเงื่อนไขเป็ นพิเศษจริงๆ ระยะเวลาความยาก
ง่ายในการวางหลักกฎหมายการพิจารณาคดีบางประเภทก็ไม่ว่ากัน
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์
เห็นว่าการคัดเลือ กตุลาการที่ไม่จบนิติศ าสตร์เ ห็นว่าไม่ขดั ข้อ งเท่าที่ดู
ประสบการณ์ ห ลายท่ า นไม่จ บนิ ติศ าสตร์ท่ า นก็ไ ปเรีย นเพิ่ม เติม ทางนิ ติศ าสตร์อ งค์ค วามรู้
ทางด้านกฎหมายหลายท่านอ่านกฎหมายเข้าใจได้ความเข้าใจระหว่างการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแนวคิดก็มคี วามหลากหลายมากแตกต่างกันใช้คนทีม่ า
ตัดสินต้องมีประสบการณ์ไม่จาเป็ นต้องจบนิตศิ าสตร์ แต่ถ้าจบนิตศิ าสตร์กจ็ ะดี ผูท้ ม่ี าสอบต้อง
ผ่านการอบรมที่ (ก.ศป.)รับรองทราบว่าอยู่ระหว่างศาลปรับปรุงแก้กฎหมายให้มรี ะบบการเลื่อน
ไหล มี 2 ส่วน
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(1) การเลื่อนไหล จัดแบ่งสัดส่วน อายุ อาวุโส คุณสมบัตพิ ฒ
ั นาวิธคี ดิ การทางาน
(2) จากบุคคลภายนอกมีการคัดเลือกเข้ามามีการกาหนดสัดส่วนให้เหมาะสมการรับรอง
จากวุฒสิ ภาผมเข้าใจว่าประสงค์ให้ศาลมีการยึดโยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็ นหลักการทีด่ ใี ห้ม ี
การตรวจสอบแต่อ าจจะเป็ นเหตุ แทรกซ้อนทางการเมือ งได้แม้จะเป็ นหลักการที่ดีควรมีการ
พิจารณาให้ละเอียดมากกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั เงือ่ นไขพิจารณาให้ดี ทาให้เกิดการเสียสิทธิต้อง
ไปลาออกจากศาลปกครองชัน้ ต้นก่อนทีจ่ ะไปเป็ นตุลาการศาลปกครองสูงสุดก็อาจไม่เป็ นธรรม
ควรหาทางแก้ไขให้ดขี น้ึ
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าคดีปกครองเราไม่จาเป็ นต้องใช้ทนายความประชาชนสามารถฟ้องคดี
เองด้วยตนเองก็ได้จะมอบให้คนอื่นหรือจะมีทนายความมาช่วยเหลือทาให้ได้กด็ ี กรณีคาฟ้องจะ
ได้ไม่ต้องส่งกลับไปกลับมาถ้าเห็นว่าคาฟ้องนัน้ แก้ไขได้กส็ ามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้เมื่อฝ่ายนิติ
บัญญัติวางกาหนดหลักเกณฑ์มาแล้วศาลปกครองก็ต้องปฏิบตั ิต ามกฎหมายให้ค วามสาคัญ
น้าหนักในการคุม้ ครองสิทธิให้ไปแล้วเกิดปญั หาก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมได้โดยง่ายไม่ปฏิเสธถ้ามีทนายความมาช่วยก็จะดี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วันเห็นว่าขึน้ อยู่กบั หลักการพิจารณาคดีของศาล
ประเภทของการกาหนดคดีว่าเป็ นอย่างไรถ้าระยะเวลามันน้อยเกินไปมองอีกมุมหนึ่งระยะเวลา
ทอดยาวเกินไปความมันคงในนิ
่
ตฐิ านะความเชื่อมันในค
่ าสังผมคิ
่
ดว่ากาหนด 90 วันบางทีมนั มี
หลายข้อหาซ้อนอยู่พจิ ารณาเหตุจาเป็ นศาลปกครองก็ทราบปญั หาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดย
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หลักการตรวจฟ้องตุลาการมองเลยไปแล้วถ้ามีเหตุจาเป็ นศาลดูความเดือดร้อน เงื่อนไขเป็ นผูใ้ ช้
สิทธิ สถานะบุคคลมีเหตุจาเป็ นรับฟ้องได้ ฟ้องข้อหาละเมิดบางท่านมองว่าเสียหายละเมิดศาลก็
ให้ได้ ข้าราชการถูปลดออกไล่ออกศาลเพิกถอนแล้วหน่ วยงานศาลดูว่าเพิกถอนในอนาคตย้อน
ไปนับแต่วนั มีคาสังเรี
่ ยกค่าเสียหายมาด้วยมีผลให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจขอความเป็ น
ธรรมมีหลายช่องต้องฟ้องให้ครบถ้วนศาลจะเป็นผูไ้ ปบอกไม่ได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ ผ มมีความเห็นว่าระยะเวลามีกฎหมายกาหนดวันที่อ่านส่ ว นใหญ่
สามารถคัด ค าพิพากษาได้เ ลยระยะเวลา 30 วันเพียงพอแล้ว แม้เ อกสารค่ อนข้างเยอะ การ
อุทธรณ์ เป็ นประเด็นโต้แย้งศาลปกครองชัน้ ต้น การเขียนอุ ทธรณ์บางทีลอกค าพิพากษามา
ทัง้ หมดหรือ กรณีศ าลปกครองชัน้ ต้นฟงั ข้อเท็จจริงผิด 30 วันเหมาะสมแล้วถ้าเขียนไม่ทนั ก็
สามารถเพิม่ เติมเข้ามาทีหลังได้แล้วแต่องค์คณะ
การไม่รบั ฟ้องก่ อนพิจารณามีความเหมาะสมแล้วในการพิจารณาถูกกรองมาจากฝ่าย
ปกครองมาชัน้ หนึ่งแล้วว่าการออกคาสังเป็
่ นการทาให้เสียหายหรือไม่ ไม่ให้คดีขน้ึ มาสู่ศาลส่วน
ฝ่ายปกครองต้องทาคาให้การมาสู้ทุกคดี แนวทางแก้ไขปญั หาในเชิงหลักการข้อพิพาทต้องถูก
พิจารณาโดยศาลใดศาลหนึ่งให้มกี ฎหมายกาหนดว่ากรณีมคี ดีท่ศี าลปกครองไม่รบั แล้วอาจมี
การโอนคดีไปศาลยุตธิ รรมได้เลย การดาเนินคดีปกครองผมแบ่งเป็น 4 ส่วน
ั หาผู้ฟ้ องไม่ ม ีค วามเข้า ใจหน่ ว ยงานเข้า ใจไม่ ถู ก ต้ อ งใน
(1) การตรวจฟ้ องป ญ
กระบวนการพิจารณา แนวทางแก้ไขควรเรียกคู่กรณีมาทัง้ คู่การกาหนดประเด็นข้อพิพาทมาใน
กระบวนการพิจารณา
(2) การออกคาพิพากษาของศาลฝ่ายปกครองไม่เข้าใจตีความไม่ถูก ปจั จุบนั แก้ไขไป
เยอะไปดาเนินการให้แล้วเสร็จปญั หาคือหน่ วยงานเข้าใจว่าให้พจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน ตามอานาจหน้าที่
(3) ศาลปกครองกาหนดเงือ่ นไขในคาพิพากษามาตรา 72 (2) ศาลเพิกถอนกระบวนการ
บริหารราชการแผ่นดินให้งออนุ ญาตต่อหน่ วยงานนัน้ ก่อนเช่นขอใช้ทด่ี นิ เชื่อมทางอนุ ญาตก็จบ
ถ้าไม่อนุญาตก็เพิกถอนทาให้ชดั
(4) การบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษาการคืนสถานะของบุคคลถ้าเขาไม่ขอเรียก
ค่าเสียหายละเมิดมาศาลก็เยียวยาไม่ได้ ศาลเขียนย้อนไปได้หรือไม่เรื่องการคืนตาแหน่ งเมื่อถูก
ไล่ออกไปแล้วเขาตัง้ คนอื่นมาแทนแล้วฝ่ายปกครองศาลต้องมานัง่ คุยกันให้มกี ารเยียวยาถ้า
กระบวนการนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ปรับปรุง
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คาให้สมั ภาษณ์ ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 23 พฤศจิกายน 2559
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ ส มั ภาษณ์ เห็นว่าจานวนชัน้ ศาลปกครองมีหลักกฎหมายสากลซึ่งศาลทัง้ หลายควรมี
หลักประกันให้ประชาชน 2 ชัน้ เราเรียกว่า ดับเบิล้ ดีกรี เดอ จูรสิ ดิกชัน่ ศาลปกครองปจั จุบนั มี
2 ชัน้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว การมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เพิม่ ขึน้ มาอีกชัน้ หนึ่งเพื่อทา
หน้าที่ในการวินิจฉัยต่อจากศาลปกครองชัน้ ต้นขึน้ มาก็ดี ศาลปกครองสูงสุดทาหน้าที่เป็ นเพียง
ศาลตีความข้อกฎหมายก็ดใี นอนาคตจาเป็ นต้องมีซ่งึ เป็ นเรื่องของการจัดการคดี รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ได้เขียนไว้ว่ามี 2 ชัน้ แต่กไ็ ม่ได้หา้ มมี 3 ชัน้
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์
เห็นว่าการคัดเลือกตุลาการที่ไม่ต้องจบนิตศิ าสตร์เป็ นแนวทางของศาล
ปกครองสาธารณรัฐฝรังเศสของประเทศไทยควรเปิ
่
ดไว้เหมือนปจั จุบนั กรณีตุลาการจากศาล
ปกครองชัน้ ต้นไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดนัน้ ยังไม่เหมาะสมควรเป็ นแบบเลื่อนไหลระบบ
อาวุโสเหมือนศาลยุตธิ รรม การสมัครสอบใช้ดุลพินิจไม่ควรไปคัดเลือกใหม่ การที่ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาต้องดูเหตุผลของผู้ร่างกฎหมายต่อมามีศาล
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ปกครองสูงสุดอ้างความชอบธรรมประชาธิปไตยทางประวัตศิ าสตร์เป็ นเหตุผลเฉพาะประเทศ
ไทยถ้ามีอยู่จะถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของหลักกฎหมายถ้ามีอยู่กไ็ ม่ขดั ข้องมีมาตรฐานสูงกว่า
แล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าแก้ไขสูงกว่าแล้ว ก็ควรหรือไม่สมควรตามที่สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่ งชาติ (สนช) ตรวจสอบมองอีกทางหนึ่ งตรวจสอบจริงจังลึกซึ้ง มากกว่าเป็ นเหตุ ผ ลทาง
ประวัตศิ าสตร์มาตรฐานสูงกว่าเหมาะสมแล้วไม่น่าจะมีแก้ไข
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าหลักวิธพี จิ ารณาคดีปกครองไม่ได้บงั คับว่าต้องมีทนายความ คดีแพ่งมี
ความซับซ้อนมากต้องใช้ทนายความคดีปกครองใช้เอกสารเป็ นหลักเป็ นวิธพี จิ ารณาทีเ่ ข้าถึงได้
ง่ายไม่ไ ด้เ สียเปรียบอะไรเรามีห้อ งให้ค าแนะนาศาลปกครองควรมีทนายความก็ไม่ไ ด้ห้า ม
ทนายความมาให้คาปรึกษาจะส่งมานังประจ
่
าก็ประสานงานมาได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลา90วันเหมาะสมแล้ว อุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาภายใน30
วันขยายไม่ได้อาจจะเคร่งครัดกว่าศาลยุตธิ รรม อุทธรณ์ยอ่ ก่อนได้แล้วค่อยยืน่ เพิม่ เติม กรณีศาล
ปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนการพิจารณาเห็นว่าเป็ นระบบทีถ่ ูกต้องอยูแ่ ล้วเหมาะสมแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ปรับแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่อไป
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์ (รองประธานศาลปกครองสูงสุด)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 15 ธันวาคม 2559
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าตามมาตรฐานสากลสิทธิมนุ ษยชนเกี่ยวกับการพิจารณาคดีควรมี 2 ชัน้
ศาล ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้มศี าลปกครองเป็ นระบบ 3
ชัน้ ศาลจะมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ก็ได้ต่อมารัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 กาหนดให้มศี าลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นจะมี 2 ชัน้ หรือ 3 ชัน้ ส่วนตัวไม่ม ี
ปญั หาอะไร ในศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้ ตุลาการเทียบเป็ นศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทก่ี าหนดไว้ 2
ชัน้ ทาให้ได้ดกี ่อน ปจั จุบนั ศาลปกครองชัน้ ต้นยังเปิดไม่ครบถ้าเปิดศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์กอ็ าจ
มีปญั หาการเพิม่ ศาลระยะเริม่ ต้น 2 ชัน้ ศาลทาให้ได้ดกี ่อน แนวทางของระบบศาลประเทศไทย
ปญั หาพืน้ ฐานการมีศาลปกครองแยกจากศาลยุตธิ รรมมองภาพรวมกฎหมายปกครองมีมานาน
แต่ไม่มกี ารพัฒนาเพิง่ จะมีการจัดตัง้ มาประมาณ 15 ปีมปี ญั หาเรือ่ งการสนับสนุนงบประมาณ
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่ สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าการคัดเลือกผู้ทจ่ี ะมาเป็ นตุลาการยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองการคัดเลือ กจะได้คนที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจทางกฎหมายปกครองน้อยได้แต่
เชิงปริมาณแต่ไม่มคี ุณภาพในสถาบันการศึกษาให้เพิม่ สัดส่วนกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
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ปกครองบางคนยังขาดองค์ความรูเ้ รียนกฎหมายมา 4 ปียงั ให้คาแนะนาไม่ได้ต้องแก้พน้ื ฐานศาล
ั หาส่ ว นใหญ่ ป ระเทศที่ม ีศ าลปกครองส่ ว นใหญ่ ต้ อ งจบ
ปกครองยัง ไม่ ม ีก ารพัฒ นาที่ม ีป ญ
นิติศ าสตร์ใ นประเทศฝรังเศสไม่
่
จาเป็ น ต้อ งจบนิ ติศ าสตร์เ อานักบริหารมาทางาน อาจารย์
ชัย วัฒ น์ ตอนร่ า งกฎหมายการคัด เลือ กคุ ณ วุ ฒ ิไ ม่ ต้ อ งจบนิ ติศ าสตร์แ ต่ ต้ อ งมีค วามรู้ท าง
นิตศิ าสตร์ประเทศไทยยังขาดนักกฎหมายมหาชนส่วนใหญ่บณ
ั ฑิตทางกฎหมายท่องจาให้ เชื่อ
คาพิพากษาศาลสูงสุดพอมีปญั หาทางกฎหมายปกครองก็คดิ ไม่เป็ นในขณะเดียวกันคนทีท่ างาน
บริหารทีไ่ ม่ได้จบกฎหมายเขาจะมีประสบการณ์ในการทางาน เพราะฉะนัน้ ตุลาการศาลปกครอง
ควรจะมีความรูก้ ฎหมายมาอบรมเพิม่ เติมภายหลังก็ได้แล้วมาเรียนนิตศิ าสตร์จะเข้าใจได้ดี ผม
เคยให้ความเห็นคนที่จะมาทางานปกครองไม่ต้องจบเนติแล้วคุ้นเคยกับการท่องจาปญั หาทาง
ปกครองยังมีปญั หาหลากหลายที่ไม่มแี นวคาวินิจฉัยมาก่อนทางานไม่ถูก การคัดเลือกตุลาการ
ศาลสูงจากการตีความกฎหมายเคร่งครัดว่าการจะเป็ นตุลาการห้ามเป็ นข้าราชการอื่นรวมทัง้
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นด้วย 1ใน3ต้องมาจากบุคคลภายนอก (ก.ศป.) ถือปฏิบตั ติ ลอดมา
คัดเลือกคนในคนนอกพร้อมกัน คนในได้ประโยชน์ มากกว่า คนในต้องลาออกทัง้ ที่กฎหมาย
ไม่ได้เขียนก็มกี ารพยายามจะแก้ไขกฎหมาย วิธแี ก้ไขปญั หาควรจะแยกสอบคนในระบบการ
คัดเลือกแบบศาลยุตธิ รรม ศาลปกครองไม่ได้เป็ นระบบเลื่อนไหลเราจะคัดคนถ้ามีตาหนิเราไม่
เอาอาจจะใช้ห ลัก อาวุโสและผลงานมาทางาน การให้วุฒสิ ภารับรองนัน้ เห็นว่าไม่เ หมาะสม
เนื่อ งจากตุล าการต้องแยกจากการเมืองขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตย ผมเห็นว่าควรจะ
ปรับปรุงให้มผี แู้ ทนของกรรมการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกในศาลปกครองควรให้ตุลาการเป็ นคนเลือก
ว่าอยากได้ใครมีคนนอกร่วมด้วยดีกว่าไม่ม ี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ องคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองไม่ได้หา้ ม คดีปกครองไม่ได้บงั คับว่าต้องมีทนายความ ถ้า
มีก็ดที นายความที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อนถ้าเป็ นการบริการ
ประชาชนไม่มคี ่าใช้จ่ายก็มที นายความอาสามาช่วยให้คาปรึกษาคาแนะนาได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
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ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการห้องคดี 90 วัน เห็นว่าเหมาะสมเป็ นสากลในเชิงกฎหมาย
เปรียบเทียบสากล 3 เดือนฟ้องให้รบั ผิดละเมิด 1 ปี สรุประยะเวลาการฟ้องคดีปกครองจะยาว
เหมือนในคดีแพ่งไม่ได้เ พราะเกี่ยวกับประโยชน์ สาธารณะหลักความมันคงในนิ
่
ติฐานะมิควร
โต้แย้งได้ยาวนาน มาตรา 52 ฟ้องต้องมีอายุความหากฟ้องคดีเมือ่ ไหร่กไ็ ด้คดีจะมาศาลปกครอง
ไม่มวี นั จบ
กรณีระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วัน เห็นว่าสัน้ เกินไป ในต่างประเทศถือหลักว่าคดีปกครอง
อุทธรณ์บงั คับต้องมีทนายความ ระยะเวลา 30 วันขยายไม่ได้จงึ ค่อนข้างสัน้ วิธแี ก้ให้ขยายได้
60 วัน ไม่ขดั ข้อง เพิม่ ระยะเวลาจาก 30 วัน เป็น 60 วัน แก้ไขกฎหมาย
กรณีไม่รบั ฟ้องก่ อนพิจารณาคดีเห็นว่าถูกแล้วศาลปกครองจะพิจารณาคดีได้ต้องรับ
ฟ้องก่อนศาลปกครองต้องดูว่ามีอานาจหรือไม่
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู หรือแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายในปจั จุบนั
ตามทีก่ ล่าวมา
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ ส มั ภาษณ์ ปจั จุบนั ศาลปกครองมี 2 ชัน้ ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองสูงสุดที่
กาหนดให้ม ี 2 ชัน้ ศาล คิดว่าเหมาะสมแล้วเพราะก่อนคดีจะขึ้นศาลปกครองหน่ ว ยงานเขามี
คณะกรรมการช่ ว ยพิจ ารณาอยู่แ ล้ว เช่ น การลงโทษทางวินั ย มีค ณะกรรมการพิท ัก ษ์ ร ะบบ
คุ ณ ธรรมแก้ ไ ขเยีย วยาความเดือ ดร้อ นถ้ า องค์ก รมีอ านาจพิจ ารณาเยีย วยาแก้ ไ ขแล้ว ไม่
จาเป็ นต้องฟ้องศาลปกครองแต่ถา้ ผ่านองค์กรเหล่านัน้ มาแล้วยังติดใจก็มาใช้สทิ ธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองโดยส่วนตัวคิดว่าหากผ่านกระบวนการกลันกรองแล้
่
วศาลปกครองชัน้ ต้นตัดสินอย่างไร
ก็ควรยุตเิ พราะผ่านกระบวนการกลันกรองมาแล้
่
วไม่ต้องอุทธรณ์ไปศาลปกครองสูงสุดอีกก็ให้
ความเป็ นธรรมเต็มที่ไม่จาเป็ นเลยทีจ่ ะต้องมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์อกี ทาให้คดีมนั ล่าช้าซึง่ ใน
ปจั จุบนั คดีมนั ล่าช้าอยูแ่ ล้วถ้ามีชนั ้ อุทธรณ์อกี ยิง่ ล่าช้าไปอีกทาให้องค์กรอุ้ยอ้ายเกิดความล่าช้ามี
ขัน้ ตอนฝ่ายปกครองแก้ไขแล้ว 2 ชัน้ ศาลอานวยความยุตธิ รรมวิธแี ก้ไขปญั หาควรเพิม่ จานวน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการคัดเลือกระบบตุลาการศาลสูงเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วต้องลาออกจาก
ศาลปกครองชัน้ ต้นมีการแก้ไขให้มกี ารเลื่อนไหลเหมือนศาลยุตธิ รรม แนวคิดมาฟ้องคดีศาลสูง
ปริมาณค่อนข้างเยอะเราควรจะออกกฎหมายเพื่อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ ควรเพิม่ ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
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2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ การคัดเลือกเห็นว่าจริงๆ แล้วคดีปกครองเป็ นเรื่องเกี่ยวกับบริหารราชการ
แผ่นดินจึงไม่จาเป็นทีผ่ ทู้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาต้องจบนิตศิ าสตร์ขอให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการ
บริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองชัน้ ต้นศาลปกครองสูงสุดจบสาขาแพทยศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี เมื่อจบปริญญาตรีรบั ราชการฝ่ายปกครองประมาณ 12 ปี
น่าจะมีความรูเ้ พียงพอในการบริหารแล้วเปิดกว้างเรารับตุลาการทีไ่ ม่จบกฎหมายหลายท่านก็ไป
เรียนเพิม่ เติมแล้วจบนิตศิ าสตร์ ในศาลปกครองชัน้ ต้นขัน้ ตอนการสรรหาไม่ยุ่งยากให้รบั สมัคร
เป็ น การทัว่ ไปมีคุ ณ สมบัติทีก าหนดไว้ม าสอบรวมกั น ข้อ นี้ ม ีข้อ เท็จ จริง คนที่ส อบได้จ ะเป็ น
พนักงานคดีจะมีประสบการณ์คดีมากกว่าบุคคลภายนอกแนวคิดของผมควรจะแยกสอบสรรหา
แยกประเภท
(1) สนามสอบเฉพาะพนักงานคดี
(2) สนามสอบเฉพาะจบปริญญาโท
(3) สนามสอบเฉพาะจบโทต่างประเทศ จะมีลกั ษณะหลากหลายจะได้คนทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกจะไม่ใช่เฉพาะคนวงในทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการบริหารไม่เข้าใจในการทางาน
การส่งรายชื่อให้วุฒสิ ภารับรองอันนี้เขาออกแบบมาในอดีตถือว่าประชาชนเป็ นใหญ่ก็
ควรจะไปผ่านการรับรอง ศาลปกครองคัดมาจากคนที่มคี ุณสมบัติเข้มงวดศาลสูงมาจากศาล
ปกครองชัน้ ต้นผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วเรื่องวินัยจรรยาบรรณตุลาการผมว่าไม่มคี วาม
จาเป็ นแล้วที่จะต้องไปผ่านการคัดเลือกจากวุฒสิ ภาอีก บุคคลภายนอกต้องผ่านประชาพิจารณ์
จากหน่ วยงานต่างๆถ้าเขาท้วงติงมาเรามีระบบตรวจสอบอยู่แล้วก็ไม่จาเป็ นเรามองว่าวุฒสิ ภา
ตรวจสอบอะไรซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ก็มาจากศาลปกครองส่งไปให้ทงั ้ นัน้ เห็นว่าไม่ควรจะมี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าหลักการในการฟ้องคดีปกครองมีแนวคิดเป็ นการดาเนินคดีทเ่ี รียบง่าย
ไม่ ม ีรู ป แบบค าฟ้ องการฟ้ องง่ า ยและต้อ งได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นต้อ งการให้ศ าลบัง คับ อะไร
ชาวบ้านถ้าไม่รกู้ ฎหมายก็สามารถเขียนมาแล้วให้ศาลพิจารณาสามารถแก้ฟ้องได้ถ้าเขียนมาไม่
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ชัดเจนศาลก็ให้แก้ได้จนศาลเข้าใจข้อเสียของการฟ้องคดีโดยไม่มที นายความทาให้คดีล่าช้าไป
เท่านัน้ เองไม่ถงึ กับเสียความยุตธิ รรมคดีปกครองทีจ่ าเป็ นมีอยู่ 2 เรื่องทีค่ วรจะมีทนายความมา
ช่วยเหลือในการฟ้องดาเนินคดีปกครองคือ
(1) ละเมิด
(2) สัญญาทางปกครอง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ระเวลาการฟ้องคดีปกครอง 90 วัน เหมาะสมแล้ว ความจริงแล้วฟ้องมาแล้ว
เอกสารก็มาเพิม่ เติมได้ตลอดระยะเวลา 90 วันพอเพียงแล้ว อุทธรณ์ 30 วัน เห็นว่าคดีปกครอง
มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนเอกสารปรากฎซ้าๆ กันบางทีก็เอาของเดิมมาเวลาแก้อุทธรณ์ส่วนใหญ่
ขัน้ ตอนการชีแ้ จงต่อศาลพยานหลักฐานทัง้ หมดอยู่ในสานวนแล้ว 30 วัน จึงไม่ควรขยายไปศาล
สูงไม่มขี อ้ เท็จจริงใหม่เลยเหมือนเดิมอุทธรณ์คาสังไม่
่ รบั ฟ้องมีการแก้กฎหมายใหม่ให้ขยายได้
การทีศ่ าลไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาศาลก็ตอ้ งตรวจในเบือ้ งต้นก่อนในบางคดีไม่ใช่ผเู้ สียหายไม่ได้
เกีย่ วกับตัวเองและมาฟ้องบางคดีขาดอายุความไปแล้วไม่อยากฟ้องแต่กน็ ามาฟ้องคดีประโยชน์
ส่วนรวมถ้าหากคดีนัน้ เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมศาลปกครองก็รบั ไว้ได้แม้จะร้องเรียนไปแล้ว
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ทาตามศาลก็สามารถรับไว้พจิ ารณาได้ถา้ เป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวมต้องดูขอ้ เท็จจริง
เป็ นเรือ่ งๆไปศาลก็อาจมารับฟ้องได้ถา้ มีความจาเป็น
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ปรับปรุง
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าหลักการเดิมควรเป็ น 3 ชัน้ คดีเร็วคุณภาพคนต้องดีให้ม ี 3 ชัน้ กรองให้
ศาลสู ง ระบบกั บ ตุ ล าการไปด้ ว ยกั น ระบบถู ก ต้ อ งตุ ล าการต้ อ งมี คุ ณ ภาพ ห มายเหตุ
พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณาคดีป กครองพ.ศ. 2542 บอกไว้เ อกชน
เสียเปรียบไม่อาจทราบข้อมูลต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อให้มตี ุลาการที่เชี่ยวชาญตามข้อเท็จจริง
แท้จ ริง ระบบสามารถอ านวยความยุติธ รรมได้ห รือ ยัง ตุ ล าการมีค วามเชี่ย วชาญมีค วามรู้
ความสามารถหรือ ไม่ คดีเ กิดความบกพร่อ งจากอะไรการตีค วามพัฒนาการบุค ลากรอย่า ง
ถูกต้องหรือเปล่ามีปญั หาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ คุณภาพของคาพิพากษาบกพร่องเพราะคนหรือ
กฎหมายเพิม่ บทบัญญัตขิ องกฎหมายปญั หาทา 3 ศาล ควรมาดูถ้าศาลที่ 2 ไม่มคี ุณภาพก็ควร
มี 3 ชัน้ ถ้าศาลที่ 2 มีคุณภาพแล้วไม่ควรมี 3 ชัน้
(1) กาลังบุคลากร
(2) งบประมาณ
(3) คดีล่าช้า ตุลาการหลายองค์คณะต้องพัฒนาประเมินว่าความบกพร่องเกิดจากอะไร
ปญั หาปจั จุบนั คดีล่าช้าจานวนตุลาการอาจจะไม่สอดคล้องกับคดีควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ย่อมมีการพัฒนาเพิม่ ขึน้ อีก ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการวิจยั ต่ อไป
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่ม ิใช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
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2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ การคัดเลือกไม่เห็นด้วยถ้าไม่จบนิตศิ าสตร์คนไม่ต้องเรียนกฎหมายก็ได้ไม่
ควร การจะเป็ นตุ ลาการควรจะมีความรู้ก่ อนเข้ามาแล้วหาความรู้พอไม่เ รียนกฎหมายก็ไม่ม ี
ความรูท้ จ่ี ะไปแก้ไขปญั หาทางกฎหมายได้ ศาลปกครองอะไรก็ได้แทนทีจ่ ะพัฒนานักกฎหมายมี
ความหลากหลายไม่ใช่มอื อาชีพเพราะฉะนัน้ ต้องจบนิตศิ าสตร์ คัดเลือกใหม่จากศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งมีก ระบวนการก าหนดเป็ น การสมัค รมีผ ลงานขัน้ ตอน
กระบวนการทีเ่ ราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้แต่กระบวนการเหล่านี้เร็วได้ถ้ามีตุลาการมากขึน้ ต้อง
ให้วุฒสิ ภารับรองจากประชาชนมาตรวจสอบซึง่ สามารถตรวจสอบได้เหมาะสมแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าควรมีทนายความ พนักงานคดีปกครองให้คาแนะนาได้บา้ งอาจมีการ
คุยกันแนะนาแผนกรับฟ้องจะรูอ้ ะไรเป็ นอะไรถ้าไม่เชื่อตุลาการต้องเข้ามาดูไม่มปี ญั หาการฟ้อง
คดีต้ อ งท าเป็ น หนั ง สือ เพราะเป็ น ระบบต้ อ งเอาศาลเข้า มาหาข้อ มูล จากหน่ ว ยงานของรัฐ
ดาเนิ นการไปโดยเอกสารฟ้อ งคดีด้ว ยวาจาไม่ได้ต้องให้ค วามรู้ก ับคนที่มาฟ้องไม่ต้องมีก าร
สืบพยานศาลปกครองช่ว ยแสวงหาข้อ เท็จจริงส่ งทนายความมานัง่ ให้ค วามช่ว ยเหลือ ได้ไม่
ขัดข้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วัน ผมว่าสัน้ เกินไปต้องเอาคดีจริงๆมาดู
มาตรา9 วรรค1 (1) คาสังการกระท
่
าอื่นใดผลของคาพิพากษา มาตรา 49 กาหนด 90 วันนับแต่
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วันรู้ห รือ ควรรู้ ถ้าก าหนดให้ยาวข้อสาคัญ ต้อ งพยายามอธิบายในวงกว้างของประชาชนคุ ณ
เดือดร้อนคุณต้องรีบฟ้องคดีถา้ จะขยายก็ได้อยู่ทป่ี ระชาชนเดือดร้อนต้องรีบฟ้องคดี อุทธรณ์คา
พิพากษา 30 วัน คดีตอ้ งรีบอุทธรณ์เป็นไปตามกฎหมายระยะเวลาไม่พอใจคาพิพากษาตรงไหน
ต้อ งรีบ อุ ท ธรณ์ เ หมะสมแล้ว ไม่ร บั ฟ้ องก่ อ นพิจารณาดูอ านาจฟ้ องคดี เงื่อ นไขการฟ้อ งคดี
กฎหมายมันดีอยูแ่ ล้วเรื่องความเห็นทางกฎหมายการตีความต่างหากเป็ นดุลพินิจอิสระของศาล
แตกต่างกันได้
วิธแี ก้ไขปญั หาควรเข้าทีป่ ระชุมใหญ่แนวทางทีต่ รวจสอบ
(1) คุณภาพคนควรเป็นนักกฎหมายการพูดโดยไม่มกี ฎหมายรองรับไม่ได้
(2) ให้ความสาคัญกับกฎหมาย
(3) เจตนารมณ์ของกฎหมายเสียงข้างมากทีไ่ ม่มคี ุณภาพไปได้เปรียบเสียงข้างน้อย
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 31 มกราคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์
เห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมแล้ว ส่วนการแก้ไขปญั หาให้คดีเป็ นไป
ด้วยความรวดเร็ว
(1) การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ครบและเป็ นไป
ตามกรอบอัตรากาลังและ
(2) การพิจารณากาหนดลดจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็ นอย่างน้อย3คน
(3) การนาหลักเกณฑ์ให้ศาลปกครองสูงสุดสังไม่
่ รบั คาอุทธรณ์ท่มี ขี อ้ เท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่ไ ม่เ ป็ นสาระอันควรได้รบั การวินิจฉัยไว้พจิ ารณา ตามมาตรา 73 วรรค3 แห่ง
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองมาพิจารณา และปจั จุบนั ได้มปี ระกาศประธานศาลปกครอง
สูงสุด เรื่องการตรวจคาอุทธรณ์ทม่ี ขี อ้ เท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็ นสาระ เรื่องใดควรได้รบั
การวินิจฉัยหรือไม่ อันเป็นการกาหนดแนวทางให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาของศาล
เป็นไปโดยถูกต้องและแนวทางเดียวกันสร้างความยุตธิ รรมแก่ค่กู รณี
(4) การกาหนดให้มวี ธิ พี จิ ารณาคดีแบบเร่งรัด รวมถึงการพิจารณาคดีเป็ นการเฉพาะ
สาหรับแผนกคดี ปจั จุบนั ศาลปกครองมีแผนกคดีสงิ่ แวดล้อม คดีบริหารงานบุคคล คดีวนิ ัย
การเงินและการคลัง
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
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ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าเป็นการเปิดกว้างและทาให้ได้มาซึง่ ผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสาขาอื่นให้เข้ามา
รับการคัดเลือกมากขึ้น ต้อ งการผู้มคี ุ ณสมบัติและประสบการณ์ในการทางานจริงในสายงาน
ต่างๆที่หลากหลาย เน้ นผู้มปี ระสบการณ์ในสาขาต่างๆ การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในไทย
มุง่ เน้นการศึกษาในสาขาวิชากฎหมายแพ่ง อาญา เอกชนเป็นหลัก ทาให้ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ย วกับ หลัก กฎหมายและนิ ติว ิธ ีข องกฎหมายปกครอง ส่ ว นการคัด เลือ กตุ ล าการในศาล
ปกครองสูงสุดใหม่ ศาลปกครองได้เสนอขอแก้ไข เช่นเมื่อตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นได้รบั
การคัดเลือกไปเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วให้ดารงตาแหน่ งได้โดยไม่ต้องลาออกจาก
การเป็นตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นก่อน
กรณีปจั จุบนั ศาลปกครองได้มกี ารเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่อปรับปรุงในเชิงการ
บริหารจัดการของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง แก้ไขบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการคัดเลือก
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เช่นเมื่อเมื่อตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นได้รบั การคัดเลือกไป
เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วให้ดารงตาแหน่งได้โดยไม่ตอ้ งลาออกจากการเป็ นตุลาการ
ศาลปกครองชัน้ ต้นก่อน
ั หาในกรณี ท่ีม ีก ารยุ บ สภาผู้แ ทนราษฎร หรือ อยู่ใ นช่ ว งที่ไ ม่ ม ีก ารสรรหา
อาจมีป ญ
วุฒสิ ภา อาจทาให้การคัดเลือกตุลาการเพื่อมาทาหน้ าที่พจิ ารณาพิพากษาคดีต้องหยุดชะงัก
หรือล่าช้าออกไป อันเป็นอุปสรรคต่อการอานวยความยุตธิ รรม. ทาให้จานวนตุลาการทีท่ าหน้าที่
ไม่ได้สดั ส่วนกับจานวนคดีทม่ี จี านวนมากคดีตอ้ งล่าช้า
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ การพิจารณาคดีปกครองเป็ นระบบวิธพี จิ ารณาแบบไต่สวน ศาลมีบาทบาท
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตัง้ แต่ตรวจคาฟ้องเบีอ้ งต้นตาม ข้อ 37 วรรคสอง
เช่น ศาลเห็นว่าคาฟ้องไม่สมบูรณ์และแก้ไขได้สงให้
ั ่ แก้ไข แม้จะไม่มที นายคอยช่วยร่างฟ้องก็

228

DP

U

ตาม ศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนคู่กรณี &เรียกให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องชีแ้ จง
ได้แนวทางให้ประขาชนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมทางปกครองได้งา่ ย เช่น
(1) การฟ้องคดีดว้ ยวาจา สาหรับคดีไม่มขี อ้ ยุง่ ยาก
(2) การนาระบบ E-COURT มาใช้ในศาลปกครอง
(3) การแก้ไขการฟ้องคดีละเลยล่าช้า มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) เพื่อให้บางกรณีสามารถ
ฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องรอให้พ้น 90 วันนับแต่วนั ที่ผู้ฟ้องคดีมหี นังสือร้องขอต่อหน่ วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมาตรา 49
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า (1)ระยะเวลาการฟ้องคดีปกตรองตาม มาตรา 9 (1) มีกาหนด90 วัน
นับแต่รหู้ รือควรรูเ้ หตุแห่งการฟ้องคดีเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมแล้ว
(2) ระยะเวลาการฟ้องคดี เช่น ระยะเวลาการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาล
ปกครองชัน้ ต้นไม่สามารถขยายเวลาได้มาตรา 73
(3) ศาลสามารถมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนการพิจารณานัน้ ปจั จุบนั มีการขอเสนอขอแก้ไข
เช่น
( 3.1) มาตรา 42 วรรคสอง ให้ศาลปกครองใช้ดุลพินิจในการรับคาฟ้องไว้พจิ ารณาได้
(3.2) การแก้ไขการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้า ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) บางกรณี
สามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องรอให้พ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วนั ที่ผู้ฟ้องคดีมหี นังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาให้สมั ภาษณ์ ของพนักงานอัยการ
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายเทพสิทธิ ์ รักไตรรงค์ (รองอธิบดีอยั การสานักงานคดีปกครอง)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 15 มกราคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า ศาลจะมี 2 หรือ 3 ชัน้ ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ สาคัญอยู่ท่ี 1. มีความรู้
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ บริหารมากกว่า ศาลปกครองต้อ งมีความรวดเร็ว คดีของศาลสูงใช้
เวลานาน ศาลไม่มหี ลักเกณฑ์การจากัดสิทธิขน้ึ สู่ศาลสูง ไม่เหมือนศาลยุตธิ รรม หลักการและ
เหตุผลทาไหมไม่ม.ี ไม่เป็ นสาระไม่รบั เรื่องดุลพินิจ ไม่ใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ผมไม่อยาก
ตัดสินผมก็ไม่รบั ไม่ลงในเนื้อหาอันตรายเหมือนกัน อยู่ท่ศี าลอย่างเดียวต้องช่วยกันคิดจะทา
อย่า งไร หลัก เกณฑ์ท่ไี ม่ใ ช้ดุ ล พินิจ จะมีไ ด้อ ย่า งไรบ้า งประเด็น ส าคัญ คือ ท าอย่า งไรให้ม นั
ยุตธิ รรมได้มากกว่าเดิม ห่วงเรือ่ งระยะเวลาในการพิจารณา แค่ 2 ชัน้ ยังติดอุปสรรคอยูเ่ ลย
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศ าสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าต้องมีความรูท้ างกฎหมายมหาชนเชีย่ วชาญทัง้ กฎหมายแพ่งกฎหมาย
อาญา กาหนดไว้สูงต้องเป็ นนิตศิ าสตร์กฎหมายมหาชน หลักสูตรอะไรก็ได้ ต้องไปเจือสมสาขา
นิตศิ าสตร์ไม่ใช่ไปเน้นทางปริญญาต้องไปเน้นกฎหมายมหาชนไม่จบสาขานิตศิ าสตร์โดยตรงก็
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ได้ เขาทางานกันได้ตอ้ งมีการจัดอบรมหลักสูตรควรมีความรูพ้ น้ื ฐานทางนิตศิ าสตร์ ควรมีการจบ
เนติปกครองอย่างน้อยไม่จาเป็ นต้องจบนิตศิ าสตร์ มีปญั หาซ้อนหลายอย่างมันมีปญั หาเรื่องอื่นๆ
ที่ควรปรับปรุงกระบวนพิจารณาเป็ นของปกครอง การจัดองค์คณะกรณีเขาถนัดเรื่องคาสังแต่
่
เมเจอร์(โครงหลัก)เรื่องสัญญา การจัดองค์คณะต้องมีความรูท้ างกฎหมายแพ่งด้วยต้องอบรม
เพิม่ เติม ตุลาการไม่ใช่ว่าไปรูท้ ุกสิง่ ทุกอย่างของกฎหมาย มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญจริงหรือเปล่า
ผ่านการทดสอบมีมาตรฐานสอดรับกับการทดสอบหรือไม่ ปรับปรุงการคัดเลือกทีม่ าของศาลสูง
ขัน้ ตอนทีม่ อี ยูต่ อ้ งคัดเลือกใหม่ไม่เอาการเลื่อนไหลมาจากศาลล่าง มันก็ไม่มาจากทางอื่นทีไ่ ด้มา
อาจขาดคนทีม่ คี วามรูท้ างกฎหมายมหาชนและมีทกั ษะทางบริหารระบบการตัง้ ศาลยังไม่พร้อม
ปญั หาเกิดถ้ามาจากศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีความรูค้ วามสามารถเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหน
เป็ นพนัก งานคดีปกครองก็ไ ด้ แ ต่ต้อ งมีค วามรู้กฎหมายมหาชน การคัดเลือกต้องให้วุฒสิ ภา
เห็นชอบเห็นว่ามี 2 ทาง
(1) ไม่ ใ ห้ฝ่ า ยการเมือ งมาดูต รงนี้ เ ราไม่เ ชื่อ ผู้แ ทนก็จ ะไปตรวจสอบเองทัง้ หมดเขา
ตรวจสอบดีกด็ เี หมือนกัน คนมีปญั หาเรือ่ งคดีกจ็ ดั การกันเอง
(2) ระบบวุฒสิ ภาทีม่ าประชาชนเลือกสภาพแวดล้อมปจั จุบนั มีปญั หา ผมเชื่อในเรื่องของ
คนที่มภี ูมกิ ารคัดเลือกรับรองควรจะมีคณะกรรมการกลันกรองมาจากตั
่
วแทนของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานทีพ่ อจะมาเป็ นกลางได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ผมเห็นด้วยให้มที นายความมาช่วยเหลือ เพราะปจั จุบนั พนักงานคดีปกครอง
จะแนะนาให้ฟ้อ งหน่ วยงานตัวเองหรือ หน่ วยงานราชการการแนะนาช่ว ยเหลือ หน้ าที่ไม่ควร
ขัดแย้งกัน ผูใ้ ห้คาแนะนาควรมีความเป็ น กลาง ในหลักการควรให้สภาทนายความเข้ามามีส่วน
ในการส่งทนายความเข้ามาให้คาแนะนาจะดีกว่า หรือควรมีองค์กรอื่นเข้ามาช่วยเหลือประชาชน
จะได้ไม่ทาให้เสียเวลาคิดว่าจะฟ้องเรื่องอะไรช่วยประชาชนไม่ให้เสียเปรียบหน่ วยงานภาครัฐ
เกิดความเป็ นธรรมให้ศาลปกครองรับคาฟ้องมาพิจารณา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
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ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า 90 วันควรนับจากวันทีแ่ จ้งผลอุทธรณ์ในหลักการใช้สทิ ธิทางศาลต้อง
มีอายุความเรื่องการกระทาทางปกครองความมันคงแห่
่
งนิตฐิ านะการใช้สทิ ธิเป็ นเรื่องของแต่ละ
บุคคลควรรีบใช้สทิ ธิ ระยะเวลา 90 วันพอแล้วเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ต้องรวดเร็วต่อเนื่อง
กรณีคาสังที
่ เ่ ป็ นละเมิดมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3 )ศาลปกครองต้องพิจารณาว่าคาสังชอบหรื
่
อไม่
ศาลจะดูให้ คาสังไม่
่ ได้เกิดละเมิดเสมอไป คาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่ วยงานมันมีความ
มันคง
่ ระยะเวลา 90 วันควรรีบฟ้องมา อุทธรณ์ภายใน 30 วัน เห็น ว่ า สัน้ เกิน ไป ควรให้ม ีก าร
ขยายได้ทุกเรือ่ ง ควรปฏิรปู ให้เป็ นดุลพินิจของศาลจะให้กค่ี รัง้ ตามความเหมาะสม การไม่รบั ฟ้อง
ก่ อ นพิจ ารณา เห็น ว่ า ควรปรับ ปรุง เรื่อ งให้เ ป็ น องค์ค ณะมาพิจ ารณามีก ารตรวจสอบให้ม ี
หลักเกณฑ์เพิม่ ขึน้ ต้องผ่านองค์คณะในการพิจารณาให้มหี ลักเกณฑ์ทร่ี อบคอบรอบด้าน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า ควรปฏิรูปทุกปญั หาตามที่กล่ าวมาต้องมีความเข้าใจในการแก้ไข
ปญั หา
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส ัมภาษณ์ เห็นว่ าระบบ2 ชัน้ ศาลเหมาะสม ชัน้ ศาลไม่ไ ด้เ ป็ นตัว แปรปญั หาของ
ประสิทธิภาพแต่เป็ นกระบวนการบริหารจัดการของศาล เรื่องตุลาการมาจากหลากหลายสาขา
การหล่อหลอมแนวความคิดออกมาแตกต่างกันศาลปกครองมีความหลากหลายทีม่ าแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะมีศาลชัน้ อุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม คาพิพากษาศาลปกครองค่อนข้างแก่วงสืบเนื่องมาจาก
องค์คณะตุลาการแต่ละองค์คณะมาจากหลายที่ ไม่ว่าจะจบมาจากฝรังเศส
่
เยอรมนี อเมริกา
อธิบดีก็ปวดหัว ไม่มรี ะบบกรองตรวจสอบเหมือนศาลยุตธิ รรมผมเห็นว่าแนวชัน้ ศาลแบบ3ชัน้
ไม่มผี ลวัฒนธรรมค่านิยมในการดาเนินงานเกิดความหลากหลายปญั หาระบบกฎหมายปกครอง
ของไทยยังมีระบบคอมมอนลอว์เราไม่มซี ลิ วิลลอว์ คาสังทางปกครองไปโยงเอาอะไรมาใช้
่
ไม่ม ี
มาตรการของกฎหึปกครองสัญ ญาทางปกครองมีแค่ ค วามหมายไม่มหี ลักกฎหมายหรือ การ
พิจ ารณาสัญ ญาทางปกครองเอากฎหมายแพ่ ง มาทัง้ หมดไม่ ไ ด้ ศาลปกครองก็ส ร้า งหลัก
กฎหมายเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองขึน้ มาเช่นค่าปรับ 10%ศาลโยงระเบียบพัสดุ ไม่มปี ระมวล
กฎหมายปกครองโดยเฉพาะ หากมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์กอ็ าจจะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร

233

DP

U

คาให้สมั ภาษณ์ การคัดเลือกตุลาการเห็นว่าคุณสมบัตติ ้องจบนิตศิ าสตร์ขอ้ ดีการคัดเลือกได้
ตุลาการทีม่ าจากหลากหลายสาขาโดยไม่ตอ้ งจบกฎหมายส่วนข้อเสียคือการได้ตุลาการเช้ามาจะ
ขาดเอกภาพวิธสี รรหาศาลจะจัดรูปแบบองค์คณะให้เป็ นเอกภาพได้อย่างไรเพราะไม่มกี ฎหมาย
ปกครองโดยเฉพาะหลัก กฎหมายปกครองโดยเฉพาะ ระบบการคัด เลือ กต้อ งได้ร บั ความ
เห็นชอบจากวุฒสิ ภาระบบนี้เทียบกับอเมริกาต้องเลือกตัง้ โดยหลักการมีส่วนดีเข้ามาตรวจสอบดี
แล้ว กรณีตุ ล าการไม่ไ ด้ร บั รองควรมีค ณะกรรมการมาตรวจสอบถ้า เราไม่ม นใจวุ
ั ่ ฒ ิส ภามา
ตรวจสอบอีกทีก็อาจตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนู ญ เมื่อระบบนี้ออกแบบมาอย่างนี้ก็ต้องเป็ น
อย่างนี้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นควรมีทนายความมาช่วยเหลือแนะนาทัง้ นี้มนั อยู่ทร่ี ะบบศาลปกครองใช้
ระบบไต่ สวนศาลมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริงการที่ประชาชนฟ้องคดีเองหากผิดรูปแบบศาล
ปกครองให้ประชาชนแก้ไขได้เกือบทุกมาตราให้ศาลปกครองเข้ามาตรวจสอบถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาลแล้วมีทนายความทีเ่ ชีย่ วชาญมานัง่ ให้คาแนะนาทีศ่ าลปกครองประจาก็ไม่เสียหาย
อะไรอาจจะส่งมาโดยสภาทนายความก็ได้ประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากขึน้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส มั ภาษณ์ เห็น ว่ า ระยะเวลาการฟ้ อ งคดี 90 วัน สัน้ เกินไป ระบบวิธ ีค ิด ไม่ถู ก ต้อ ง
หลัก การควรขยายเป็ น 1ปี ใ ห้ เ หมือ นกับ ระยะเวลาฟ้ องเรื่อ งละเมิด จะเป็ น ธรรมมากกว่ า
ระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วัน เห็นว่าน่ าจะขยายตรงนี้ศาลไปเอาอะไรมากาหนดระยะเวลาใช้ส ิ ทธิ
ควรแก้ไขกฎหมายในการขยายได้บา้ งตามสมควรความเหมาะสมน่าจะไม่เกิน 2 ครัง้ การทีศ่ าล
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ไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณาคดีปกครองเมือ่ ฟ้องคดีได้งา่ ยไม่เคร่งครัดศาลปกครองก็จะพิจารณา
การไม่รบั ฟ้องก่อนเมือ่ ระบบออกแบบมาเหมือนกับระบบการจากัดอานาจรัฐเมื่อฟ้องง่ายก็ไม่รบั
ฟ้องง่ายเช่นกัน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ (อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุร)ี
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 9 กุมภาพันธ์ 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบโครงสร้างศาลปกครองมี 2 ชัน้ ตอนนี้คดีมคี วามล่าช้ามากศาล
ปกครองชัน้ ต้นอาจตัดสินผิดพลาดได้ม ี 3 ชัน้ อาจจะรวดเร็วขึน้ ได้เหมือนกับศาลยุตธิ รรมมี 3 ชัน้
ปจั จุบนั รวดเร็วมีการนัดฟงั คาสังหรื
่ อคาพิพากษาล่วงหน้า ถ้าศาลปกครองมี 3 ชัน้ จริงก็เป็ น
ทางเลือกทีด่ มี ากแต่ตอ้ งวางหลักการเป็ นคดีทเ่ี ป็ นประโยชน์สาคัญกระทบสาธารณะมากๆ คดีท่ี
มีทุนทรัพย์สูงๆ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลถ้าในอนาคตมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์
ขึน้ มาก็เห็นด้วยแต่ตอ้ งกาหนดขัน้ ตอนการพิจารณาระยะเวลาต้องชัดเจนไม่ควรพิจารณาเกิน 3
เดือน 6 เดือน มีกรอบการพิจารณาคดีชดั เจน
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าตุลาการศาลปกครองไม่ต้องจบนิตศิ าสตร์เพื่อประสิทธิภาพของตุลา
การน่ า จะต้อ งจบนิ ติศ าสตร์แ ละต้อ งมีค วามรู้ร ะเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน ต้อ ง มีค วามรู้
กฎหมายแพ่ งกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญา เพราะบางคดีต้อ งเอากฎหมายแพ่งทาใช้ ศาลปกครองชัน้ ต้นควรจบ
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นิตศิ าสตร์ศาลปกครองสูงสุดไม่จบนิตศิ าสตร์กไ็ ด้กค็ วรจบบริหารราชการแผ่นดินเอารูปแบบของ
สมทบมาใช้ก็ได้ปจั จุบนั ศาลชานัญพิเศษก็เปิ ดศาลชานัญพิเศษชัน้ อุทธรณ์ การคัดเลือกตุลา
การศาลปกครองสูงสุด 1. น่ าจะเอาบุคลากรในศาลเดิมก่อนประมาณ 1ใน3 หรือครึง่ หนึ่ง 2.
บุคคลภายนอกมีความรูร้ าชการแผ่นดินระดับอธิบดีขน้ึ ไป การส่งรายชื่อให้วุฒสิ ภารับรองตุลา
การศาลปกครองสูงสุดเป็ นการให้นักการเมืองฝ่ายบริหารมาตรวจสอบมีโอกาสเข้ามามีอานาจ
ควบคุมตุลาการ เจตนารมณ์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบโดยผูแ้ ทนของประชาชนให้
วุฒสิ ภารับรองเห็นชอบแต่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองมากเกินไปอาจจะทาให้เกินระบบ
อุปถัมภ์จากนักการเมืองได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าคดีปกครองต้องมีทนายความมาคอยให้คาปรึกษาช่วยเหลือ. คาแถลง
เป็ นหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ช่ว ยแนะนาได้แต่ ถ้าเป็ นคาฟ้อ งควรให้ทนายความที่มคี วามรู้ค วาม
เชีย่ วชาญมาให้คาแนะนาจะเป็นประโยชน์มากกว่า
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่ร ับฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้ องคดี 90 วัน นับแต่ วนั ที่รู้สนั ้ เกินไปน่ าจะเป็ นระยะเวลา
เดียวกับละเมิด 1ปีให้เป็นระบบเดียวกัน.
ั หาโดยขยายระยะเวลาได้โ ดยเอาประมวล
การอุ ท ธรณ์ ค าพิพ ากษาควรแก้ ไ ขป ญ
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา 23 มาใช้จะเหมาะสมมากกว่า
การไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาเห็นว่าควรรับฟ้องไว้ก่อนแล้วนัดสอบคาให้การคู่กรณีอีก
ครัง้ หนึ่งก่อนทีจ่ ะมีคาสัง่
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นางสาวฐิตพิ ร กมลสุข (อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุดสานักงาน
อัยการจังหวัดปทุมธานี)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 12 มิถุนายน 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า โครงสร้างศาลปกครองที่มสี องชัน้ คือ ศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้นที่ใ ช้อ ยู่ใ นปจั จุบนั มีค วามเหมาะสมแล้ว เพราะศาลปกครองมีล กั ษณะพิเ ศษ
แตกต่างไปจากศาลยุตธิ รรมหลายประการ เช่น ศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนในการดาเนินคดี
โดยศาลปกครองมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นใดได้ โดยไม่จาเป็ นต้องรับฟงั เฉพาะคู่กรณีทงั ้
สองฝา่ ย อันเป็ นการให้ความเป็ นธรรมแก่ค่กู รณีฝ่ายทีเ่ ป็ นเอกชนหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะฟ้อง
คดี เนื่องจากพยานหลักฐานทีจ่ ะต้องใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานผูอ้ อก
คาสังทางปกครอง
่
โดยศาลปกครองไม่จาต้องรับฟงั เฉพาะข้อมูลของคู่กรณีทงั ้ สองฝ่ายทีแ่ สดง
ต่อศาลเท่านัน้ นอกจากนี้ ระบบวิธพี จิ ารณาของศาลปกครองยังเป็ นระบบถ่วงดุล มีการถ่วงดุล
ในการพิจารณาสามฝ่าย คือ ตุลาการเจ้าของสานวน ทาหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง, ตุลาการผู้
แถลงคดี ทาหน้าทีแ่ ถลงการณ์ต่อคณะผูพ้ พิ ากษา และองค์คณะทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี
ปกครอง โดยองค์คณะมีอสิ ระทีจ่ ะพิพากษาหรือมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องพิพากษาหรือ
มีคาสังตามแนวความเห็
่
นของตุลาการเจ้าของสานวนหรือตุลาการผูแ้ ถลงคดีกไ็ ด้ ซึง่ แตกต่างกับ
ระบบในศาลยุ ติธ รรมที่ไ ม่ม ีก ารถ่ ว งดุ ล กันสามฝ่า ย ดัง นั น้ จึง ไม่อ าจน าโครงสร้างของศาล
ยุตธิ รรมมาเทียบเคียงใช้กบั ศาลปกครองได้ โครงสร้างศาลปกครองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จึงมีความเหมาะสมแล้ว
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
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กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็นตุลาการศาลปกครอง ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี
ปกครอง จาเป็ นต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทางกฎหมายเป็ นหลัก จึงจะสามารถอานวยความยุตธิ รรม
ให้แก่คู่ความในคดีปกครองได้ ดังนัน้ ตุลาการศาลปกครอง แม้จะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาอื่น
นอกเหนือ จากสาขานิติศ าสตร์ แต่ค วรมีคุณสมบัติพ้นื ฐานคือ จะต้อ งสาเร็จการศึกษาสาขา
นิติศ าสตร์ด้ว ย ส่ ว นกระบวนการคัด เลือ กและแต่ งตัง้ ตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้น และศาล
ปกครองสูงสุดทีแ่ ยกจากกัน และขัน้ ตอนในการคัดเลือก เห็นว่า เหมาะสมแล้ว ไม่เป็ นอุปสรรค
ต่ อ การอ านวยความยุติธ รรมของศาลปกครอง แต่ เ ห็น ว่ า เป็ น เรื่อ งของการถ่ ว งดุ ล อ านาจ
เนื่องจากฝ่ายบริหารมิได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา การพิจารณาคัดเลือกตุลาการศาล
ปกครองเป็นหน้าทีข่ อง (ก.ศป.) วุฒสิ ภาเพียงแต่ให้ความเห็นชอบเท่านัน้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า เหมาะสมแล้ว และไม่น่าจะมีปญั หาอะไร
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับ ระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรมีการแก้ไขโดยกาหนดระยะเวลาในการ
ทาคาพิพากษาของศาลปกครองด้วย เนื่องจาก ปจั จุบนั นี้มคี ดีทค่ี า้ งพิจารณาอยู่ในศาลปกครอง
เป็ นจานวนมาก บางคดีใ ช้ระยะเวลาในการพิจารณานานหลายปี กว่าจะมีค าพิพากษาซึ่งไม่
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ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และหลายๆ คดีเมือ่ ศาลปกครองพิพากษาให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นฝ่ายชนะคดี
ผูฟ้ ้ องคดีได้เกษียณอายุและพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว บางคดีศาลยุตธิ รรมที่พจิ ารณาคดีควบคู่กบั
คดีปกครอง เช่น คดีอาญา ได้ตดั สินคดีไปแล้วก่อนศาลปกครอง การกาหนดระยะเวลาในการ
จัดทาคาพิพากษาจะเป็ นการเร่งรัดให้คดีปกครองเป็ นไปด้วยความรวดเร็วยิง่ ขึน้ และสามารถ
อานวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์มาข้างต้น
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายนันทศักดิ ์ พูลสุข (อัยการอาวุโสสานักงานยุตกิ ารดาเนินคดีแพ่ง)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 26 มิถุนายน 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าคดีปกครองไม่เหมือนกับคดีในศาลยุตธิ รรมหรือคดีอาญาซึง่ เป็ นเรื่อง
ของเอกชนต้องมีการกลันกรองถ้
่
อยคาของพยาน เพราะคดีเอกชนเขาสูแ้ พ้ ชนะกันมากกว่าการ
บริหารราชการ ศาลปกครองเป็ นศาลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ราชการทางปกครอง
และเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การละเมิดของเจ้าหน้ าที่รฐั ซึ่งส่ วนใหญ่ จะเป็ นข้อพิพาททาง
เอกสารตามทีม่ กี ารตัง้ กรรมการสอบสวนกันมาแล้ว ในอนาคตถ้าคดีเพิม่ มากขึน้ ก็อาจจะมีการ
จัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ขน้ึ มาได้ แต่อย่ามองว่ามี 3 ชัน้ ศาลหรือ 2 ชัน้ ศาล จะช้าหรือ
รวดเร็วเรามองที่ประสิทธิภาพวิธที ่ศี าลปกครองสูงสุดบริหารจัดการคดีเราไม่จาเป็ นต้องมีการ
กาหนดทุนทรัพ ย์เ ท่ านัน้ เท่ านี้ ต้อ งห้าม. ผมมองว่าเหมือ นศาลยุติธ รรมปจั จุบนั น่ าจะกรอบ
ระยะเวลาการพิจารณาให้เร็วขึ้นเพราะจะได้ มคี วามรวดเร็วศาลปกครองน่ าจะมีการปรับปรุง
กระบวนการให้รวดเร็วขึ้นในอนาคตจะมี 3 ชัน้ ก็ได้ แต่น่าจะจบได้ท่ศี าลอุทธรณ์ในประเด็นที่
เกีย่ วกับพยานหลักฐานน่าจะเอาของศาลยุตธิ รรมมาใช้วธิ พี จิ ารณาคดีปกครองนัดแรกควรมีการ
นัดชี้ 2 สถานนัดคู่กรณีมาชีแ้ จงก่อนการพิจารณา
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิ ติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าตุลาการต้องจบนิตศิ าสตร์ พวกจบกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์จาเป็ น
แต่อย่างน้อยต้องมีปริญญาตรีนิตศิ าสตร์ 1 ใบหรือมีความรูท้ างกระบวนการในศาล มาตรา 4
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ต้องมีความรูเ้ บื้องต้นการตีความและการพิจารณาในการวินิจฉัยการ
คัดเลือกตุลาการศาล คือปญั หาอุปสรรคมีแน่ นอน บางคนเห็นว่าไปศาลปกครองสูงสุดคดีเยอะ
พบว่าจริงๆ บางคนก็อยู่ศาลปกครองชัน้ ต้นจริงๆ เท่า ที่ทราบจะมีการเปิ ดโอกาสให้เป็ นระบบ
เลื่อนไหลการคัดเลือกตุลาการศาลสูงใช้วธิ แี คบเกินไป หลายคนผ่านข้อเขียน แต่บางคนไม่ผ่าน
การเสนอผลงาน หลายคนมีความรูค้ วามสามารถแต่ไม่ผ่านก็ยงั มี เห็นว่า น่ าจะมีคนภายนอกที่
เป็ นผู้สรรหาที่ไม่ใช่ (ก.ศป.) ให้วุฒสิ ภารับรองอันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ระบบการเมืองเข้ามา ซึง่ มี (ก.ศป.) กลันกรองมาแล้
่
วในการคัดเลือกก็น่าจะเพียงพอแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เรือ่ งทนายความ ผมเห็นด้วยว่าควรให้ทนายความที่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ช่ว ยแนะนา และให้อ าจารย์มหาวิทยาลัยที่มคี วามรู้เ ปิ ดศูนย์หรือ ให้มาช่ว ยแนะนา บางครัง้
ทนายความบางท่า นอาจไม่มคี วามรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน ระบบตุ ล าการแถลงคดีก็ไ ม่
ขวนขวายในการหาพยานหลักฐาน เราเอาระบบของต่างประเทศมาไม่หมด ควรทีจ่ ะมีทป่ี รึกษา
พิเศษมีความเชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้านมาช่วยในการแสวงหาพยานหลักฐาน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ ส มั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้ อ งร้อง ระยะเวลามันสัน้ ไปกว่าเขาจะรู้เ รื่องก็อ าจจะหมด
ระยะเวลาไปแล้ว ควรจะเป็ น 1 ปี เพราะใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะรูถ้ งึ ความเสียหา กรณีศาลมีคา
พิพ ากษาแล้ว ให้อุ ทธรณ์ ภายใน 30 วัน เนื่อ งจากพยานหลัก ฐานมีม าก ควรมีการขยายได้
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เหมือนศาลยุตธิ รรมตามความเหมาะสม ไม่ควรเกิน 2 ครัง้ ๆละ 30 วัน คดีปกครองศาลปกครอง
ไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณา ผมมองว่าถ้ามีการไต่สวนก่อนทีศ่ าลจะมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง ถ้าไม่มมี ลู ก็
สามารถอุทธรณ์พจิ ารณา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาให้สมั ภาษณ์ ของนักวิ ชาการ
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล (ประธานหลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 29 พฤศจิกายน 2559
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุ ดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบโครงสร้างศาลปกครองเรามีศาลปกครองขึน้ มาวัตถุประสงค์ให้
คดีปกครองเกิดความเป็ นธรรมเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิของเจ้าหน้ าที่ แต่เ ดิมไปศาลยุติธรรมใช้
ระบบกล่ า วหาต้อ งมีท นายความด าเนิ น คดี เมื่อ มีศ าลปกครองขึ้น มาท าให้ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ความ
กระทบกระเทือนได้รบั การปฏิบตั เิ ยียวยาในสิง่ ทีด่ ขี น้ึ โครงสร้างศาลปกครองจัดให้มพี นักงานคดี
ทีตุลาการเจ้าของสานวนในการพิจารณาการแสวงหาข้อเท็จจริงให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
อ านวยความยุติธ รรมเป็ น ระบบไต่ ส วนประเทศภาคพื้น ยุ โ รปสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี
สาธารณรัฐฝรังเศส
่
ใช้เป็ นระบบที่ให้ความเป็ นธรรมมากที่สุด ของไทยมีตุลาการผู้รบั ผิดชอบ
สานวนเป็ นผู้ร่วมพิจารณาและมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาทาเป็ นองค์
คณะอย่างน้อย3คนคิดว่าระบบนี้แม้จะมี 2 ชัน้ ก็จริงจะได้ไม่เสียเวลา2ชัน้ เหมาะสมแล้วแต่คดี
ไปรอทีศ่ าลสูงถ้าในอนาคตมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ทส่ี ามารถแก้ไขได้กด็ เี ห็นด้วย
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าไม่จาเป็ นต้องจบนิติศาสตร์สมัยก่อนเรามีคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์มกี ฤษฎีกาวินิจฉัยคนที่ได้รบั ความเดือดร้อนจากการกระทาทางปกครองก็ไปร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการมีบุค คลหลายฝ่า ยมีนัก นิติศ าสตร์ก็มนี ัก วิศ วกรก็ม ี ในอดีต หน่ ว ยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ององค์ประกอบในการพิจารณานอกเหนือ จากคนที่จบจากกฎหมายโดยตรงก็ควรได้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาประกอบด้วย บุคคลต้องผ่านกระบวนการขัน้ ตอนในการกลันกรอง
่
ขึน้ มาไม่ใช่เอาคนหน้าใหม่ซ่งึ ไม่รเู้ รื่องเขาอาจจะมีประสบการณ์ในด้านการบริหารการปกครอง
อื่นๆหลายๆด้านมามีส่วนในการพิจารณาด้วยก็จะเป็ นประโยชน์ ไม่จาเป็ นต้องจบนิติศาสตร์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมบี ุคคลทัวไปในการคั
่
ดเลือกเข้ามาพิจารณาคดีกไ็ ม่ได้บงั คับว่าต้อง
จบนิติศ าสตร์ กระบวนการคัดเลือ กจากศาลปกครองชัน้ ต้ น ไปศาลปกครองสูงสุ ด เห็น ว่ า
เริม่ แรกตอนจัดตัง้ ศาลปกครองเรามีค ณะกรรมการสรรหาตุล าการมาจากกฤษฎีกาจากศาล
ยุตธิ รรมจากหน่ วยงานอื่นๆ ผมเคยได้รบั การเสนอชื่อเป็ นตุลาการศาลปกครอง เขากลันกรอง
่
สรรหาจากผู้ทม่ี ปี ระสบการณ์จากการบริหารงานปกครองต่างๆ ในระยะแรกเมื่อมีศาลปกครอง
เกิด ขึ้นคณะกรรมการสรรหาก็ถู ก ยุบไปต่ อ มามีค ณะกรรมการตุ ล าการ ศาลปกครองขึ้นมา
เรียกว่า (ก.ศป.) ควบคุมดูแลแต่งตัง้ โยกย้ายต่อมามีการจัดตัง้ ศาลปกครองภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ ซึ่ง
ตุ ล าการแต่ ล ะคนมีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญในหลายๆด้ า นส่ ว นใหญ่ ก็ เ ป็ น นั ก กฎหมายมี
ประสบการณ์เป็นผูพ้ พิ ากษา อัยการ (ก.ศป.) คัดเลือกแล้วส่งให้วุฒสิ ภารับรองอีกครัง้ หนึ่ง จาก
ศาลปกครองชัน้ ต้นไปศาลปกครองสูงสุดก็ต้องคัดเลือกอีกทีแล้วส่งให้วุฒสิ ภารับรองมีหลายคน
ไม่ได้เป็ นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเยอะแยะ แม้กระทังศาลปกครองชั
่
น้ ต้นก็ยงั ไม่ได้เป็ นอยู่ท่ี
(ก.ศป.) พิจารณาบางคนมาจากอธิบดีมาเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลยก็ได้ตอนนี้มวี ุฒสิ ภา
เข้ามากลันกรองการคั
่
ดเลือกต้องส่งชื่อให้รบั รองเห็นชอบ อยู่ทค่ี นมีทุกยุคทุกสมัยการวิง่ เต้นหา
เสียงถ้าคนดีจริงๆก็มโี อกาสถึงเขาไม่ได้ก็มกี ารโต้แย้งให้วุฒสิ ภามีโอกาสพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
แนวทางแก้ไขปญั หาอาจปรับปรุงโดยการวางหลักเกณฑ์เพิม่ เติมขึน้ มาให้ (ก.ศป.) พิจารณา
กลันกรองหรื
่
อมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งและอธิบายเหตุผลได้ว่าทาไมถึงไม่ผ่านการรับรอง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นด้วยว่าการฟ้องคดีปกครองควรมีทนายความมาช่วยเหลือ ดาเนินการ
เหมือนคดีผบู้ ริโภคอาจมีทนายความอาสามาช่วยน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสูค้ ดี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วันนัน้ เห็นว่าคดีปกครองไม่ควรจะทิ้งไว้นานถ้า
เห็นว่าการกระทาการของรัฐไม่ชอบก็ต้องรีบฟ้องไม่ใช่ทง้ิ ไว้เนิ่นนานหรือรูถ้ งึ สาเหตุแล้วควรรีบ
ฟ้องมิฉะนัน้ พยานหลักฐานอาจเปลีย่ นแปลงไปการกาหนดระยะเวลาไว้ถ้ามีเหตุผลสมควรศาล
ปกครองอาจขยายได้เห็นควรเป็ น 1ปี เหมือนคดีละเมิดก็จะดีกว่าเหมาะสมดี การอุทธรณ์คาสัง่
หรือ ค าพิพ ากษาภายใน30 วัน ตามมาตรา 73 ขยายไม่ได้นัน้ เห็นว่ าส่ ว นใหญ่ ค ดีปกครอง
เอกสารพยานหลักฐานจะเยอะควรกาหนดเอาไว้เปิ ดโอกาสกรณีมเี หตุพเิ ศษน่ าจะขยายออกไป
ได้หลายๆคดีมเี หตุจาเป็ นสมควรหาพยานหลักฐานไม่เพียงพอขอขยายได้ประมาณครัง้ ถึงสอง
ครัง้ ก็ได้ ศาลปกครองมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้องก่อนพิจารณาเห็นว่าทางทฤษฎีหลักการให้สอดคล้องกับ
ต่างประเทศมาประกอบแก้ไข โดยหลักการควรฟงั ข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงมาพิจารณาบางเรื่องมี
ข้อเท็จจริงทีซ่ บั ซ้อนควรให้รบั ฟ้องมาพิจารณาก่อนทีจ่ ะมาตัดสินคดีแล้วมีคาพิพากษาต่อไปคือ
ควรรับฟ้องมาก่อนแล้วพิจารณามีคาสังหรื
่ อคาพิพากษา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบโครงสร้างศาลปกครองของไทย 2 ชัน้ ของสาธารณรัฐฝรังเศสมี
่
3 ชัน้ มีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์เพิม่ มาประมาณ 20 กว่าปี ก็ถ้าในระดับความเหมาะสมจะปรับ
เหมือนกับประเทศแม่แบบอย่างสาธารณรัฐฝรังเศสเห็
่
นด้วยอาจจะมีประเด็นความพร้อมในส่วน
นี้ห รือ ไม่ร วมทัง้ ในส่ ว นของปญั หาทางคดีต่ างๆเพิ่มมากขึ้น คดีค้า งอยู่ท่ีศ าลปกครองสูงสุ ด
ประมาณ10,000คดี ตุลาการศาลปกครองสูงสุดประมาณ 35 ท่านไม่ได้สดั ส่วนเหมาะสมกับคดี
ก็คอื อาจจะไม่เห็นด้วยในการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ในทันทีตอนนี้ควรจะแก้ไขปญั หา
เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายหาคนมาทางานเพิม่ มากขึ้น ในศาลยุตธิ รรมปจั จุบนั มีผู้พพิ ากษา
ประมาณ 6,000 คน ศาลฎีก าประมาณ 200 คน การเพิ่ม ตุ ล าการและการบริห ารเรื่อ ง
ประสิทธิภาพการทางานถ้าแก้ปญั หาเรื่องการบริหารประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีได้ การ
จัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ ก็เห็นด้วยถ้ามี 2 ชัน้ เพิม่ ตุลาการแล้วยังล่าช้าก็ควรปรับปรุง
แก้ไขไม่ใช่มานัง่ กินเงินเดือนแต่ไม่ทางาน ควรแก้ไขในเรื่องประสิทธิภาพตุลาการให้ได้คนที่ม ี
ความรู้ค วามสามารถอาจจะออกระเบีย บในส่ ว นของการพิจ ารณาคดีต่ อ เนื่ อ ง การรัก ษา
ผลประโยชน์สาธารณะกับการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สอดคล้องกันและความเป็ น
ธรรมในทางกฎหมายมหาชนกับทางวิชาการ
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
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ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าควรจบนิตศิ าสตร์ระบบเปิดให้บุคคลภายนอกทีจ่ บสาขาอื่นคนทีไ่ ม่ได้
เรียนกฎหมายคิดแบบคนเรียนกฎหมายไม่เป็ นแม้จะมีประสบการณ์ทางานสัดส่วนต้องปรับเอา
นักกฎหมายเข้าไปให้มากว่าปจั จุบนั จบนิตศิ าสตร์ประมาณ 70 ส่วนศาสตร์อ่นื ประมาณ 30 ที่
สาคัญควรจบนิตศิ าสตร์เป็นอย่างยิง่ แนวทางแก้ไขปญั หาควรส่งตุลาการไปอบรมศาสตร์อ่นื เอา
คนไม่ รู้ ก ฎหมายมานั ง่ ใช้ นั ง่ ตี ค วามกฎหมายรวมทัง้ ไม่ ม ีจ ิต วิญ ญาณของนั ก กฎหมาย
แนวความคิดทฤษฎีหลักการของกฎหมายทีต่ ้องเอามาปรับใช้เห็นว่าต้องจบนิตศิ าสตร์องค์คณะ
ศาลปกครองชัน้ ต้นมี3คนควรเป็ นนักกฎหมาย 2 คน ศาสตร์อ่นื 1 คน การคัดเลือกตุลาการไป
ศาลปกครองสูงสุดต้องคัดเลือกใหม่ เห็นว่าระบบแตกต่างกันกับศาลยุตธิ รรมเพราะกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางแพ่งอาญาวิธคี ดิ แตกต่างกันศาลปกครองเป็ นคนละกระบวนการถ้าเอาหลักอาวุโส
มาทางานไม่จาเป็ นต้องเอาแบบศาลยุติธรรมระบบการคัดเลือกต้องกาหนดสัดส่วนคุณสมบัติ
ควรจบนิตศิ าสตร์ให้มากกว่าศาสตร์อ่นื การให้วุฒสิ ภาเห็นชอบทาให้เห็นว่ามี การตรวจสอบมี
การยอมรับในส่วนของประชาชนด้วยเป็ นการให้ความยินยอมทางอ้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
หากมีการยุง่ เกีย่ วกับการเมืองก็อาจจะไม่ได้รบั รองจากวุฒสิ ภา หรือมีการล็อบบีก้ นั ปญั หานี้แก้
ยากเรื่อ งการเมือ งมีก ารอิง ระบบกลุ่ ม กรณีวุ ฒ ิส ภามาจากการรัฐ ประหารไม่เ ห็น ด้ว ยแต่ ถ้ า
วุฒสิ ภามาจากการเลือกตัง้ น่าจะเห็นด้วย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ คดีปกครองไม่มที นายความ อาจารย์เห็นว่าควรให้มที นายความมาช่วยเหลือ
แนะนาจะเป็นการส่งไปจากสภาทนายความไปทีศ่ าลปกครองโดยมีงบประมาณจากรัฐมาให้การ
สนั บ สนุ น ที่ท าในศาลยุ ติธ รรมก็ไ ปช่ ว ยในศาลปกครองเพราะประชาชนไม่ ม ีค วามรู้ส่ ว น
ทนายความก็ต้องเป็ นผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามสามารถเชี่ยวชาญคดีปกครองไม่ว่าจะเป็ นทนายความ
อาสาหรือทนายความขอแรง
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการฟ้องคดีภายใน 90วัน สัน้ เกินไปเห็นว่าควรขยายมาตรฐานทัวไป
่
ควรเหมาะสมกับเรื่องละเมิด 1 ปี การอุทธรณ์ คาสังหรื
่ อคาพิพากษาภายใน30วัน ขยายไม่ได้
นัน้ สัน้ เกินไป ควรขยายเหมือนประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งมาตรา 23 หรือ ควร
ขยายได้ประมาณ 2 ครัง้ กรณีศาลไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณา เห็นว่าเงื่อนไขของกฎหมายเป็ น
เรื่องอานาจของศาลในการถูกตัดสิทธิ ์กฎหมายกาหนดไว้ต้องไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไข
การฟ้องคดีให้สอดคล้องระบบไต่สวนศาลลงไปค้นหาข้อเท็จจริงการทีศ่ าลไม่รบั ฟ้องแล้วไปตัด
สิทธิ ์ถ้าเป็ นเรื่อ งที่ส าคัญ หรือ คดีส าคัญจาเป็ นเขาไม่ไ ด้รบั ความเป็ นธรรมก็เ อามาเขียนเป็ น
เงือ่ นไขในการรับฟ้องมากขึน้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการอานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนหรือคู่กรณีผู้มอี รรถคดีในศาล
นัน้ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในการใช้สทิ ธิทางศาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคู่กรณีได้รบั ความเป็ น
ธรรมหากต้องใช้สทิ ธิอุทธรณ์คาพิพากษาด้วยความรวดเร็วไปยังศาลปกครองสูงสุดซึง่ มีตุลาการ
จานวนจากัดเป็ นเหตุให้คดีปกครองที่เพิม่ ขึน้ และค้างการพิจารณาอยู่ทศ่ี าลปกครองสูงสุดเป็ น
จ านวนมากหลายคดีส่ ง ผลให้ก ารพิจ ารณาคดีม ี ค วามล่ า ช้า ซึ่ง ขัด กับ เจตนารมณ์ ข องการ
ด าเนิ น คดีป กครองที่ต้ อ งการความรวดเร็ว ตามพระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกตรอง พ.ศ. 2542 ในเรื่องโครงสร้างของศาลปกครองทีเ่ กี่ยวกับการอุทธรณ์ท ัง้ ที่
มี 2 ชัน้ ศาล คดีกลับยิง่ ล่าช้าก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แนวทางแก้ไขปญั หาสามารถทาได้โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ โดยเร็ว
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลา
การศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผู้ท่ี
สาเร็จการศึก ษาสาขาอื่น ที่ม ิใ ช่ ส าขานิติศ าสตร์ไ ด้ และการดารงต าแหน่ ง จากตุ ล าการศาล
ปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ในปจั จุบนั ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ การจะมาเป็ นตุลาการศาลปกครอง เห็นควรต้องจบนิติศาสตร์อกี 1ใบการ
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องคัดเลือกใหม่โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นทีจ่ ะไปศาล
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ปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้เวลานานต้องปรับปรุง
เพราะศาลปกครองไม่สามารถสร้างตุลาการทีเ่ ชีย่ วชาญคดีปกครองและขาดความต่อเนื่องในการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
แนวทางแก้ ไ ขควรจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ ใ ห้ตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้นที่ม ี
ความรู้ค วามเชี่ยวชาญไปดารงต าแหน่ ง ตุ ล าการศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ ก่ อ นเลื่อ นไปศาล
ปกครองสูงสุด
ควรยกเลิก ระบบการรับ รองจากวุ ฒ ิส ภาไม่มคี วามจ าเป็ น เพราะได้ร บั การคัดเลือ ก
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าการไม่มที นายความให้ความช่วยเหลือในการร่างฟ้องและดาเนินคดี
ปกครองก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองและไม่มศี ัก ยภาพเพีย งพอในการทาหน้ าที่ใ นการดาเนินคดีเ พื่อ นาข้อ เท็จจริงและ
พยานหลักฐานต่อสูค้ ดีกบั หน่วยงานของรัฐอีกทัง้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่ ว ยงานราชการและที่ส าคัญ หน่ ว ยงานราชการมีพนักงานอัย การเป็ น คนช่ว ยในการ
ดาเนินคดีประชาชนเสียเปรียบตัง้ แต่แรกแล้วการฟ้องคดีและการดาเนินคดีไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมไม่ ส ามารถต่ อ สู้ค ดีไ ด้อ ย่ า งเสมอภาคแนวทางแก้ ไ ขในกรณีท่ีป ระชาชนไม่ม ีเ งิน จ้า ง
ทนายความควรจัดให้มกี ารแต่งตัง้ ทนายความขอแรงช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั
ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ 90วันสัน้ เกินไป ควรขยายระยะเวลาเป็ น 1
ปี เหมือนละเมิด
ระยะเวลาการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครอง
สูง สุ ด ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ส ามารถขยายระยะเวลาได้ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมควรขยาย
ระยะเวลา อุทธรณ์ ได้อย่างน้อย2 ครัง้ ประมาณ 60 วัน
การมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณาในปจั จุบนั นี้ไม่มคี วามเหมาะสม
และไม่สามารถอานวยความยุตธิ รรมควรรับฟ้องมาพิจารณาก่อนมีคาพิพากษาหรือคาสังไม่
่ รบั
ฟ้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์มา
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าเหมาะสมหรือไม่มองเชิงบริหารจัดการคดีไม่เหมาะสมคดีไปกองอยู่ท่ี
ศาลปกครองสูงสุด อาจทาเงือ่ นไขการอุทธรณ์ให้ยากขึน้ ศาลยุตธิ รรมแก้ไขการฎีกาเป็ นระบบขอ
อนุ ญาตหมด ขึ้นอยู่กบั ศาลฎีก าอนุ ญ าตให้ฎีกาหรือไม่อ ันนี้เ ป็ นวิธ ีท่ดี ีเห็นด้ว ยศาลปกครอง
รูปแบบเป็ นการพิจารณา 2 ชัน้ อยู่แล้วเห็นด้วยถ้าเพิม่ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ก็ต้องเพิม่ ตุลา
การด้วยเพิม่ ตุลาการผูแ้ ถลงคดีอกี ทาให้มนั มีหลายคนเหมาะสมแก่การดาเนินคดี ถ้าเราคิดว่าไม่
อยากเพิม่ ชัน้ อุทธรณ์ต้องเพิม่ กระบวนการหาทางปรับกลไกกรณีถ้าไม่เห็นด้วยกับตุลาการผู้
แถลงคดีต้องเขียนเหตุผลให้ชดั เจนที่จะหักล้างเหตุผลของตุลาการผู้แถลงคดีเหมือนกับเรายื่น
อุทธรณ์ ฎีกา ต้องโต้แย้งคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา เขียนคาพิพากษายากขึน้ ทาให้เกิด
ความชอบธรรมมากขึน้ เพิม่ ตุลาการผู้แถลงคดีเป็ นองค์คณะหลักการดีถ้าเราไม่เห็นด้วยเพราะ
อคติหรือเอาแต่ จุดส่วนตัวปญั หาเกิดจากการปฏิบตั ิไม่ใช่กฎหมาย คดีปกครองต้องการความ
รวดเร็วให้มกี ารตรวจสอบบริหารจัดการอาจมีปญั หาเพิม่ ขึน้ ได้ ควรปรับปรุงจากทีม่ อี ยู่แล้วให้
มันมีประสิทธิภาพหลายชัน้ กลันกรองถ้
่
าสามารถจบคดีท่ศี าลปกครองชัน้ ต้นที่มคี ุณภาพสูง
มากๆ เฉพาะบางเรือ่ งสาคัญไปศาลสูง
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
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2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าควรจบนิติศาสตร์ถ้า ไม่จบนิติศาสตร์นัน้ ย้อนกลับไปดูท่มี าของคดี
ปกครองไม่ใช่กฎหมายล้วนๆ ในมุมมองเชิงบริหารรัฐกิจนักกฎหมายไม่ได้รทู้ ุกเรื่องถ้าไม่รอู้ ะไร
อย่างอื่นเลยไม่ถูก รับคนอื่นเป็ นการแก้ปญั หาเว้นแต่ต้องมีคุณวุฒอิ ่นื เพิม่ ประสบการณ์ของนัก
ปกครองจะไม่ ม ีนั ก รัฐ ศาสตร์ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด จะรู้ดีนั ก กฎหมายไม่ ม ีท างรู้ผ มมองว่ า
จาเป็ นต้องจบนิตศิ าสตร์แต่มนั จาเป็ น นักกฎหมายอาจจะลดสัดส่วนคนที่ไม่จบกฎหมายได้แต่
ควรจะมีนักกฎหมาย การเขียนคาวินิจฉัยส่วนตนของศาลก็จะดูรวู้ ่าใครเป็ นนักกฎหมายผู้ผ่าน
อบรมนักกฎหมายโดยแท้คนทีไ่ ม่ได้เรียนกฎหมายก็จะเขียนไม่ได้ วิธแี ก้ไขปญั หาคือไม่ให้ตุลา
การทีไ่ ม่จบกฎหมายเป็ นเจ้าของสานวนเป็ นเพียงองค์คณะเท่านัน้ ให้นักกฎหมายเป็ นคนร่างคา
วินิจฉัยเราจัดให้เขาเป็ นผู้ให้ความเห็นได้ อีกรูปแบบหนึ่งการเอาระบบสมทบมาใช้ได้ห รือไม่
เพราะตุ ลาการอาจไม่ฟงั สมทบจุดอ่อนของระบบสมทบถ้าจะเอามาใช้ต้องระวังปญั หานี้ก็มใี น
ศาลต่างประเทศต้องระวังปญั หาเพิม่ ส่วนทีน่ กั กฎหมายโดยตรงขาดไป
ศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งคัด เลือ กใหม่ แ ละให้ วุ ฒ ิส ภารับ รองผมไม่ เ ห็น ด้ ว ยเพราะ
กระบวนการคัดเลือกโปร่งใสแค่ไหนใช้เวลานานมากเล่นพรรคเล่นพวกกันได้หรือเปล่าคัดเลือก
แล้ว ให้วุฒสิ ภารับรองมันยุ่งยากเกินไปในความเห็นคิดว่าให้เ ป็ นระบบเลื่อ นไหลเหมือนศาล
ยุตธิ รรมจะสร้างความมันคงให้
่
ตวั ตุลาการได้ในระดับหนึ่งไม่สามารถมีใครจะเข้ามาแทรกแซงมี
กาลังใจสร้างผลงานดีๆถ้าคนไม่ขยันก็จะไม่ได้เลื่อนขัน้ มีมาตรการจูงใจให้สทิ ธิประโยชน์กระตุ้น
การทาคดีให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
การให้วุฒสิ ภารับรองนัน้ ไม่เ ห็นด้ว ยแม้จะเป็ นตุ ล าการตัดสินในคดีปกครองแนวคิด
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกอย่างพยายามดึงตัวแทน ผมไม่เชื่อว่ามันมีส่วนร่วมตามแบบ
วิธ ีก ารในความเป็ น จริง ระบบมัน กลัน่ กรองมาแล้ ว มีม าตรฐานแล้ ว ซึ่ง ส่ ว นตัว ไม่ ค่ อ ยให้
ความสาคัญกับระบบรัฐสภากับตัวแทนประชาชนว่าเขาทาหน้าทีแ่ บบนี้ได้อย่างไม่มอี คติเห็นว่า
ให้เป็ นการเลื่อนไหลคนเข้าทีผ่ ่านการคัดเลือกต้องเข้มข้นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองที่
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาทาหน้าทีก่ ็มาในรูปของคณะกรรมการไม่เกี่ยวกับตุลาการ
ไม่เป็นระบบอุปถัมภ์ทไ่ี ม่กระทบกระเทือนกับการวินิจฉัยคดีแต่เป็นเรือ่ งการจัดการเท่านัน้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
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เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส มั ภาษณ์ เห็นว่ า เป็ นเรื่อ งใหญ่ ม ากในความเป็ นจริง ทนายความควรมีบ ทบาทใน
กระบวนการยุติธ รรมมากกว่านี้ มีค าพิพากษาศาลฎีกาตัดสินให้ทนายความมีส่ วนช่วยศาล
เพราะถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่กระบวนการยุตธิ รรม แต่ว่าทนายความมีความแตกต่างคือเงินเดือน
เป็นวิชาชีพอิสระจะไปคาดหวังให้เขาทาเหมือนอัยการได้อย่างไรผมมองว่าจุดเริม่ ต้นมันต่างกัน
ปญั หาเยอะพอสมควรบางคนต้องดิ้นรนบทบาททนายความไม่ค่อยได้รบั การยอมรับไม่จะถูก
มองว่ามุง่ หาประโยชน์ในเม็ดเงินมากกว่าความยุตธิ รรมทนายความหลายๆคนทาคดีปกครองแต่
ไม่ได้เข้าไปเป็ นทางการของศาลปกครองถ้าเข้าไปช่วยเหลือตรงนัน้ เห็นด้วยว่าต้องมีศกั ดิ ์ศรี
พอสมควรอาจเป็ น บุ ค ลากรของศาลแต่ เ ป็ น ทนายความให้ค วามเห็น มีเ งิน เดือ นของสภา
ทนายความงบประมาณของสภาทนายความน้ อยมากหรือจากศาลปกครองเงินเดือนต้องสูง
พอควรถ้าหากมากพอทนายความไม่ต้องมาว่าความนอกศาลการดารงตัวมารยาททนายความ
ต้องมีความเชี่ยวชาญโดยสภาทนายความต้องมีการสอบคัดเลือกต้องยกระดับทนายความมี
งบประมาณผ่านสภาทนายความ
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90วัน กาหนดไว้สนั ้ ถ้ามันมีเหตุฟ้ องไม่ทนั เวลาก็
น่ าจะขอขยายได้เ ป็ นส่วนที่ช่วยเหลือประชาชน 90 วันสัน้ เกินไป เพราะหัวใจสาคัญ ของคดี
ปกครองเป็ นการช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาไม่เ อาปญั หาเรื่องเทคนิคมาตัดสิทธิ ์ประชาชนไม่ใ ช่
เนื้อหาของปญั หานี้ฟ้องเคลือบคลุมไม่มเี รื่องอะไรทีเข้มงวดเกินไปควรจะมีการยืดหยุ่นขยายได้
อาจเป็ น 1 ปี เหมือนคดีละเมิด การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน ขยายไม่ได้ตงึ ไปไม่เห็นด้วย
ควรขอขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ การไม่รบั ฟ้องก่อนที่จะพิจารณาการกลันกรองคดี
่
ก่อ นความเห็นผมน่ าจะทาได้ศ าลยุติธ รรมตรวจฟ้องมาตรา 18 โดยสภาพศาลยุติธ รรมไม่ดู
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีไ่ ด้ให้สมั ภาษณ์ไป
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ ์ (ผูอ้ านวยการหลักสูตรนิตศิ าสตร
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ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 27 กรกฎาคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบศาลสากลทีม่ อี ยู่เป็ นการทบทวนความเห็นศาลปกครองมี 2 ชัน้
หากคู่กรณีไม่พอใจมี
(1) ระบบการอุทธรณ์คาสังบั
่ งคับอยูแ่ ล้ว
(2) ระบบการตรวจสอบของศาลมีระบบตรวจสอบโดยตุลาการผู้แถลงคดีอยู่แล้ว มี
ความเห็นว่าการขยายไปเป็น 3 ชัน้ ศาลคดีจะยิง่ ล่าช้า
ขณะนี้ศาลยุตธิ รรมได้เปลี่ยนระบบมาเป็ นการอนุ ญาตให้ฎกี าต่อ ไปจะฎีกาไม่ได้จบใน 2
ชัน้ ศาล กรณีขออนุ ญาตฎีกาความเห็นส่วนตัวศาลยุตธิ รรมมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมี 3 ชัน้ ศาล
เพราะไม่มรี ะบบการกรองคดี ในทางปกครองที่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทซึง่ มีฐานะคล้าย
กับศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นการทบทวนเพื่อให้เห็นว่าความเห็นของคณะกรรมการนัน้ คู่กรณีได้ม ี
การต่อสูก้ นั มาในประเด็นแห่งคดีมาแล้วแม้คณะกรรมการจะไม่ใช่ศาลแต่เป็ นการทางานกึ่งตุลา
การ(Quasi-judicial) บางทีเรามองว่าคณะกรรมการพวกนี้มคี วามเชี่ยวชาญในทางเทคนิค
มากกว่าศาลด้ว ยซ้ าไปเพราะอย่างนี้ บางกรณีก ฎหมายจึงเขียนให้ไปฟ้อ งคดีปกครองที่ศ าล
ปกครองสูงสุดได้เ ลย ระบบคณะกรรมการพิจารณาคดีท่ดี ีมกี ารทางานเหมือ นระบบศาลอยู่
เหมือนกัน
แนวทางแก้ไขวิธแี ก้ปญั หาในอนาคตถ้าเปิด 3 ชัน้ เป็ นกระบวนการจัดการของศาลเองถ้า
เขาจะเปิ ด ก็ ไ ด้ ค ดีป กครอง 90% เอกชนเป็ น ผู้ ฟ้ องหน่ ว ยงานของรัฐ ผมมองว่ า ควรท า
กระบวนการให้รวดเร็วคดีจะได้ไม่ล่าช้า
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
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การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าเดิมทีมองว่าจริงๆ แล้วงานของฝ่ายปกครองแท้ๆเป็ นงานทางด้าน
การบริห ารราชการแผ่ นดิน การเป็ นตุ ล าการที่ไม่จบกฎหมายมีปญั หาในการทาส านวนการ
ตัดสินคดีตอ้ งใช้ความรูท้ างกฎหมายการบริหารราชการไม่ได้ดกู ฎหมายแท้ๆ เห็นว่าในองค์คณะ
ตุลาการศาลปกครองควรมีตุลาการจบกฎหมายแม้จะมีพนักงานคดีปกครองช่วยทางานเขียนให้
แต่ ตุ ล าการเจ้า ของส านวนควรเขีย นด้ ว ยตัว เองก่ อ นการจัด องค์ ค ณะของศาลที่ม ีค วาม
หลากหลายเห็นว่าอย่างน้ อยตุลาการควรต้องจบนิติศาสตร์ เห็นว่าการคัดเลือกตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดเป็ นระบบที่แปลกๆอยู่เหมือนกัน ระบบศาลยุติธรรมไปติดกับเรื่องอาวุโสไม่ดู
ผลงานเมือ่ สอบเข้าครัง้ แรกผ่านครัง้ เดียวก็เป็นผูพ้ พิ ากษาตลอดทุกชัน้ ศาล
วิธแี ก้ไขปญั หาศาลปกครองการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดแบ่งจัดกลุ่มสอบ
(1) กรณีมาจากภายในศาลปกครองใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบหนึ่ง
(2) กรณีมาจากบุคคลภายนอกวิธกี ารคัดเลือกแบบหนึ่ง
การรับรองจากวุฒสิ ภาแนวความคิดพยายามเชื่อมโยงเอาอานาจของประชาชนมาช่วย
ในการตรวจสอบระบบที่ผ่านมาไม่มปี ญั หาส่วนคราวที่ผ่านมาวุฒสิ ภาไม่ได้มาจากการเลือกตัง้
หลักการดีอยูแ่ ล้วถ้าไม่มกี ารบล๊อกโหวตก็ไม่มปี ญั หา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าจริงๆแล้วมองว่าปจั จุบนั คดีปกครองเป็ นระบบที่ไม่ได้บงั คับว่าต้องมี
ทนายความแต่มนั มีได้ไม่ได้ห้ามมองว่าความจริงอัยการเองก็ตงั ้ สานักงานคดีปกครองมีอธิบดี
เป็นหัวหน้าหน่ วยงานซึง่ หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้ งใช้อยั การเพราะศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนคดี
ปกครองต่อสู้กนั ด้านเอกสารหน่ วยงานของรัฐไม่จาเป็ นต้องมีอยั การก็ได้มอี ยั การเข้ามาทาให้
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ประชาชนเสียเปรียบ ถ้ามีทนายความไปช่วยให้คาแนะนาช่วยดาเนินคดีจะเป็ นประโยชน์ แก่
ประชาชนมากกว่าหากใครมีเงินจะจ้างทนายความก็ได้ระบบฟรีไม่ค่อยเกิดขึน้ ทนายความทีไ่ ป
ให้คาแนะนาต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญคดีปกครองในคดีปกครองเป็ นการต่อสู้กนั ระหว่าง
เอกชนกับ รัฐ เอกชนส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ฝ่ า ยเสีย เปรีย บไม่ ม ีท างสู้ไ ด้เ อกชนย่ อ มไม่ รู้ข นั ้ ตอน
กระบวนการภายในของรัฐเป็ นอย่างไร
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ระยะเวลาการฟ้องคดี 90 วัน จริงๆเหตุท่กี ฎหมายกาหนดให้มนั สัน้ เพราะ
คาสังทางปกครองต้
่
องการความมันคงของนิ
่
ตฐิ านะในการดาเนินงานของรัฐจะต้องต่อเนื่องเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะแนวคิดการกาหนดระยะเวลาฟ้องคดีไว้สนั ้ เพื่อให้มกี ารดาเนินการรวดเร็วใน
การใช้สทิ ธิฟ้องคดีจะได้รู้ว่าคาสังนั
่ น้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากคาสังไม่
่ ชอบก็ต้องถูกเพิก
ถอนและเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย การอุทธรณ์คาพิพากษาภายในระยะเวลา 30
วัน ขยายไม่ ไ ด้ เ ห็ น ว่ า หลัก ในการด าเนิ น คดีป กครองต้ อ งการความรวดเร็ว ต้ อ งไปปรับ
กระบวนการของศาลไม่มเี หตุท่จี ะขยายได้หากไปยึดติดกับการทางานของคนหากยิง่ ขยาย
ระยะเวลาก็จะยาวนานเกินไปทีจ่ ะเพิกถอนคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายคดีจะได้จบได้เร็ว การ
ไม่รบั ฟ้องก่ อนการพิจารณาเป็ นเรื่องปกติก่อนที่จะลงไปในคดีศาลต้องมองว่าตัวเองมีอานาจ
หรือไม่การที่ศาลจะรับก่อนก็พจิ ารณาคดีไม่ได้จริงๆ แล้วถ้าศาลเห็นว่าเป็ นดุลพินิจของศาล
ปกครองทีจ่ ะรับก็ได้หรือไม่รบั ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจถ้าหากศาลไม่รบั คู่กรณีกม็ สี ทิ ธิ ์
(1) อุทธรณ์คาสังที
่ ไ่ ม่รบั ฟ้อง
(2) ไปฟ้องศาลยุตธิ รรม
(3) ส่งไปคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีไ่ ด้ให้สมั ภาษณ์
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คาให้สมั ภาษณ์ ของทนายความ
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายศิร ิ สุวฒ
ั นานนท์ (หัวหน้าสานักงานกฎหมายรัฐธรรม)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 16 มกราคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าปจั จุบนั มีคดีปกครองที่ย่นื ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดและคดีอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นไปยังศาลปกครองสูงสุดเพิม่ มากขึน้ ทุกปีแ ละเนื่อง
ตุลาการซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดมีจานวนไม่มาก ทาให้คดีความ
ล่าช้าเป็ นอย่างมาก ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม โครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาล
ปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้ยงั ไม่มคี วามเหมาะสมไม่สามารถ
อานวยความยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริง เพราะคดีปกครองไปค้างการพิจารณาทีศ่ าลปกครองสูงสุด
นานหลายปี
แนวทางแก้ไ ขปญั หาสามารถทาได้โ ดยมีก ารจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ เ พิ่มขึ้นมาโดย
กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาดังนี้
(1) คดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 50,000 บาทขึน้ ไปให้ค่กู รณีสามารถอุทธรณ์
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ภาคได้
(2) คดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณีสามารถฎีกา
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด

ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
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กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตุลาการมาจากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาสาขาอื่น
ทีม่ ใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้นนั ้ ควรต้องจบสาขานิตศิ าสตร์ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาล
ปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ในปจั จุบนั ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนและใช้ระยะเวลานานต้องปรับปรุง แก้ไขให้รวดเร็ว มากยิง่ ขึน้ เห็นว่า
ควรต้องจบนิตศิ าสตร์
การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องคัดเลือกใหม่โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
ทีจ่ ะไปศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้เวลานาน
ต้องปรับปรุงเพราะศาลปกครองไม่สามารถสร้างตุลาการทีเ่ ชีย่ วชาญคดี ปกครองและขาดความ
ต่อเนื่องในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจึงไม่จาเป็ นต้องคัดเลือกใหม่ให้เป็ นเหมือนศาล
ยุตธิ รรม
การคัดเลือกไม่ต้องมีการรับรองจากวุฒสิ ภาไม่มคี วามจาเป็ นเพราะได้ร ับการคัดเลือก
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมาแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการไม่มที นายความให้ความช่วยเหลือในการร่างฟ้องและดาเนินคดี
ปกครองก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองและไม่มศี ัก ยภาพเพีย งพอในการทาหน้ าที่ใ นการดาเนินคดีเ พื่อ นาข้อ เท็จจริงและ
พยานหลักฐานต่อสูค้ ดีกบั หน่วยงานของรัฐอีกทัง้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่ ว ยงานราชการและที่ส าคัญ หน่ ว ยงานราชการมีพนักงานอัย การเป็ น คนช่ว ยในการ
ดาเนินคดีประชาชนเสียเปรียบตัง้ แต่แรกแล้วการฟ้องคดีและการดาเนินคดีไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมไม่สามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างเสมอภาค
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แนวทางแก้ไ ขศาลปกครองควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือ ทนายความจากสภา
ทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้อง
คดีท่เี ป็ นการตัดสิทธิและจากัด สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลา
การฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน กาหนดไว้สนั ้ ถ้ามันมีเหตุฟ้องไม่
ทันเวลาก็น่าจะขอขยายได้เป็ นส่วนที่ช่วยเหลือประชาชน 90 วันสัน้ เกินไป เพราะหัวใจสาคัญ
ของคดีปกครองเป็ นการช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาไม่ เอาปญั หาเรื่องเทคนิคมาตัดสิทธิ ์ประชาชน
ไม่ใช่เนื้อหาของปญั หานี้ฟ้องเคลือบคลุมไม่มเี รื่องอะไรทีเข้มงวดเกินไปควรจะมีการยืดหยุ่น
ขยายได้ อาจเป็น 1 ปีเหมือนคดีละเมิด
การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน ขยายไม่ได้ตงึ ไปไม่เห็นด้วยควรขอขยายระยะเวลาได้
ประมาณ 2 ครัง้ ไม่เกิน 90 วัน
การไม่รบั ฟ้องก่อนทีจ่ ะพิจารณาการกลันกรองคดี
่
ก่อนความเห็น ศาลปกครองควรแก้ไข
หลักการรับฟ้องให้รบั คดีมาก่ อนกาหนดระยะเวลาตรวจฟ้องให้เสร็จเห็นว่าควรรับคาฟ้องมา
พิจารณาก่อนทีจ่ ะไม่รบั ฟ้องมันขึน้ อยูก่ บั เหตุผลการฟ้องคดีต้องการความรวดเร็วศาลปกครองมี
อานาจทีจ่ ะรับไว้พจิ ารณาก่อนก็ได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าปจั จุบนั มีคดีปกครองเกิดความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองเป็ น อย่า งมาก ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ค ดีต้ อ งค้า งอยู่ท่ีศ าลปกครองสูง สุ ด เป็ น เวลาหลายปี
ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชัน้ ต้น ในปจั จุบนั ไม่มคี วามเหมาะสมไม่ส ามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่าง
แท้จริง
แนวทางแก้ไขปญั หาสามารถทาได้โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ โดยให้คดีทม่ี ี
การอุ ทธรณ์ ใ ห้ย่นื ไปให้ศ าลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ ก่ อ นที่จะไปศาลปกครองสูงสุ ด โดยกาหนด
หลัก เกณฑ์ก ารอุ ท ธรณ์ แ ละฎีก าตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความแพ่ ง มาใช้ใ นศาล
ปกครอง
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลป กครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของตุลาการศาลปกครอง ควรต้องจบสาขา
นิตศิ าสตร์ และการดารงตาแหน่งจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครอง
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สูงสุดไม่ต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ควรให้มกี ารเลื่อนไหลและระบบอาวุโสเหมือนศาลยุตธิ รรม
ควรยกเลิกระบบการรับรองจากวุฒสิ ภาไม่มคี วามจาเป็ นเพราะได้รบั การคัดเลือ กตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมาแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการการร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองควรต้องมีทนายความเพราะ
เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการดาเนินคดีหน่วยงานราชการมีพนักงานอัยการเป็ นคน
ช่วยในการดาเนินคดีประชาชนเสียเปรียบตัง้ แต่แรก การฟ้องคดีและการดาเนินคดีประชาชน
อาจไม่ได้รบั ความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเสมอภาค
แนวทางแก้ไ ขศาลปกครองควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือ ทนายความจากสภา
ทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน สัน้
เกินไป ควรจะมีการขยายได้ อาจเป็ น 1 ปี เหมือนคดีละเมิด การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน
ควรขอขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ ไม่เกิน 90 วัน การไม่รบั ฟ้องก่อนทีจ่ ะพิจารณา ศาล
ปกครองควรแก้ไขหลักการรับฟ้องให้รบั คดีมาก่อนกาหนดระยะเวลาตรวจฟ้องให้เสร็จเห็นว่า
ควรรับคาฟ้องมาพิจารณาก่อนทีจ่ ะไม่รบั ฟ้องศาลปกครองควรทีจ่ ะรับไว้พจิ ารณาก่อนก็ได้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส มั ภาษณ์ เห็น ว่า โครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือ ศาลปกครองสูงสุ ด และศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้ยงั ไม่เหมาะสมเพราะคดีปกครองไปค้างการพิจารณาทีศ่ าล
ปกครองสูงสุดนานหลายปี
แนวทางแก้ไ ขปญั หาสามารถทาได้โดยมีก ารจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ กาหนด
หลัก เกณฑ์ก ารอุ ท ธรณ์ แ ละฎีก าตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความแพ่ ง มาใช้ใ นศาล
ปกครอง

DP

ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าประสิทธิภาพการของตุลาการศาลปกครองต้องจบสาขานิตศิ าสตร์
และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้อง
ด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้ก ระบวนการหลายขัน้ ตอนและใช้ร ะยะเวลานานต้อ ง
ปรับปรุงแก้ไขให้รวดเร็ว การคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไม่จาเป็ นต้องคัดเลือกใหม่
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คัดเลือกใหม่ การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการการร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและไม่มศี กั ยภาพเพียงพอในการทาหน้าที่ในการดาเนินคดีเพื่อนา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อสู้คดีกบั หน่ วยงานของรัฐอีกทัง้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่ วยงานราชการประชาชนเสียเปรียบ การฟ้องคดีและการดาเนินคดี
ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมไม่สามารถต่อสูค้ ดีได้อย่างเสมอภาคแนวทางแก้ไขศาลปกครองควรจัด
ให้มที นายความขอแรงหรือทนายความจากสภาทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่ อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน
เป็ นระยะเวลาที่ส นั ้ มาก ควรจะมีการขยายได้เ ป็ น 1 ปี เ หมือ นคดีล ะเมิด การอุ ทธรณ์ ค า
พิพากษา 30 วัน ควรขอขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ ไม่เกิน 90 วัน อาจนาวิแพ่ง มาตรา
23 มาใช้ และศาลปกครองควรรับคาฟ้องมาพิจารณาก่อนทีจ่ ะมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้ไม่เหมาะสม ควรมี 3 ชัน้ เหมือนศาลยุตธิ รรม
แนวทางแก้ไ ขปญั หาสามารถทาได้โดยมีก ารจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ และควร
กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้ในศาล
ปกครอง

DP

ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าตุลาการศาลปกครองต้องจบสาขานิตศิ าสตร์ และการดารงตาแหน่ งจาก
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในปจั จุบนั ต้องปรับปรุงแก้ไขให้
รวดเร็ว มากขึ้น การคัด เลือ กตุ ล าการศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งคัดเลือ กใหม่โดยตุ ล าการศาล
ปกครองชัน้ ต้นที่จะไปศาลปกครองสูงสุ ดต้อ งดาเนินการคัดเลือ กใหม่ใ ช้กระบวนการหลาย
ขัน้ ตอนใช้เวลานานต้องปรับปรุงเพราะศาลปกครองไม่สามารถสร้างตุลาการที่เชี่ยวชาญคดี
ปกครองและขาดความต่อเนื่องในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่ต้องคัดเลือกใหม่ การ
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แต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากวุฒสิ ภา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าการการร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและไม่เข้าใจในการดาเนินคดีเพื่อนาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ต่อสู้คดีก ับหน่ วยงานของรัฐอีกทัง้ พยานหลัก ฐานส่ วนใหญ่ อยู่ท่หี น่ ว ยงานราชการประชาชน
เสียเปรียบ การฟ้องคดีและการดาเนินคดีอาจไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
แนวทางแก้ไ ขศาลปกครองควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือ ทนายความจากสภา
ทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน น้อย
มาก ควรจะมีการขยายได้เป็น 1 ปีเหมือนการฟ้องคดีละเมิด
การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน ควรขอขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ ไม่เกิน 90
วัน อาจนาวิแพ่ง มาตรา 23 มาใช้ ศาลปกครองควรรับคาฟ้องมาพิจารณาก่อนทีจ่ ะมีคา
พิพากษาหรือคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายนัฐพล แตงโสภา (หัวหน้าทนายความประจาบริษทั สานักงานกฎหมาย
และธุรกิจนัฐพลจากัด)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 31 มกราคม 2560

U

คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ ส มั ภาษณ์ เห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือ ศาลปกครองสูงสุ ดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้ไม่ความเหมาะสม
แนวทางแก้ไขปญั หาควรมี 3 ชัน้ เหมือนศาลยุตธิ รรมน่ าจะมีการจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์เพื่อลดภาระคดีของศาลปกครองสูงสุด กาหนดหลักเกณฑ์การจากัดสิทธิในอุทธรณ์และ
ฎีกาในคดีปกครอง

DP

ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าตุลาการศาลปกครอง ควรต้องจบสาขานิตศิ าสตร์ การคัดเลือกตุลา
การศาลปกครองสูงสุดต้องคัดเลือกใหม่โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นที่จะไปศาลปกครอง
สูงสุดต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้เวลานานต้องปรับปรุงเพราะ
ศาลปกครองไม่ส ามารถสร้างตุ ล าการที่เ ชี่ยวชาญคดีปกครองและขาดความต่อ เนื่อ งในการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองทีต่ อ้ งคัดเลือกใหม่ควรใช้ระบบเลื่อนไหลเหมือนศาลยุตธิ รรม
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การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่จาเป็ นต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส ัมภาษณ์ เห็นว่า คดีปกครองฟ้ อ งคดีง่ายไม่ต้อ งใช้ทนายความ การร่างฟ้ องและ
ดาเนินคดีประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายปกครองและไม่ทราบการดาเนินคดีท่ี
จะต่ อ สู้ค ดีก ับ หน่ ว ยงานของรัฐ อีก ทัง้ พยานหลัก ฐานส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นความครอบครองของ
หน่วยงานราชการประชาชนเสียเปรียบเป็ นอย่างมาก
แนวทางแก้ไ ขศาลปกครองควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือ ทนายความจากสภา
ทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายศาลปกครอง
ควรปกป้องสิทฺธขิ องประชาชน
คาถาม ท่านเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีท่ี
เป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการ
ฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคา
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณาในปจั จุบนั นี้ม ี
ความเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หา
ได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน สัน้
เกินไป ควรจะมีการขยายได้เป็ น 1 ปีเหมือนการฟ้องคดีละเมิด การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30
วัน ควรขอขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ ไม่เกิน 90 วัน อาจนาประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 มาใช้ ศาลปกครองควรรับคาฟ้องมาพิจารณาก่อนที่จะมีคา
พิพากษาหรือคาสังไม่
่ รบั ฟ้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์ขา้ งต้น
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คาให้สมั ภาษณ์ ของประชาชน
ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นางออมฤดี ชัน้ ไพบูลย์ (ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดจันทบุร)ี
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 9 มกราคม 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรมี 3 ชัน้ ศาลเหมือนกับศาลยุติธรรม ซึ่งจะ
อานวยความยุตธิ รรมทางคดีได้อย่างถู กต้องเพราะคดีทางปกครองมีข้อเท็จจริง และเอกสารมี
รายละเอียดมาก ปจั จุบนั มีคดีปกครองที่ย่นื ฟ้องต่อศาลปกครองและคดีอุทธรณ์คาสังหรื
่ อคา
พิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นไปยังศาลปกครองสูงสุดเพิม่ มากขึน้ ทุกปีและเนื่องจากจานวน
ตุ ล าการซึ่ง พิจ ารณาพิพ ากษาคดีป กครองในศาลปกครองสูง สุ ด มีจ านวนจ ากัด ท าให้ก าร
พิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดไม่อาจทาให้คดีเสร็จไปจากศาลได้รวดเร็วก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเป็ นอย่างมาก ซึง่ ส่วนใหญ่คดีต้องค้างอยู่ทศ่ี าล
ปกครองสู ง สุ ด เป็ น เวลาหลายปี ก่ อ ให้ เ กิด ความไม่ เ ป็ น ธรรมและขัด กับ เจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 โครงสร้า งศาล
ปกครองที่ม ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น ที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้ยงั ไม่ม ี
ความเหมาะสมไม่สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริง แนวทางแก้ไขปญั หาสามารถ
ทาได้โดยมีก ารจัด ตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุ ทธรณ์ กาหนดหลักเกณฑ์การอุ ทธรณ์ แ ละฎีก าตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้ในศาลปกครองดังนี้
(1) คดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 50,000 บาทขึน้ ไปให้ค่กู รณีสามารถอุทธรณ์
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ หรือศาลปกครองชัน้
อุทธรณ์ภาคได้
(2) คดีท่มี ที ุนทรัพย์ท่พี พิ าทกันเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปให้คู่กรณีสามารถฎีกา
ปญั หาข้อเท็จจริงและปญั หาข้อกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด
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ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองทัง้
ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาสาขา
อื่นทีม่ ใิ ช่สาขานิตศิ าสตร์ได้นนั ้ ควรต้องจบสาขานิตศิ าสตร์
การดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นไปเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ต้องดาเนินการคัดเลือกใหม่ในปจั จุบนั ใช้กระบวนการหลายขัน้ ตอนและใช้ระยะเวลานานต้อง
ปรับปรุง แก้ไ ขให้รวดเร็ว มากยิง่ ขึ้น เห็น ว่า ควรต้อ งจบนิติศ าสตร์ การคัดเลือ กตุ ล าการศาล
ปกครองสูงสุดไม่จาเป็ นต้องคัดเลือกใหม่โดยตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นที่จะไปศาลปกครอง
สูง สุ ด ควรใช้ร ะบบการเลื่อ นต าแหน่ งและระบบอาวุ โสและพิจ ารณาการท างานเหมือ นศาล
ยุตธิ รรมศาลปกครองจะสามารถสร้างตุลาการทีเ่ ชีย่ วชาญคดีปกครองและมีความต่อเนื่องในการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง คดีปกครองถือเป็ นศาสตร์ทางกฎหมายซึ่งเป็ นวิชาชีพเฉพาะ
ด้านอันต้องอาศัยการเรียนรูท้ างนิตศิ าสตร์และหากต้องการความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางเพิม่ ก็ให้
เรียนรูเ้ พิม่ เติมในศาสตร์ต่างๆ ดังนัน้ การให้จบสาขาอื่นมาพิจารณากฎหมายนับว่าอันตรายต่อ
การพิจารณาตัดสินคดี
ระบบการคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครอง ควรเป็ นอิสระ ไม่อิง หรือเกี่ยวข้องกับ
ระบบทางการเมืองไม่ตอ้ งให้วุฒสิ ภารับรองควรเหมือนศาลยุตธิ รรม มิฉะนัน้ บางกรณีอาจจะไม่
สามารถอานวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนได้อ ย่างแท้จริงควรเป็ นระบบแบบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรม (กต.) เหมือนกับศาลยุตธิ รรม ตุลาการศาลปกครองสูงสุดก็ควรขึน้ มาตาม
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วาระและอายุงานจากการทีผ่ ่านงานมาในศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้มปี ระสบการณ์การพิจารณา
คดีตามลาดับชัน้
แนวทางแก้ไข ควรยกเลิกระบบการรับรองจากวุฒสิ ภาไม่มคี วามจาเป็ นเพราะได้รบั การ
คัดเลือกตรวจสอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมาแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าคดีปกครองส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
การไม่มที นายความให้ความช่วยเหลือในการร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองก่อให้เกิดความไม่
เป็ นธรรมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายปกครองและไม่มศี กั ยภาพ
เพีย งพอในการทาหน้ า ที่ใ นการดาเนิน คดีเ พื่อ น าข้อ เท็จจริง และพยานหลักฐานต่ อ สู้ค ดีกับ
หน่ วยงานของรัฐอีกทัง้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานราชการ
และที่ส าคัญ หน่ ว ยงานราชการมีพ นั ก งานอัย การเป็ น คนช่ ว ยในการด าเนิ น คดีป ระชาชน
เสียเปรียบตัง้ แต่แรกแล้วการฟ้องคดีและการดาเนินคดีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมไม่สามารถต่อสู้
คดีได้อย่างเสมอภาคแนวทางแก้ไขในกรณีท่ปี ระชาชนส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนที่ได้ร ับความ
เดือดร้อนศาลปกครองควรจัดให้มที นายความขอแรงหรือทนายความจากสภาทนายความช่วย
ร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครองให้กบั ประชาชนโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิของ
ประชาชน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี
ทีเ่ ป็ นการตัดสิทธิและจากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมระยะเวลาการ
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ฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) ระยะเวลา 90วัน กาหนดไว้สนั ้ ถ้ามันมีเหตุฟ้องไม่ทนั เวลาก็
น่ าจะขอขยายได้เ ป็ นส่วนที่ช่วยเหลือประชาชน 90 วันสัน้ เกินไป เพราะหัวใจสาคัญ ของคดี
ปกครองเป็ นการช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาไม่เ อาปญั หาเรื่องเทคนิคมาตัดสิทธิ ์ประชาชนไม่ใ ช่
เนื้อหาของปญั หานี้ฟ้องเคลือบคลุมไม่มเี รื่องอะไรทีเข้มงวดเกินไปควรจะมีการยืดหยุ่นขยายได้
อาจเป็ น 1 ปีเหมือนคดีละเมิด การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน ขยายไม่ได้ไม่เห็นด้วยควรขอ
ขยายระยะเวลาได้ประมาณ 2 ครัง้ หากมีความจาเป็ นก็ไม่ควรเกิน 90 วัน หรือให้นาประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา 23 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การไม่รบั ฟ้องก่อนทีจ่ ะพิจารณาการกลันกรองคดี
่
ก่อน ศาลปกครองควรแก้ไขหลักการ
รับฟ้องให้รบั คดีมาก่อนแล้วเปิ ดโอกาสให้มกี ารไต่สวนคู่กรณีก่อนหรือ ศาลปกครองเห็นว่าคดีม ี
ความจาเป็ น ก็ม ีอ านาจที่จ ะรับไว้พิจ ารณาก่ อ นก็ไ ด้ แ ล้ว ค่ อ ยมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังตามที
่
่
เห็นสมควรต่อไป
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์เป็นอย่างยิง่
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระบบโครงสร้างศาลปกครองควรมี 3 ชัน้ ศาล เพื่อให้โอกาสแก่ค่กู รณี
2 ชัน้ ศาล อาจจะน้อยเกินไปไม่ประกันความยุตธิ รรมว่า 2 ศาล จะอานวยความยุตธิ รรมได้มาก
พอไหมโดยเฉพาะมาตรฐานของระบบศาลปกครองซึง่ เท่าทีส่ มั ผัสรับฟงั มามาตรฐานยังไม่เป็ นที่
ยอมรับ แนวทางแก้ไขปญั หาผมเห็นว่าควรมี 3 ชัน้ เหมือนศาลยุตธิ รรม
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ การคัดเลือกการใช้ความรูท้ างพืน้ ฐานกฎหมายหรือไม่ศาลปกครองหลักการ
หนึ่งรับโอนมาต้องการบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินอายุ 35 ปี ความรูท้ ไ่ี ม่ต้อง
จบนิตศิ าสตร์เห็นว่าควรต้องจบปริญญานิตศิ าสตร์ 1ใบ ไม่เห็นด้วยเกีย่ วกับการคัดเลือกตุลาการ
จากศาลปกครองชัน้ ต้นไปศาลปกครองสูงสุดต้องคัดเลือกใหม่เยิน่ เย้อวุ่นวายและต้องให้วุฒสิ ภา
รับรองเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงเมื่อมีระบบการคัดเลือกจากตุลาการ
ศาลปกครองชัน้ ต้นน่ าจะเพียงพอแล้ว มีค ณะกรรมการตุล าการศาลปกครอง (ก.ศป.) เป็ นผู้
ตรวจสอบก็เพียงพอแล้วคนในองค์กรดีหรือไม่ดนี ่าจะอยูใ่ นองค์กรของเค้าดีอยูแ่ ล้ว
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส ัม ภาษณ์ เห็น ว่ า ศาลปกครองไม่บ ัง คับ ว่ า ต้อ งมีท นายความเหมือ นศาลยุติธ รรม
ประเด็นค่าใช้จ่ายผู้ฟ้องคดีต้องการหาทนายความมีทรัพย์สนิ พอที่จะจ้างก็เป็ นอานาจของเค้า
ศาลปกครองไม่ได้ตดั สิทธิ ์สภาทนายความช่วยอานวยความสะดวกผูย้ ากไร้ มีทนายความอาสา
ก็สามารถช่วยเหลือได้เจ้าหน้ าที่ศาลปกครองไม่สามารถแนะนาโดยละเอียดและเกิดความไม่
เหมาะสมผมเคยสัมผัสหากเรามีความรูไ้ ปขอคาปรึกษาเราซักได้ละเอียดเขาก็ให้คาแนะนาได้
ละเอียดแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันมีทนายความมาช่วยเหลือจะดีขน้ึ
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าระยะเวลา 90 วันน่ าจะขยายมากกว่าทีก่ าหนดไว้ ผูฟ้ ้ องคดีใช้เวลาตัง้
ตัวที่จะฟ้องคดีได้ไม่เพียงพอในการที่จะเก็บประเด็นในการฟ้องคดีเพียงพอทีจ่ ะโต้แย้งอุทธรณ์
คาวินิจฉัย บางครัง้ ก็ไม่ได้บงั คับไม่ค่อยเป็ นธรรมความเท่าเทียมผูฟ้ ้ องคดีด้อยกว่ารัฐหลักฐาน
ส่ว นใหญ่ อ ยู่ท่หี น่ ว ยงานภาครัฐแนวทางแก้ไ ขปญั หาควรขยายเป็ นอย่างน้ อ ยไม่น้อ ยกว่า 6
เดือนหรือ1ปี การอุทธรณ์เห็นว่าควรขยายระยะเวลาได้เหมือนศาลยุตธิ รรม กฎหมายไม่ควร
ไปจากัดสิทธิเขามากเกินไปพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะควรให้มกี ารขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้
การไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายปจั จุบนั บางครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ม่ทราบในคาสัง่
นัน้ หรือไม่ทราบสิทธิท่จี ะโต้แย้งหรือบางครัง้ ขัน้ ตอนเจ้าหน้ าที่ไม่แจ้งให้ชดั เจนหรือเจ้าหน้าที่
ดาเนินการไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของกฎหมายคาสังนั
่ น้ ผูฟ้ ้ องคดีเดือดร้อนไม่ทราบขัน้ ตอนเป็ น
รายละเอียดปลีกย่อยไม่เป็ นธรรมกับผู้ฟ้อ งคดีเลยควรที่จะรับฟ้องมาพิจารณาคดีก่อ นที่จะมี
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คาสังไม่
่ รบั ฟ้องการทีต่ ดั สิทธิ ์การไม่โต้แย้งคาสังไม่
่ ควรจะมีมาจากัดสิทธิประชาชนอุทธรณ์คาสัง่
ภายใน 15 วันก็ควรแก้กฎหมาย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู และควรปรับปรุงตามประเด็นทีก่ ล่าวมา
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายสมชาย เฉยสกุล (กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอส.ที.พี เทคโนโลยี่ จากัด)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าไม่เหมาะสม ศาลปกครองควรมี 3 ชัน้ การพิจารณาคดี จะไม่ทาให้คดี
ล่าช้าเพราะมีการพิจารณาทีศ่ าลอุทธรณ์ทาให้คดีไม่ไปกองอยู่ท่ศี าลปกครองสูงสุด การมี 3ชัน้
ย่อมเหมาะสมกว่า
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ ไม่เห็นด้วยกับการให้คนจบสาขาอื่นๆมาตัดสิน โดยไม่จบกฎหมาย ย่อมไม่
เป็นธรรมกับประชาชนทีต่ อ้ งอาศัยบารมีศาลเป็นทีพ่ ง่ึ ทาให้คดีอาจคลาดเคลื่อนได้
การขึน้ สู่ศาลสูงสุดต้องมีการสอบก็ดใี นแง่ให้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถอยู่ตลอด มิใช่
พอสอบได้ศ าลชัน้ ต้นก็ห ยุด เพราะคิดว่าก็ข้นึ ได้ตามเวลาอยู่แล้วการแต่งตัง้ ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาเพราะมี
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบมาแล้ว
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
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เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าคดีปกครองต้องมีทนายความให้ความช่วยเหลือ ศาลปกครองควรจัดให้
มีทนายความขอแรงหรือทนายความจากสภาทนายความช่วยร่างฟ้องและดาเนินคดีปกครอง
ให้กบั ประชาชนโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า ระยะเวลาการฟ้อง 90วัน กาหนดไว้สนั ้ เกินไป ประชาชนฟ้องไม่ทนั
แน่นอนและยิง่ ไม่มคี วามรูก้ ฎหมายปกครองด้วยยิง่ ไปกันใหญ่ ควรจะมีการยืดหยุ่นขยายได้ อาจ
เป็ น 1 ปี เหมือนคดีละเมิด การอุทธรณ์ คาพิพากษา 30วัน ควรขอขยายระยะเวลาได้แล้วแต่
ความจาเป็ นน่ าจะไม่เ กิน 2 ครัง้ การไม่รบั ฟ้ อ งก่ อ นที่จะพิจารณาเห็นว่ าควรรับค าฟ้ อ งมา
พิจารณาก่อนทีจ่ ะไม่รบั ฟ้อง
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู ตามประเด็นทีส่ มั ภาษณ์ มาทัง้ หมด
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ชื่องานวิ จยั : “แนวทางการปฏิรปู ระบบศาลปกครองของประเทศไทย”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์: นายสุรเทพ พิพฒ
ั นสุข (หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
ผูส้ มั ภาษณ์: ดร.สรธร ธนโชตโภคิน
วันที่สมั ภาษณ์ : 28 กุมภาพันธ์ 2560
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าเหมาะสม เพราะเป็นศาลทีอ่ านวยความยุตธิ รรมและสะดวกต่อผูร้ อ้ งได้
ดี และมีจานวน 2 ศาล ถือว่าเหมาะสม ถ้ามีเกินกว่านี้จะทาให้ตดั สินคดีมคี วามล่าช้า ซึง่ อาจ
ต้องใช้เวลาในการตัดสินเป็นหลายสิบปี ดังนัน้ ควรทีจ่ ะเพิม่ จานวน แผนกฯ หรือจานวนตุลา
การ หรือ เพิม่ จานวนศาลในภูมภิ าคให้มากกว่านี้ โดยอาจเพิม่ เป็ น 25 ศาล ในต่ างจังหวัด
โดยให้ 1 ศาลต่อ 3 จังหวัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการอานวยความยุตธิ รรม
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ ประเด็นแรก เห็นด้วยที่ให้ตุลาการศาลปกครองมาจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษา
จากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ควรแยกการคัด เลือกตามสาขาอาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวะ
แพทย์ หรือฝ่ายคลัง หรือจาเป็ นต้องใช้ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ในแต่ละสาขา เพื่อตัดสินในแต่ละ
แผนก เช่น ด้านช่างหรือด้านบริหารงานบุคคลหรือด้านองค์กรแพทย์หรือด้านการคลัง เพราะ
บางครัง้ ถ้าให้ผจู้ บวิศวะมาสอบแข่งกับนิตศิ าสตร์คงยากทีจ่ ะผ่านเข้ามาได้
ประเด็นทีส่ อง คือกรณีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
เห็นควรให้ใช้ระบบโควต้าจากส่วนบุคคลภายนอกและจากตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น เพราะ
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ควรให้ ผู้ ท่ีม าจากตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้ น ในน้ า หนั ก ที่ม ากขึ้น เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการตัดสินคดีและเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยอาจให้ผู้ท่เี ป็ นตุลา
การศาลปกครองชัน้ ต้นใช้ผลงานในการตัดสินคดีมาเป็ นผลงานในการคัดเลือก เช่น ใช้ผลงาน
จานวน 100 คดี เป็นต้น ตุลาการศาลปกครองเป็นตาแหน่งทีม่ คี วามสาคัญ สมควรทีจ่ ะได้รบั
ความเห็น ชอบจากวุฒสิ ภา ซึ่งเป็ นตัว แทนของประชาชน แต่ถ้าหากไม่ม ี วุฒสิ ภา ที่มาจาก
ประชาชนโดยตรง ก็เ ห็นควรที่จะยกเลิก ควรที่จะผ่ านคณะกรรมการตุล าการศาลปกครอง
เท่านัน้ เพื่อความรวดเร็วและสรรหาในการแต่งตัง้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าเพื่อความรวดเร็วในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เห็นควรให้มผี ู้รบั
มอบอานาจแทนประชาชน เช่น ทนายความ หรือผูท้ ม่ี คี วามรูด้ า้ นกฎหมาย หรือผูท้ ผ่ี ่านการ
อบรม หลักสูตรด้านกฎหมายปกครองเป็นคนช่วยร่างฟ้องคดี หรือทาเป็นแบบฟอร์ม เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ว่ามีวตั ถุประสงค์อย่างไร หรือจัดหาเจ้าหน้าที่ของฝ่าย
ศาลปกครองไว้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนหรือให้มฝี ่ายกลันกรองเพื
่
่อช่วยเหลือ
ประชาชน
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว หากยืดเวลาออกไปจะทาให้ระยะเวลาในการตัดสินคดี
ใช้เวลามากยิง่ ขึน้
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรปู
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คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างศาลปกครองทีม่ ี 2 ชัน้ คือศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองชัน้ ต้น ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้
เพียงใดและมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
ค าให้ ส ัม ภาษณ์ เห็น ว่ า โครงสร้า งของศาลปกครองในป จั จุ บ ัน ที่ม ีส องชัน้ ศาล มีค วาม
เหมาะสมอยูแ่ ล้ว ทาให้ศาลปกครองสามารถอานวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชนได้เป็ นอย่างดี
โดยไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดตัง้ ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ขน้ึ เพื่อทาให้เป็ นโครงสร้างทีม่ สี าม
ชัน้ ศาลแต่อย่างใด เพราะข้อพิพาททางปกครองเป็ นข้อพิพาทที่มลี กั ษณะควรที่จะต้องมีการ
ตัดสินชีข้ าดด้วยความรวดเร็วเป็ นธรรม หากมีการปรับโครงสร้างเป็ นสามชัน้ ศาล การวินิจฉัยชี้
ขาดอาจมีระยะเวลาทีย่ าวนานขึน้ อีกทัง้ ในคดีบางประเภทส่วนใหญ่ก่อนทีจ่ ะนาขึ้ นมาสู่ศาลนัน้
ได้มกี ารชี้ขาดระงับข้อ พิพาทเบื้องโดยองค์กรอื่นมาก่อนแล้ว เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพ าท หรือการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ของผู้มอี านาจวินิจฉัยอุ ทธรณ์ (ในระบบอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครอง) ทาให้ขอ้ พิพาททีเ่ กิดได้รบั การพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยอย่างละเอียดหลายขัน้ ตอน
อย่างพอเพียงแล้ว
ค าถาม ท่ า นมีค วามคิด เห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพการท างานของตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลปกครองทัง้ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้นและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาจากผูท้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มใิ ช่สาขานิติศาสตร์ได้ และการดารงตาแหน่ งจากตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ ต้ น ไปเป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ต้ อ งด าเนิ น การคัด เลือ กใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน ใช้
กระบวนการหลายขัน้ ตอนใช้ร ะยะเวลานาน การแต่ งตัง้ ตุ ล าการในศาลปกครองสูงสุ ด และ
ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา (มาตรา 15 วรรค 1 และวรรค
2 ) มีอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงไรและมี
แนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
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คาให้สมั ภาษณ์ เห็นว่ากรณีคุณสมบัตขิ องตุลาการศาลปกครองทีไ่ ม่จาต้องสาเร็จการศึกษา
ทางด้านนิติศาสตร์นัน้ เห็นว่า เป็ นเรื่องที่เหมาะสมดีแล้ว โดยจะทาให้การตัดสินคดีของศาล
ปกครองซึ่งกระทาเป็ นองค์ค ณะนัน้ เป็ นไปด้วยความถู กต้อ งเป็ นธรรม มีข้อ มูล มีมุมมองที่
หลากหลาย ครอบคลุ ม รอบด้า น มากกว่ า มุม มองทางด้า นนิ ติศ าสตร์แ ต่ เ พีย งอย่า งเดีย ว
นอกจากนัน้ ความรูค้ วามเชี่ยวชาญพิเศษในศาสตร์สาขาอื่นๆ ก็มคี วามจาเป็ นอย่างมากในคดี
ปกครองบางประเภท
กรณี ก ารคัด เลือ กตุ ล าการศาลปกครองชัน้ ต้ น และศาลปกครองสู ง สุ ด นั น้ เห็น ว่ า
โดยทัวไป
่ ปจั จุบนั มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ในส่วนของขัน้ ตอนระยะเวลาการคัดเลือกซึ่งมี
ระยะเวลาค่ อ นข้า งนานเกิน ไปนัน้ ควรได้ร บั การพิจ ารณาปรับ ปรุงแก้ไ ขบริห ารจัดการการ
คัดเลือกให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินการทีส่ นั ้ กว่านี้ และอาจพิจารณาปรับเปลีย่ นวิธกี ารคัดเลือก
บางอย่างให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อลดปญั หาที่อาจทาให้มกี ารมองว่าระบบการสอบคัดเลือก
บางขัน้ ตอนไม่เป็นธรรมมีลกั ษณะเอือ้ ประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มได้
กรณีการคัดเลือกแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองทีต่ ้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภานัน้
เหมาะสมดีแล้ว เพื่อให้มคี วามยึดโยงกับประชาชน และไม่เป็ นอุปสรรคในการอ านวยความ
ยุตธิ รรมแต่อย่างใด
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสิทธิของประชาชนในการดาเนินคดีปกครอง การฟ้องคดี
ปกครองและการด าเนิ น คดีป กครองไม่ ม ีท นายความช่ ว ยร่ า งฟ้ องและด าเนิ น คดีป กครอง
เกี่ยวกับการยื่นฟ้ อ ง การแสวงหาหลัก ฐาน หรือจัดจ้างทนายความ การฟ้ อ งคดีต้อ งทาเป็ น
หนังสือฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ มีปญั หาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่างไร
่
ว สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่า โดยทัวไปแล้
ทางปกครองนัน้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้แก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายทีไ่ ด้รบั จากการกระทาของฝ่ายปกครอง แต่มเี ฉพาะในบาง
กรณีเท่านัน้ ที่ยงั คงมีปญั หาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองของ
ประชาชน เช่น การพิจารณาเกี่ยวกับความเป็ นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองในคดีปกครองบางประเภท และการพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีกรณีการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารที่กฎหมายกาหนดไว้ก่อนฟ้องคดี (การอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครอง) เป็นต้น ซึง่ หากพิจารณาปรับแก้ไขแนวคาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวหรือมีการบัญญัติ
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กฎหมายเพื่อปรับแก้ไขให้ชดั เจนมากขึน้ ก็จะทาให้การใช้สทิ ธิเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทาง
ปกครองของประชาชนเป็นไปด้วยสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
กรณีก ารดาเนินคดีปกครองโดยไม่มที นายความนัน้ เห็นว่า โดยทัวไปแล้
่
ว ถือ เป็ น
ข้อเด่นของการดาเนินคดีในศาลปกครอง เพราะจะเป็ นการลดภาระของประชาชนเป็ นอย่างมาก
โดยประชาชนไม่จาเป็ นที่จะต้อ งเสียเงินว่าจ้างทนายความซึ่งมักจะมีจานวนไม่น้อ ยเพื่อ ให้
ดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลแทน อันจะทาให้ประชาชนสามารถดาเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาลโดยการฟ้องคดีหรือแก้ขอ้ กล่าวหาได้โดยไม่เป็นภาระมากนัก อันจะทาให้ประชาชนสามารถ
ใช้สทิ ธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อ ย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม
ปจั จุบนั โดยทัวไป
่ ต้องยอมรับว่าประชาชนยังมีความรูค้ วามเข้าใจไม่มากนักในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับ
กฎหมายปกครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง ดังนัน้ ศาลปกครองควร
พิจารณาดาเนินกระบวนพิจารณาในระบบไต่ สวนในลักษณะที่ยดื หยุ่น ไม่ควรเคร่งครัด ให้
ความสาคัญกับปญั หาทางด้านเทคนิควิธพี จิ ารณาที่ไม่ใช่สาระสาคัญจนทาให้ค่กู รณีไม่สามารถ
เข้าถึงความเป็ นธรรมได้ สิง่ ใดที่คู่กรณีกระทาไปโดยผิดหลง ไม่เข้าใจ ไม่ได้จงใจ ศาลก็ควร
พิจารณาไต่สวน สอบถามให้ชดั เจนก่อนทีจ่ ะมีคาสังอย่
่ างใดอย่างหนึ่งไป
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีท่ีเ ป็ น การตัด สิท ธิแ ละจ ากัด สิท ธิข องประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุติธ รรม
ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 (1) นัน้ ระยะเวลาสัน้ เกินไป ระยะเวลาการอุทธรณ์
คาสังหรื
่ อคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นต่ อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วัน
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ และการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนการพิจารณา
ในปจั จุบนั นี้มคี วามเหมาะสมหรือไม่ สามารถอานวยความยุตธิ รรมได้เพียงใดและมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาได้อย่างไร
คาให้สมั ภาษณ์ กรณีระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา 9 (1) นัน้ เห็นว่ามีความเหมาะสม
แล้ว แต่ระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา 9 (2) อาจยังมีความไม่ชดั เจนอยู่บา้ ง อาจพิจารณา
ปรับแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ส่วนกรณีระยะเวลาการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นต่อศาล
ปกครองสูงสุดโดยไม่ส ามารถขยายระยะเวลาได้นัน้ อาจมีลกั ษณะค่อ นข้างเคร่งครัดตายตัว
เกินไป ขาดความยืดหยุ่น อาจพิจารณาปรับแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ศาลมี
อานาจพิจารณารับอุทธรณ์ทย่ี น่ ื เกินกาหนดทีผ่ อู้ ุทธรณ์มเี หตุจาเป็ นหรือเหตุสุดวิสยั ได้
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กรณีการมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาไม่รบั ฟ้องก่อนพิจารณาในปจั จุบนั นี้ถอื เป็ นวิธพี จิ ารณา
คดีท่จี าเป็ นที่ศาลปกครองจาเป็ นต้องพิจารณาก่อนว่าข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในอานาจของศาล
หรือไม่และได้ดาเนินการครบถ้วนตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ซึง่ จะแตกต่างจากวิธ ี
พิจารณาคดีในศาลยุตธิ รรม ด้วยเหตุลกั ษณะพิเศษของคดีปกครอง อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าว
ศาลปกครองควรจะมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้องก่อนการพิจารณาด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว
อันจะทาให้การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นธรรมแก่ผู้
ฟ้องคดี
คาถาม ท่านมีความคิดเห็นว่าจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ศาลปกครองควรปฏิรปู หรือไม่
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คาให้ สมั ภาษณ์ เห็นว่าศาลปกครองควรปฏิรูป เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อ นหรือ
เสียหายให้แก่ค่กู รณี
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