
บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีการมีค าพิพากษาของศาลไทยและศาลต่างประเทศ 

 ในอดีตองค์กรที่ใช้อํานาจตุลาการของไทยมีเพียงระบบศาลเดียวคือศาลยุติธรรม ที่มี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 มีผลทําให้ประเทศไทยมีระบบศาลปกครองเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ใช้อํานาจตุลา
การในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแยกต่างหากจากระบบของศาลยุติธรรม ซ่ึงกล่าวได้ว่า 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่นั่นเอง คือให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยชี้
ขาดเฉพาะคดีแพ่งและคดีอาญาเท่านั้น ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองนั้นให้อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของศาลปกครอง ซ่ึงมีระบบศาลและระบบผู้พิพากษาแยกต่างหากจากระบบศาลยุติธรรม โดยผู้
พิพากษาศาลปกครองจะมีคุณสมบัติเฉพาะและเป็น ‚ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ‛ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ทางปกครองเป็นพิเศษ 

แนวคิดและทฤษฎีการมีค าพิพากษาของศาลยุติธรรม 

 ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอ่ืน  

 1. ความเป็นมาของศาลยุติธรรม 
 สําหรับความเป็นมาของศาลยุติธรรมไทย  และผู้ท่ีทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี จะ

ได้อธิบายตามลําดับการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ดังนี้  
   1.1 ศาลในสมัยกรุงสุโขทัย  ลักษณะการปกครองของไทยในสมัยสุโขทัยยุคแรก  
สภาพสังคมและการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างเรียบง่าย การใช้อํานาจ ตุลา
การเป็นไปในลักษณะการชําระความแบบพ่อปกครองลูก พ่อขุนหรือกษัตริย์ทรงใช้อํานาจทางการ
ศาลด้วยพระองค์เอง  และยังทรงมอบอํานาจให้มีผู้ทําแทนเรียกว่า ‚ตระลาการ ‛ ซ่ึงมี การวาง
หลักเกณฑ์การพิจารณาและพิพากษาไว้ตามที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า  การพิจารณาและพิพากษาคดี
ต้องกระทําด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ไม่ลําเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  และไม่เห็น
แก่สินจ้างหรือสินบน ในยุคสุโขทัยตอนปลายรูปแบบการปกครองได้พัฒนาขึ้นมา อย่างมีแบบแผน
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เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเริ่มใหญ่โตขึ้นโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กรม คือ เวียง วัง 
คลัง นา  โดยมีเสนาบดีกรมวังเป็นผู้ชําระความแทนพระมหากษัตริย์  แต่อํานาจทางตุลาการอย่าง
เด็ดขาดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์  
   1.2 ศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาได้รับขนบธรรมเนียมมาจากพราหมณ์ ที่
เชี่ยวชาญด้านการปกครอง และการวางแผนราชประเพณีเป็นผู้ตรากฎหมายต่าง ๆ  โดยนํา พระ
ธรรมศาสตร์มาเป็นต้นแบบในการตรากฎหมาย มีพนักงานตุลาการและพราหมณ์ซ่ึงเชี่ยวชาญด้าน
นิติศาสตร์ เรียกว่า  ‚ลูกขุน ณ  ศาลหลวง ‛ เป็นผู้ช้ีบทกฎหมาย  และมีพนักงานที่เป็นคนไทย ใน
ตําแหน่งเสนาบดีและหัวหน้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีหน้าที่ชี้ผิดชอบ เรียกว่า ‚ลูกขุน ณ ศาลา ‛ ระบบ
การศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยามีรูปแบบที่ชัดเจนในสมัยพระเจ้าทรงธรรม  โดยตรากฎหมายวิธีส
บัญญัติเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2165 โดยมีศาลที่พิจารณาอรรถคดีต่าง ๆ กัน 
14 ประเภท ได้แก่  
    (1) ศาลความอุทธรณ์หรือศาลหลวง พิจารณาคดีเกี่ยวกับตระลาการ  ผู้ถามความ ผู้
ถือสํานวนพยานที่ถูกกล่าวหาว่ากระทํามิชอบในคดี  
    (2) ศาลอาชญาราษฎร์หรือศาลราษฎร์พิจารณาความอาชญาประเภทข่มเหงรังแก
กัน  
    (3) ศาลอาชญาจักร พิจารณาคดีว่าความแทนกัน  
    (4) ศาลความนครบาลหรือกระทรวงนครบาล พิจารณาความนครบาล  
    (5) ศาลแพ่งวัง พิจารณาคดีด่า สบประมาท แทะโลม  แย่งเมียและลูกสาวผู้อ่ืน กู้
หนี้ยืมสิน บุกรุกที่ดิน ข่มขืนกระทําชําเรา เป็นต้น  
    (6) ศาลแพ่งกลาง พิจารณาคดีแพ่งที่กล่าวหาในสถานเบา  
    (7) ศาลแพ่งเกษม  พิจารณาความแพ่งท่ีพิจารณาในสถานหนักเช่นเดียวกับ ศาล
แพ่งวัง แต่จําเลยสังกัดกรมอ่ืนที่มิใช่กรมวัง  
    (8) ศาลความต่างประเทศหรือกระทรวงกรมท่ากลาง พิจารณาความระหว่าง ชาว
ไทยกับชาวต่างประเทศ  
    (9) ศาลกรมพระคลังหรือศาลคลังมหาสมบัติ พิจารณาความเกี่ยวกับ พระราช
ทรัพย ์ 
    (10) ศาลกรมนาหรือกระทรวงกรมนา พิจารณาความโภชนากร  
    (11) ศาลกรมมรฎกหรือกระทรวงมรฎก พิจารณาความมรดกของผู้มีบรรดาศักดิ์
ต่าง ๆ  
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    (12) ศาลกระทรวงธรรมการ พิจารณาความพระภิกษุสามเณรที่ผิดศีล ผิดวินัย
ร้ายแรง  
    (13) ศาลความสังกัดหรือศาลความสัสดี พิจารณาความพิพาทเกี่ยวกับหมู่หมาย
ของบ่าวไพร่  
    (14) ศาลความเวทมนตร์หรือศาลกระทรวงแพทยา พิจารณาความที่กล่าวหาว่าเป็น
กระสือกระหัง ทําเวทมนตร์อาคม ทําเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น  
   ระบบศาลในสมัยนี้เม่ือมีคําพิพากษาของศาลแล้ว  ไม่มีการฟ้องร้องของคู่ความเดิมใน
ศาลสูงอีก  เว้นแต่กรณีคู่ความฝ่ายใดเห็นว่าตระลาการหรือพยานที่เกี่ยวข้องในคดีกระทํามิชอบ
หรือไม่ยุติธรรมอาจฟ้องร้องต่อศาลหลวง โดยถือเป็นความอุทธรณ์ แต่อาจมีบางกรณีที่ราษฎรถวาย
ฎีกาต่อพระมหากษัตริย์เช่นกัน  
   1.3 ศาลในสมัยกรุงธนบุรี ด้วยเหตุที่พระเจ้าตากสินมหาราชต้องทําสงครามอยู่เกือบ
ตลอดรัชสมัยของพระองค์  การศาลในสมัยนี้จึงได้นําระบบศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ เท่าที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในสมัยนั้น  
   1.4 ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงแรกมีลักษณะเช่นเดียวกับศาลในสมัย กรุง
ศรีอยุธยา แต่เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป  การศาลแบบเดิมได้ก่อให้เกิดปัญหา หลายประการ
ทั้งตัวระบบเองและผู้พิจารณาพิพากษาคดี  หากพิจารณาถึงศาลในอดีตจะพบว่า มีศาลกระจายอยู่
ตามกระทรวงต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงทําให้กระบวนการพิจารณาคดีมีความล่าช้า นอกจากนี้  การที่ศาล
สังกัดอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ทําให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงอํานาจตุลาการได้  และส่งผลให้การ
พิจารณาคดีปราศจากความอิสระ  เกิดการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ  ทําให้สถาบัน
ศาลไม่อาจประกันความยุติธรรมให้กับประชานชนได้ และถือเป็นข้ออ้างของชาวต่างชาติที่ปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  ในเวลาต่อมาจึงได้มีการปฏิรูปการศาลในสมัย รัชกาลที่ 5 ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ
ดังนี้ คือ  
    (ก) ความไม่เหมาะสมของระบบการศาลเดิม ระบบศาลที่มีศาลแยกย้ายกันอยู่ ตาม
กระทรวงกรมต่างๆ  มากมายและระบบการดําเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีที่ต้อง
ทํางานร่วมกันหลายหน่วยงานจึงทําให้การพิจารณาคดีเกิดความล่าช้าสับสน  และยังก่อให้เกิด
ปัญหาเรื่องอํานาจศาล  
    (ข) ความไม่เหมาะสมของวิธีพิจารณาความแบบเดิม วิธีพิจารณาและพิพากษาคดี 
รวมถึงการลงโทษขาดความเหมาะสมและไม่เป็นธรรม  คดีเกิดความล่าช้าและจํานวนคดีความ ก็
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
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    (ค) ความบีบคั้นจากต่างประเทศในด้านการศาล  อันเนื่องจากชาวต่างประเทศ มี
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในประเทศ ซ่ึงเป็นปัญหาในการปกครองประเทศเป็นอันมากเพราะกงสุล
ต่างประเทศถือโอกาสตีความสนธิสัญญาและไม่เคารพยําเกรงต่อกฎหมายและการศาลไทย จึงทําให้
ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยใหม่อย่างเร่งด่วน  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เม่ือวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ.2434 (รศ.110) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมศาลที่กระจัดกระจายตามกระทรวงต่าง ๆ  
เข้ามาไว้ในกระทรวงยุติธรรม ให้มีเสนาบดีเป็นประธาน เพื่อที่จะจัดวางรูปแบบศาลและกําหนดวิธี
พิจารณาคดีขึ้นใหม่ โดยมีกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฎ์เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม คนแรก ได้ทรง
วางระเบียบศาลตามแบบใหม่ ซ่ึงเดิมตามประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมมีศาลทั้งหมด 16 ศาล  ให้
รวมมาเป็นศาลสถิตย์ยุติธรรมให้เหลือเพียง 7 ศาล คือ  
    - ยกศาลฎีกา เรียกเป็น ศาลอุทธรณ์คดีหลวง ศาลอุทธรณ์มหาดไทย เรียกเป็น 
อุทธรณ์คดีราษฎร์  
    - ศาลนครบาล กับศาลอาญานอก รวมเรียกว่า ศาลพระราชอาญา  
    - ศาลแพ่งเกษม ศาลกรมวัง ศาลกรมนา รวมเรียกว่า ศาลแพ่งเกษม  
    - ศาลแพ่งกลาง ศาลกรมท่ากลาง ศาลกรมท่าซ้าย ศาลกรมท่าขวา  
    - ศาลธรรมการ และ ศาลราชตระกูล รวมเรียกว่าศาลแพ่งกลาง  
    - ศาลสรรพากร ศาลมรฎก รวมเรียกว่า ศาลสรรพากร  
    - ศาลต่างประเทศ คงไว้ตามเดิม  
 ต่อมาสมัยพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ทรงเป็น
เสนาบดี รศ.115-รศ.116 ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเพื่อส่ังสอนวิชา
กฎหมายตามแบบอารยประเทศ โดยทรงสอนวิชากฎหมายและเรียบเรียงตํารากฎหมายต่าง ๆ  ไว้
มากมาย จึงได้รับสมัญญาว่าเป็นบรมครูกฎหมาย  
  ในปี พ.ศ. 2451 (รศ. 127)  ได้มีประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 เปล่ียนแปลงและปรับปรุงราชการกระทรวงยุติธรรม
และศาลยุติธรรมให้ดีขึ้น ให้ศาลทั้งหมดตามประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมให้ยกเสีย คงให้แบ่งเป็น
ศาลฎีการับผิดชอบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และให้มีศาลขึ้นอยู่ในกระทรวงยุติธรรม 2 
ประเภท คือ  ศาลสถิตย์ยุติธรรมกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลพระราชอาญา ศาลแพ่ง  ศาล
ต่างประเทศ และศาลโปริสภา กับศาลหัวเมือง  
  ต่อมาได้มีประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2455 
แยกหน้าที่ราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นธุรการส่วนหนึ่งและฝ่ายตุลาการอีกส่วนหนึ่งและยกศาล
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ฎีกามารวมอยู่ในกระทรวงยุติธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งอธิบดีศาลฎีกาเป็น
ประธานในแผนกตุลาการโดยกรมหลวงพิชิตปรีชากรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
อธิบดีศาลฎีกาคนแรกในส่วนระเบียบราชการนั้นให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจและหน้าที่
บังคับบัญชาราชการและรับผิดชอบในบรรดาราชการที่เป็นส่วนธุรการทั่วไป แต่ในส่วนที่เป็น ตุลา
การ ให้เสนาบดีเป็นที่ปรึกษาหารือและฟังความเห็นอธิบดีศาลฎีกาแล้ววินิจฉัยไปตามที่ตกลงกัน 
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้เสนาบดีพร้อมอธิบดีศาลฎีกานําความกราบบังคมทูลเรียนพระราช
ปฏิบัติ  นอกจากนี้ให้ศาลฎีกามีหน้าที่ดําริวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการและนําความเห็นเสนอ
เสนาบดี ตลอดจนการตั้ง การเล่ือน หรือเปล่ียนตําแหน่งผู้พิพากษา ส่วนการแก้ข้อขัดข้องปัญหา
กฎหมายให้เป็นหน้าที่อธิบดีศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัย ถ้ามีข้อใดจําต้องเรียนพระราชปฏิบัติ  ให้อธิบดี
ศาลฎีกานําความขึ้นกราบบังคมทูล จนในปี พ.ศ. 2471 จึงได้ยกเลิกประกาศจัดระเบียบราชการ
กระทรวงยุติธรรม ฉบับ พ.ศ.2455 ด้วยการประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2471 ท่ีกําหนดให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีหน้าที่รับผิดชอบ
บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายธุรการและตุลาการ ท่ีนอกจากการพิจารณาพิพากษาคดี ในศาลซ่ึงเป็น
อํานาจอิสระของผู้พิพากษาแต่เพ่ือให้เสนาบดีมีโอกาสตรวจตราราชการในศาลยุติธรรมให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น จึงให้เสนาบดีมีอํานาจนั่งกํากับการพิจารณาปรึกษาคดีในศาลยุติธรรมได้ทุกศาลและในเวลา
ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายตุลาการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบราชการตุลา
การให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้พิพากษา  ตลอดจนการกวดขันในเรื่อง
วินัยและมารยาทเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความเที่ยงธรรมและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในราชการศาล
ยุติธรรม จึงได้มีประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2477 ให้เรียกศาลที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมว่า  ศาลยุติธรรม และให้แบ่งศาลออกเป็น 3 ชั้นคือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 
โดยศาลชั้นต้นจะแบ่งเป็นศาลในกรุงเทพและศาลในหัวเมือง ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมวรรค
หนึ่งบัญญัติว่า ศาลยุติธรรมทั้งหลาย ตามพระธรรมนูญนี้ให้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นจึงหมาย
รวมไปถึงศาลอ่ืน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้น ๆ ด้วย  แต่ไม่รวมศาลทหาร ซ่ึงสังกัดอยู่ใน
กระทรวงกลาโหม ระบบศาลยุติธรรมได้มีวิวัฒนาการจนมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาโดยการแก้ไข
เพิ่มเติม พระธรรมนูญศาลยุติธรรมอีกหลายครั้งและได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น
เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว และทั่วถึงโดย
มีประธานศาลฎีกาเป็นผู้วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลทั้งหมด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  ต่อมาในปี พ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรด
เกล้าฯให้ตั้งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเป็นสภาในพระบรมราชูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
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การศึกษานิติศาสตร์และการว่าความ ควบคุมความประพฤติของทนายความให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยทนายความ ในปี พ.ศ.2491 ปัจจุบันเรียกว่าสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
  อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งแผนกคดีเด็กและเยาวชนในศาลจังหวัดขึ้นอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันศาลคดีเด็กและเยาวชน
ได้เปล่ียนเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวและแผนกคดีเด็กและเยาวชนในศาลจังหวัดเปล่ียนเป็นศาล
จังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2543  
  ในส่วนของศาลชํานัญพิเศษได้จัดให้มีศาลพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาคดีที่มีลักษณะพิเศษ
ออกไปจากคดีธรรมดาเพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีได้รับการพิจารณาจาก ผู้
พิพากษาท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะเรื่องโดยมีศาลชํานัญพิเศษ 4 ศาล คือ ศาลแรงงานกลาง ศาล
ภาษีอากรกลางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลาง  
ซ่ึงสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมทั้งส้ิน ปัจจุบันศาลทั่วราชอาณาจักร  มีจํานวน 196 ศาล เป็นศาล
ฎีกา 1 ศาล ศาลอุทธรณ์ 10 ศาล ศาลชั้นต้น 185 ศาล  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2534 มาตรา 21 บัญญัติให้ กระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรมแต่ไม่รวมถึง
การพิจารณาพิพากษาคดีโดยมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ  การจัดระบบบริหารงานบุคคล
และจัดอัตรากําลัง มีระบบการศาลที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจน  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้พิพากษา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรม และสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และรับผิดชอบกิจการทั้งปวงและกําหนดให้กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลัก ดังนี้  
   (1) ธํารงไว้ซ่ึงความศักดิ์สิทธ์ิแห่งกฎหมาย  
   (2) อํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและรวดเร็ว รวมถึง
การขยายงานของศาลออกไปอย่างท่ัวถึง เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และพัฒนาระบบ
การพิจารณาพิพากษาคดีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   (3) รักษาสถาบันตุลาการให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สามารถดํารงตนเป็นอิสระเพ่ือการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้อย่างเป็นธรรม  
   (4) ปรับปรุงแก้ไขและเสนอกฎหมาย ให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  
   (5) พัฒนางานสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม ได้แก่  งานบังคับคดีและพิทักษ์
ทรัพย์ งานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ งานพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
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การระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ รวมท้ังสรรหามาตรการสนับสนุนการอํานวย
ความยุติธรรมอ่ืน ๆ เพื่อให้การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (6) ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
ในสังคมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (7) พัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประชาชน  
   (8) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ  ทัศนคติและจริยธรรมให้เหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ือสัตย์สุจริต อุทิศตนให้แก่ราชการ  รวมท้ังการเสริมสร้าง
คุณธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  
   (9) มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว  เป็นธรรมและ
ปลอดภัย และส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
  ในภายหลัง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 275 จึงได้บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงาน
ธุรการที่เป็นอิสระโดยจัดตั้งเป็นสํานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน จึงทําให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงาน
ธุรการให้กับศาลยุติธรรมอีกต่อไป  การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2543 

 2. ลักษณะส าคัญของวิธีพิจารณาความ  
 วิธีพิจารณาความ หมายถึง  กระบวนการพิจารณาท่ีกําหนดขั้นตอนของการดําเนินการ 

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความยุติธรรม  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ ท่ี
บังคับหรืออนุญาตให้คู่ความและศาลปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของคดี  
  ความสําคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความคือเป็นกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะเสนอคดีหรือเรื่องของตนต่อศาลและเป็นกลไกในการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ใช้อํานาจตุลาการ  
  หลักการสําคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความมีหลายหลักการแต่หลักการที่ถือว่าเป็น
หลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ  
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   (1) หลักการค้นหาความจริงแห่งคดี  
   ในการพิจารณาคดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด  ข้อเท็จจริงที่จะใช้ประกอบ ในการ
พิจารณาเพื่อนําไปสู่การพิพากษาหรือมีคําส่ังใด ๆ ได้นั้น  จะต้องปรากฏว่าในคดีนั้น มีข้อเท็จจริง
เพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี  ซ่ึงการที่ศาลจะได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
อํานาจของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  
   (2) หลักการฟังความทุกฝ่าย  
   หลักการฟังความทุกฝ่ายมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่า  ผู้ทําหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด ย่อมถูก
จํากัดในการรับรู้ข้อเท็จจริง และบุคคลที่รู้ข้อเท็จจริงมากที่สุดก็คือบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิจากคํา
วินิจฉัยนั้นเอง ฉะนั้นการรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากบุคคลดังกล่าวย่อมทําให้ผู้ท่ีมีหน้าที่วินิจฉัยชี้
ขาดสามารถตัดสินคดีได้อย่างถูกต้อง  
   (3) หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  
   หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถ เข้า
ฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ โดยผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องในคดีนั้นชอบท่ีจะได้อยู่ร่วมในการพิจารณาได้
เช่น เดียวกัน เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตุลาการโดยประชาชนทั่วไป  แต่อาจมี
ข้อจํากัดในกรณีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  
   (4) หลักการพิจารณาคดีโดยเร็ว  
    กระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นจะต้องให้คู่ความได้รับความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว
ตามสมควรด้วย ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า ‚ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม‛  
   ถึงแม้ว่าวิธีพิจารณาความของคดีต่าง ๆ  จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน  แต่หลักการ
พื้นฐานทั่วไปท่ีทุกระบบวิธีพิจารณาความต้องมี คือหลักการค้นหาความจริง หลักการฟังความ ทุก
ฝ่าย หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย หลักการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว หลักการต่าง ๆ ท่ีกล่าวนี ้เป็น
หลักการที่แม้ไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องถือว่าเป็น  หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาล
จะต้องนํามาใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาด้วย  
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ขั้นตอนของการด าเนินคดีแพ่งและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความแพ่ง 

 1. การเร่ิมต้นของคดีแพ่ง 
 คดีแพ่งจะเริ่มต้นเมื่อมีการยื่น ‚คําฟ้อง‛ ในกรณีที่เป็นคดีที่มีข้อพิพาท หรือเมื่อมีการยื่น 
‚คําร้องขอ ‛ ในกรณีที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ต่อศาล ซ่ึงผู้เริ่มคดีอาจยื่นคําฟ้องหรือคําร้องขอด้วย
ตนเองหรือโดยผู้ทําการแทนในคดีก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการมอบอํานาจให้ทนายความ ทําการ
แทน 
 การยื่นฟ้องคดีแพ่งจะต้องฟ้องให้ถูกศาลและต้องฟ้องให้ถูกต้องด้วย  
 คําว่า ‚ฟ้องให้ถูกศาล‛ หมายถึง คําฟ้องนั้นต้องเป็นคําฟ้องท่ีอยู่ในอํานาจของศาลที่ได้ยื่น
คําฟ้องนั้น 
 คําว่า ‚ฟ้องให้ถูกต้อง‛ หมายถึง คําฟ้องท่ียื่นนั้นต้องถูกต้องท้ังในรูปแบบและเนื้อหา คํา
ฟ้องโดยปกติต้องทําเป็นหนังสือและยื่นต่อศาลชั้นต้น และต้องทําตามรูปแบบและใช้แบบพิมพ์ ท่ี
ศาลกําหนด 
 ศาลเป็นผู้ตรวจคําฟ้อง หากศาลเห็นว่าคําฟ้องไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง 
ศาลอาจมีคําส่ังให้คืนคําฟ้องไปให้ทํามาใหม่ หรือให้โจทก์แก้ไขคําฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือ
ชัดเจนขึ้นก็ได้ หรือให้ชําระหรือวางค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาลภายในกําหนดเวลาท่ีศาลเห็นสมควร
และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาลในระยะเวลาหรือเงื่อนไขศาลก็จะส่ังไม่รับคําคู่ความนั้น 
 เมื่อศาลส่ังให้รับคําฟ้องของโจทก์แล้ว ศาลต้องออกหมายเรียกจําเลยให้มาแก้คดี 
หมายเรียกนี้ต้องส่งให้จําเลยพร้อมกับส่งสําเนาคําฟ้อง 
 ศาลเป็นผู้ตรวจคําฟ้องและมีอํานาจส่ังให้รับไว้ หรือให้ยกเสีย หรือให้คืนไป  
 คําฟ้องและคําร้องขอต้องมีความชัดเจนที่ศาลสามารถรู้ได้ว่าคู่ความจะให้ศาลดําเนินการ
อย่างไรต่อไป (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 146-148) 

 2. การนัดพร้อมและการชี้สองสถาน  
 คดีแพ่งที่เริ่มด้วยคําฟ้องนั้น เมื่อคําฟ้องนั้นเป็นคําฟ้องท่ีฟ้องถูกศาลและเป็นคําฟ้อง ท่ี
ถูกต้องแล้วศาลก็จะส่ังรับคําฟ้องนั้นไว้พิจารณา 
 เมื่อศาลได้มีคําส่ังรับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ศาลก็จะออกหมายส่งสําเนาคําฟ้องให้แก่
จําเลยเพื่อแก้คดี และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคําฟ้อง โจทก์ต้องร้องขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายดังกล่าว 
 เมื่อได้ส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้จําเลยแล้ว จําเลยต้องทําคําให้การเป็นหนังสือ
ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน อย่างไรก็ตาม กําหนดระยะเวลายื่นคําให้การนี้อาจมีการขยายได้เม่ือมี
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พฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคําส่ังหรือคู่ความมีคําขอขึ้นมาก่อนส้ินระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่
มีเหตุสุดวิสัย 
 การดําเนินการที่สําคัญของศาลหลังจากที่ได้มีคําส่ังรับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้วจะมี สอง
ประการ คือ การนัดพร้อมเพื่อสอบวาจา และการดําเนินการในชั้นเปิด ‚การพิจารณา ‛ ฉะนั้น การ
เตรียมการก่อนการดําเนินการดังกล่าวจึงมีความสําคัญ (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 149) 
  2.1 การนัดพร้อม 

  ในการนัดพร้อมเพื่อสอบวาจานั้น ศาลต้องกระทําโดยเร็ว การนัดพร้อมเพื่อสอบวาจา
จะเกิดขึ้นหลังจากการส่งหมายนัดพร้อมกับสําเนาคําฟ้องแก่จําเลย โดยศาลจะกําหนดให้จําเลยให้
การภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และตามปกติการนัดพร้อมเพื่อสอบวาจาจะกระทําเมื่อจําเลยได้
ให้การแล้ว 

  เกี่ยวกับการนัดพร้อมเพื่อสอบวาจานั้น กฎหมายบัญญัติว่า ศาลมีอํานาจส่ังได้ ตามท่ี
เห็นสมควรให้คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาลด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าคู่ความนั้น ๆ จะได้มี
ทนายความว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วก็ดี อนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าการที่คู่ความมาศาลด้วยตนเอง อาจยังให้เกิด
ความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดั่งบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ ก็ให้ศาลส่ังให้คู่ความ
มาศาลด้วยตนเอง 

  บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึง ‚หลักการมีอํานาจเหนือวัตถุ
แห่งคดี ‛ (Dispositionsmaxime) กล่าวคือ คู่ความมีอํานาจที่จะสละเสียซ่ึงส่ิงใด ๆ ในคดีได้ และ
แสดงถึง ‚หลักความรวดเร็วของการดําเนินคดี ‛ (Prinzip der beschleunigung des verfahrens) อีก
ด้วย 

  การที่คู่ความจะสละเสียซ่ึงส่ิงใด ๆ ในคดีหรือไม่นั้น ย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่ความ
โดยแท้ กล่าวคือ คู่ความมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ แม้กฎหมายจะใช้ว่า ‚ศาลมีอํานาจส่ัง ‛ 
แต่ศาลก็ไม่มีอํานาจที่จะบังคับคู่ความ (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 149-150) 

 2.2 การชี้สองสถาน  
  เมื่อการนัดพร้อมดังกล่าวไม่เป็นผล การนัดพร้อมในลําดับถัดไปคือการชี้สองสถาน

ซ่ึงคู่ความต้องมาศาลเพื่อกําหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นําสืบ  
  การกําหนดนัดเพื่อการชี้สองสถานตามปกติต้องกระทํา แต่ในกรณีที่ไม่จําเป็นต้องมี

การชี้สองสถานศาลจะมีคําส่ังงดการชี้สองสถานและกําหนดนัดสืบพยานไปเลยทีเดียว 
  อย่างไรก็ตาม คู่ความอาจตกลงกันกําหนดประเด็นข้อพิพาทไปเลยก็ได้ และหากศาล

เห็นชอบตามความตกลงของคู่ความศาลก็จะกําหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามท่ีคู่ความตกลงกันนั้น 
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  การชี้สองสถานเป็นหัวใจของคดีแพ่ง เพราะหากการชี้สองสถานเป็นไปอย่างจริงจัง
และรอบคอบแล้ว ย่อมทําให้การดําเนินคดีต่อไปง่ายขึ้น และทําให้คดีเสร็จรวดเร็วขึ้น 

  ศาลอาจทําการชี้สองสถานเองได้ในกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันกําหนดให้มีการชี้
สองสถานและเมื่อศาลทําการชี้สองสถานเองตามปกติคู่ความไม่มีสิทธิคัดค้านการชี้สองสถาน ของ
ศาล (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 151) 

 3. การพิจารณา  
 ‚การพิจารณา‛ เป็นขั้นตอนสําคัญของคดีซ่ึงจะจบลงด้วยคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
 ศาลจะชี้ขาดตัดสินคดีโดยคําพิพากษาได้ตามปกติต้องมีการสืบพยาน  
 การนั่งพิจารณาตามปกติต้องกระทําในศาลที่ได้ยื่นเรื่องไว้ในวันที่ศาลเปิดทําการและ 
ตามเวลาทํางานที่ศาลกําหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจําเป็น ศาลจะมีคําส่ัง
กําหนดนั่งพิจารณา ณ สถานที่อ่ืนหรือในวันหยุดหรือในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
 การนั่งพิจารณาตามปกติต้องกระทําต่อหน้าคู่ความที่มาศาลและต้องกระทําโดยเปิดเผย  
 การกําหนดสืบพยานต้องกระทําไม่ว่าจะมีการชี้สองสถานหรือไม่  
 ก่อนการสืบพยานอาจมีการอ่านคําฟ้อง คําให้การ คําให้การแก้ฟ้องแย้งหรือรายงาน
พิศดารแห่งการชี้สองสถานได้เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความร้องขอ 
 ในวันนัดพิจารณา เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอ ศาลจะอ่าน
ให้คู่ความฟังซ่ึงคําฟ้อง คําให้การและคําให้การแก้ฟ้องแย้ง หรือรายงานพิสดารแห่งการชี้สองสถาน
และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ยื่นต่อศาลและส่งไปให้แก่คู่ความแล้วโดยชอบก็ได้ ข้อนี้เป็นไป
ตาม ‚หลักฟังความทุกฝ่าย‛ (Audiatur et altera pars) ทํานองเดียวกับการอ่านฟ้องและอธิบายฟ้อง
ให้จําเลยฟังในคดีอาญา (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 151-153) 

 4. การพิพากษาคดี 
 ‚การพิพากษาคดี‛ เป็นขั้นตอนของการดําเนินคดีแพ่งที่ต่อเนื่องจาก ‚การพิจารณา ‛ และ 
‚คําพิพากษาสุดท้าย‛ (Endurteil) เป็นคําวินิจฉัยชี้ขาดเหตุที่ทําให้คดีจบส้ินลงท่ีสําคัญที่สุด อย่างไร
ก็ตาม ก็มิใช่ ‚คําพิพากษาสุดท้าย‛ (Endurteil) อย่างเดียวที่ทําให้คดีแพ่งจบส้ินลง เพราะคดีแพ่งอาจ
จบส้ินลงโดยประการอ่ืน เป็นต้นว่า โดยการประนีประนอมยอมความ โดยการถอนฟ้องคําฟ้อง 
 ก่อนการพิพากษาคดีอาจมีการอนุญาตให้คู่ความแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือยื่นคํา 
แถลงการณ์เป็นหนังสือได้ 



19 

 การแถลงการณ์ในทางวิชาการถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่ศาล ซ่ึงจะทําให้ศาล มีความ
รอบคอบในการพิพากษาคดียิ่งขึ้น การแถลงการณ์ไม่ว่าจะเป็นการแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือการ
แถลงการณ์เป็นหนังสือจึงเป็นกระบวนพิจารณา (Prozesshandlung) ที่เป็นประโยชน์ แก่ศาลด้วย 
 แม้คดีแพ่งจะตั้งอยู่บน ‚หลักความตกลง ‛ (Verhandlungsgrundsatz) แต่เพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรมแล้วกฎหมายได้กําหนดให้ศาลมีอํานาจอย่างเต็มที่  (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 
153) 

 5. การบังคับคดี  
 การบังคับคดี ( Vollstreckung) สําหรับคดีแพ่งเป็นเรื่องของความต้องการหรือ ความ
ประสงค์ของผู้ชนะคดี 
 โดยที่คดีแพ่งใช้ ‚หลักความตกลง ‛ ( Verhandlungsgrundsatz) การบังคับคดี 
(Vollstreckung) สําหรับคดีแพ่งจึงอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากผู้ชนะคดีไม่ต้องการหรือประสงค์ให้เป็น
เช่นนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
 การบังคับคดี ( Vollstreckung) สําหรับคดีแพ่งนั้นย่อมกระทําได้แม้คําพิพากษา จะยังไม่
ถึงท่ีสุด เหตุนี้ การบังคับคดี ( Vollstreckung) สําหรับคดีแพ่ง จึงแตกต่างจาก การบังคับคดี 
(Vollstreckung) ในคดีอาญา เพราะการบังคับคดีในคดีอาญา ( Strafvollstreckung) จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 153-154) 

ศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 1. แนวความคิดพื้นฐานของการจัดตั้งศาลปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 (1) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความคิดพื้นฐานว่า ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควรพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีอาญาและคดีแพ่งซ่ึงเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านั้น ส่วนคดี
ปกครองอันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารราชการของฝ่ายปกครองนั้นไม่ควรให้อยู่ในอํานาจ 
การพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เนื่องจากชาวฝรั่งเศสมีแนวความคิดว่า การ
พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองด้วย ดังคํากล่าวที่ว่า 
‚Juger l ’ administration, c ’est encore administer‛ ดังนั้น ผู้ท่ีจะพิพากษาคดีปกครองจึงมิใช่ เป็น
เพียงผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีปกครองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ท่ีมี ‚วิญญาณของนัก
บริหารงานทางปกครอง‛ อีกด้วย เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงผลกระทบของคําวินิจฉัยของศาล ท่ีจะมี
ต่อการบริหารราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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 (2) เมื่อมีการปฏิวัติเพ่ือล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในปี ค .ศ.1789 สภาร่าง
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในขณะนั้นได้วิเคราะห์ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจของมองเตสกิ
เออ (Montesquieu) แล้ว ก็เห็นว่า มองเตสกิเออเพียงแต่เสนอว่าอํานาจในการพิจารณาพิพากษา 
‚การกระทําความผิด ‛ (คดีอาญา ) และ ‚ข้อพิพาทระหว่างปัจเจกชน ‛ (คดีแพ่ง ) เท่านั้นที่ต้องแยก
ออกจากอํานาจบริหาร ดังนั้น การให้องค์กรของฝ่ายปกครองเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครอง จึงไม่
ขัดแย้งกับทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจของมองเตสกิเออแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ประเทศฝรั่งเศสจึงได้
สร้างและพัฒนาองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรม โดยจัดตั้ง 
‚สภาแห่งรัฐ ‛ (Conseil d’Etat) และ ‚สภาท่ีปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ‛ (Conseils de prefecture) 
ขึ้นทําหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครอง 
 (3) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตาม (1) จึงมีผลที่ตามมา 4 ประการ คือ 
  (ก) ผู้ท่ีทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคดีปกครอง (Magistrats administratifa) ในประเทศ
ฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาในศาลปกครองช้ันต้น ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุด 
(สภาแห่งรัฐ) หรือศาลตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน (โดยมีคุณสมบัติ 
วิธีการแต่งตั้งและระบบเงินเดือนที่เป็นพิเศษจากข้าราชการพลเรือนทั่วไป) แต่มิใช่เป็นข้าราชการ
ตุลาการของศาลยุติธรรม (Magistrats judiciaries)  
  (ข) ผู้พิพากษาศาลปกครองของฝรั่งเศสจึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการระดับสูงของฝ่ายปกครอง 
  (ค) ผู้พิพากษาศาลปกครองจะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดย ‚ระบบเปิด ‛ (le tour 
exteriour) คือ เปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถ 
ผ่านการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลปกครองได้ 
  (ง) ผู้พิพากษาศาลปกครองสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการพิจารณา
พิพากษาคดีควบคู่กันไปหรือขอลาไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติงานภายนอกต้นสังกัดเดิม เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง (Detachement) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
อย่างอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบัติมีสมาชิกของสภาแห่งรัฐในระดับต่าง ๆ จํานวนมาก ท่ีออกไปปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอธิบดี ผู้อํานวยการรัฐวิสาหกิจปลัดกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรี ฯลฯ  (คณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2537, หน้า 478) 
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 2. ความเป็นมาของการจัดตั้งศาลปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  (1) ในปี ค.ศ.1799 (พ.ศ.2342) ได้มีการจัดตั้ง ‚สภาแห่งรัฐ ‛ (Conseil d’Etat) ขึ้นโดย
ให้มีอํานาจหน้าที่ 2 ประการคือ (ก) ร่างกฎหมายให้แก่ฝ่ายบริหาร และ (ข) เป็นที่ปรึกษา ของฝ่าย
บริหาร และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารนี้เองท่ี ‚สภาแห่งรัฐ‛ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
พิจารณาคําร้องทุกข์ของราษฎรเกี่ยวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง  
  ในระยะแรก ‚สภาแห่งรัฐ‛ ยังไม่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องทุกข์ด้วยตนเอง ‚สภา
แห่งรัฐ‛ เพียงแต่เสนอแนะคําวินิจฉัยต่อหัวหน้าของฝ่ายบริหารให้เป็นผู้พิจารณาเองว่า จะวินิจฉัยชี้
ขาดตามที่ ‚สภาแห่งรัฐ ‛ เสนอแนะหรือไม่ ซ่ึงในทางปฏิบัติหัวหน้าของฝ่ายบริหารของฝรั่งเศส
มักจะวินิจฉัยชี้ขาดตามที่ ‚สภาแห่งรัฐ‛ เสนอแนะเสมอ 
  (2) ต่อมาหลังจากที่ ‚สภาแห่งรัฐ‛ ได้สร้างและพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ท่ี
เหมาะสมและได้เสนอแนะคําวินิจฉัยที่เป็นที่ยอมรับนับถือจากเอกชน ว่าสามารถ ให้ความคุ้มครอง
ต่อสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของตนได้เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาและคุ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไว้ได้อย่างพอเหมาะพอควรแล้ว ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงตรา
กฎหมายมอบอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองให้แก่ ‚สภาแห่งรัฐ ‛ ในปี ค.ศ. 1872 (พ.ศ.
2415) โดยที่ฝ่ายบริหารไม่สงวนอํานาจในการตรวจสอบคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐอีกต่อไป ‚สภา
แห่งรัฐ‛ จึงมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองได้เองนับตั้งแต่นั้นมา (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537, 
หน้า 479) 

 3. โครงสร้างและการจัดองค์กรของระบบศาลปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  3.1 ระบบศาลปกครองของฝรั่งเศสมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ 
   (ก) เป็นระบบ ‚ศาลคู่‛ กล่าวคือ ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีระบบศาล
ที่เป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมโดยส้ินเชิง 
   (ข) เป็นระบบ ‚สภาแห่งรัฐ‛ (Conseil d’Etat หรือ Council of State) กล่าวคือ เป็น
ระบบท่ีมอบอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองแก่สถาบันที่เรียกชื่อดังกล่าวซ่ึงทําหน้าที่เป็นทั้ง
ที่ปรึกษาของรัฐบาลและเป็นศาลปกครองด้วย 
   (ค) ผู้พิพากษาศาลปกครองมีที่มา คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง และ
สถานภาพท่ีแตกต่างจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมโดยส้ินเชิง 
  3.2 ระบบศาลปกครองของฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ 
   (ก) ศาลปกครองช้ันสูงสุด คือ ‚สภาแห่งรัฐ‛  
   (ข) ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ (Cours administratives d’appel) จํานวน 5 ศาล 
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   (ค) ศาลปกครองช้ันต้น ( Tribunaux administratifs) จํานวน 33 ศาล  
(คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537, หน้า 480) 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 1. ลักษณะส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  (1) วิธีพิจารณาใช้ระบบไต่สวน ( Procedure inquisitoriale) ซ่ึงผู้พิพากษามีบทบาท
สําคัญในการสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษามีอํานาจกลับภาระการพิสูจน์ได้ ถ้า
เห็นว่าข้ออ้างของโจทก์มีมูล แม้โจทก์จะหาเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างของตนไม่ได้ ก็
ตาม ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย 
  (2) วิธีพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องแสดงข้ออ้าง
ข้อเถียงของตนด้วยวาจาในวันนัดพิจารณาได้ 
  (3) วิธีพิจารณาท่ีเปิดโอกาสให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับทราบและโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียง
ของฝ่ายตรงข้ามได้ 
  (4) วิธีพิจารณาเป็นความลับ กล่าวคือ เฉพาะคู่ความเท่านั้นที่มีสิทธิรับทราบ คํา
คู่ความและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีของตน 
  (5) การฟ้องคดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับหรือการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ทาง
ปกครองท่ีถูกนํามาฟ้องคดี (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2545, หน้า 62)  

 2. ลักษณะส าคัญของการด าเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนที่ส าคัญ 
 วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองช้ันต้น ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดทั้ง 
3 ศาลมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีข้อแตกต่างกันในกระบวนวิธี
พิจารณาซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของแต่ละศาล  
  2.1 การรับคําฟ้อง (ซ่ึงแยกออกได้เป็นการยื่นคําฟ้อง การตรวจคําฟ้อง และการรับ คํา
ฟ้อง) เมื่อมีการยื่นคําฟ้องต่อศาล ส่ิงแรกที่เจ้าหน้าที่ของศาลปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครองสูงสุด
ต้องกระทํา คือ ประทับตราและลงวันที่ในคําฟ้องนั้น และตรวจว่าคําฟ้องนั้นได้ยื่นฟ้องภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะศาลจะดูวันที่รับคําฟ้องเป็นหลัก 
ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลจะรับคําฟ้องโดยเจ้าหน้าที่หรือวิธีการอ่ืนใด เพราะประเทศฝรั่งเศสได้วางระบบ
สําหรับคดีบางเรื่องท่ีจําเป็นต้องฟ้องภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง และคดีประเภทนี้ทนายความ 
หรือโจทก์สามารถนําคดีมาฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง โดยนําคําฟ้องใส่ซองและสอดเข้าไปในช่อง
รับคําฟ้องของเครื่องประทับฟ้องอัตโนมัติที่ไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับคําฟ้อง 
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  2.2 การวิเคราะห์คําฟ้อง ในศาลปกครองสูงสุดจะมีหน่วยงานตรวจสอบและวิเคราะห์ 
คําฟ้องโดยเฉพาะ แต่ในศาลปกครองช้ันต้นทั่วไปจะมีจ่าศาลหรือเจ้าหน้าที่จ่าศาลตรวจสอบและ
วิเคราะห์คําฟ้อง 
  การวิเคราะห์คําฟ้องนี้จะกระทําโดยการสรุปย่อข้อเรียกร้องหรือคําขอของผู้ฟ้องบันทึก 
ลงไปในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์เป็นหนังสือแนบไว้กับสํานวนคดี ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อโจทก์ ชื่อ
จําเลย คําขอของผู้ฟ้องคดี และสาเหตุของคําฟ้อง และการวิเคราะห์คําฟ้องโดยย่อนี้ต้องมีรายละเอียด
ที่สําคัญมากกว่าการย่อข้อความทั่วไป 
  ประโยชน์ที่สําคัญของการวิเคราะห์คําฟ้อง มีดังนี้ 
  (1)  ประโยชน์ในการแยกแยะประเภทคดี มีผลสําคัญต่อการกําหนดแนวทางการ
สอบสวนซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของคําฟ้อง เมื่อวิเคราะห์คําฟ้องแล้วเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์
พบว่าคดีมีความสําคัญ ก็ต้องรีบรายงานไปให้ประธานแผนกคดีปกครองสําหรับศาลปกครองสูงสุด 
หรือประธานศาลปกครองช้ันต้นนั้น ๆ ทราบ แล้วแต่กรณี (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 97) 
  สําหรับในด้านเทคนิคนั้น ต้องมีการแยกประเภทคําฟ้องตั้งแต่ในช่วงต้น เช่น คําฟ้องท่ี
ขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองหรือกฎท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นคําฟ้องท่ี ไม่
จําเป็นต้องมีทนายความ หรือคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือการละเมิดที่ต้องมีทนายความ 
หรือคดีภาษีอากรที่ต้องมีการดําเนินการเป็นพิเศษออกไป หรือคดีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน ก็
ต้องดําเนินการโดยทันที 
  (2) ประโยชน์ในการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของคําฟ้องหลาย ๆ คําฟ้องท่ีเกี่ยว
เนื่องกัน เช่น คดีที่สามีหรือภริยายื่นฟ้องต่อศาลปกครองแยกจากกันเป็นคนละคดีแต่เกี่ยวเนื่องกัน 
หรือคดีที่ผู้อาศัยในหมู่บ้านหลายคนฟ้องเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย หรือคดีที่สมาชิกใน
สมาคมยื่นคําฟ้องแยกกัน เป็นต้น เจ้าหน้าที่จึงต้องวิเคราะห์คําฟ้องลักษณะเดียวกันออกมาให้ได้ 
เพื่อไม่ให้คําฟ้องประเภทเดียวกันแยกการพิจารณาออกไปหลายองค์คณะ ซ่ึงอาจมีผลต่อการ
พิจารณาพิพากษาแตกต่างกันและต้องบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แล้วทําหลักฐานแนบไว้ใน
สํานวนคดี (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 99) 
  (3) ประโยชน์ในการแยกคําฟ้องประเภทที่โจทก์มีรายได้น้อยไม่สามารถจ่าย ค่า
ทนายความได้และได้ยื่นคําขอความช่วยเหลือจากสํานักงานการช่วยเหลือทางคดี หากเจ้าหน้าที่
พิจารณาว่าเข้าเง่ือนไขที่กําหนดไว้ ก็จะอนุมัติจ่ายเงินค่าทนายความให้โจทก์ คําฟ้องนี้มีลักษณะ
พิเศษ คือ  
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   (3.1) โจทก์สามารถยื่นคําขอความช่วยเหลือได้ก่อนยื่นคําฟ้องจริง เจ้าหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ ผลของการยื่นคําขอดังกล่าว 
ในทางกฎหมายจะถือเป็นการ ‚ยืดอายุความ‛ ฟ้องคดีออกไป 
    (3.2) ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าโจทก์ยื่นคําขอพร้อมกับคําฟ้อง ศาลจะไม่สามารถ
พิพากษาคดีได้จนกว่าสํานักงานช่วยเหลือทางคดีจะออกคําส่ังอนุมัติให้หรือปฏิเสธคําขอช่วยเหลือ
ก่อน จึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เจ้าหน้าที่ต้องวิเคราะห์คําฟ้องให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ศาลต้องเสียเวลา
ในภายหลัง หากพบว่าเป็นคําฟ้องท่ีมีคําขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
   2.3 การตรวจสอบหรือกล่ันกรองคําฟ้อง  
  เป็นกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างจ่าศาลกับประธานศาลปกครองนั้น ๆ 
สําหรับศาลปกครองช้ันต้นและประธานแผนกคดีปกครองกับเจ้าหน้าที่เลขานุการ สําหรับศาล
ปกครองสูงสุด เพื่อตรวจสอบว่าคดีนั้นศาลจะส่ังไม่รับคดีนั้นได้เลยหรือไม่ โดยตรวจดูว่าศาล
ปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษาคดีหรือไม่ หลังจากนั้นจะตรวจดูว่า คํา
ฟ้องนั้นเข้าเงื่อนไขในการที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องกัน ดังนี้ 
    2.3.1 การตรวจสอบว่าศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ 
    2.3.1.1 คําฟ้องท่ีไม่ใช่คดีปกครอง ศาลปกครองไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นเลย อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานแผนกคดีปกครองจะเป็นผู้ลงนามในคําส่ัง ไม่
รับคําฟ้องไว้พิจารณา ท้ังนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยตรวจสอบคําฟ้อง นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุด
ยังมีอํานาจออกคําส่ังส่งคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นไปให้ศาล
ปกครองช้ันต้นที่มีเขตอํานาจดําเนินการต่อไป  
    2.3.1.2 คําฟ้องท่ีเป็นคดีปกครองท่ียื่นผิดชั้นศาลหรือผิดเขตพื้นที่ ศาลปกครอง 
ที่ได้รับคําฟ้องนั้นจึงไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานศาล
ปกครองช้ันอุทธรณ์จะส่งคดีนั้นไปให้ประธานแผนกคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด เพื่อ
พิจารณาส่งคดีนั้นไปยังศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นเพื่อรับไว้พิจารณาคดีต่อไป เช่น 
โจทก์ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลปกครองช้ันต้นเองหรือศาลปกครอง
ชั้นต้นอ่ืน หรือ ศาลปกครองสตราบูร์กได้รับคําฟ้องท่ีอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองมาร์เซย์ 
อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรืออธิบดีศาลปกครองสตราบูร์กจะต้องส่งคดีนั้นไปให้ประธานแผนกคดี
ปกครอง เพื่อพิจารณาส่งคดีนั้นไปยังศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจต่อไป โดยกระบวนวิธีการนี้ เป็น
การแก้ไขปัญหา 2 ประการ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 100) คือ 
     (1) หากศาลปกครองท่ีได้รับคําฟ้องศาลแรกปฏิเสธไม่รับคําฟ้อง ไว้พิจารณา
จะทําให้ผู้ฟ้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายในการดําเนินการเพื่อยื่นคําฟ้องใหม่ 
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     (2) เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ศาลที่มีเขตอํานาจโต้แย้งว่าคดีไม่ได้อยู่ในเขต
อํานาจของตน เพราะคําส่ังส่งคดีของประธานแผนกคดีปกครองเป็นคําส่ังท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้แต่
ประการใด 
    2.3.1.3 คดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือคดีประเภทเดียวกัน รวมถึงคําฟ้องท่ีมี
ความเป็นไปได้ที่จะมีลักษณะเดียวกัน เช่น คดีขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองอาจจะฟ้องแยกกัน
หลายศาล ศาลก็จะมีมาตรการตรวจสอบคําฟ้องดังกล่าวจากศาลปกครองช้ันต้นอ่ืน ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ศาลอาจจะได้ข้อมูลจากโจทก์ผู้ฟ้องคดีว่ามีการฟ้องคดีประเภทเดียวกันนั้นในศาล
ปกครองช้ันต้นอ่ืนโดยศาลปกครองช้ันต้นก็จะมีมาตรการโอนคดีกันระหว่างศาล เพื่อให้ศาลหนึ่ง
รวมพิจารณาคดีเป็นคดีเดียวโดยมีวิธีดําเนินการ 2 วิธี คือ 
    (1) ส่งเรื่องไปให้ประธานแผนกคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดพิจารณาส่ัง
โอนคดี 
    (2) ให้ศาลใดศาลหนึ่งพิจารณาพิพากษาคดีหนึ่งโดยรวดเร็วเป็นตัวอย่างและ
โอนคดีที่เหลืออ่ืน ๆ ไปยังศาลที่มีคําพิพากษานั้น 
    การตรวจสอบคําฟ้องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพื่อประธานจะได้มีคําส่ังไม่รับคดี
ไว้พิจารณาตั้งแต่ต้น ทั้งคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือคดีไม่เข้าเงื่อนไขการฟ้องคดี ซ่ึง
เป็นการประหยัดเวลาและการทํางานของศาลที่ไม่ต้องส่งคําฟ้องไปให้คู่กรณีทําคําให้การและ
แลกเปล่ียนเอกสารกันหลายขั้นตอน 
   2.3.2 การตรวจสอบว่าคดีเข้าเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีหรือไม่ มี 2 กรณี 
    2.3.2.1 กรณีเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลย ซ่ึง
เป็นกรณีที่ศาลอาจเห็นได้โดยพลัน อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานแผนกคดีปกครอง มี
อํานาจที่จะส่ังไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาโดยไม่ต้องทําการสอบสวน ซ่ึงมี 3 ประเภทคดี 
      (1) คดีขาดอายุความ ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายท่ีจะพิจารณาคดีใดขาดอายุ
ความ แต่ปัญหาคือคดีนั้นเริ่มนับอายุความเมื่อใด เช่น การออกกฎต้องนับอายุความตั้งแต่วัน
ประกาศใช้กฎนั้น แต่ถ้าเป็นคําส่ังเฉพาะรายจะต้องดูว่าฝ่ายปกครองได้แจ้งคําส่ังให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสียในคําส่ังนั้นเมื่อใด อายุความจึงจะเริ่มนับ แต่ถ้าศาลไม่แน่ใจศาลต้องไต่สวนหรือตรวจสอบให้
แน่ชัดว่าคดีขาดอายุความหรือไม่ ไม่อาจมีคําส่ังไม่รับไว้พิจารณาได้โดยพลัน  (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 
2544, หน้า 101)  
     (2) คดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง เช่น การฟ้องขอให้เพิกถอนความเห็น คําเตือนหรือข้อแนะนําของคณะกรรมการต่าง ๆ ซ่ึง
โดยทั่วไปไม่ใช่คําส่ังทางปกครองท่ีจะขอเพิกถอนได้ อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นมีอํานาจออกคําส่ัง
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ไม่รับคําฟ้องได้ในทันที แต่ถ้าศาลไม่แน่ใจว่าเป็นความเห็น คําเตือน ข้อแนะนํา หรือความเห็นที่มี
ผลบังคับเช่นเดียวกับคําส่ังทางปกครองหรือไม่ ศาลต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงโดยแน่ชัด 
มิฉะนั้นศาลไม่สามารถมีคําส่ังไม่รับคดีได้โดยพลัน 
      (3) คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้ดําเนินการอุทธรณ์ก่อนยื่นคํา
ฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลต้องมีคําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา แต่ทั้งนี้ ศาลต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
ก่อนว่าโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองแล้วหรือไม่เพราะโจทก์อาจจะยื่นอุทธรณ์ต่อฝ่าย
ปกครองแล้ว แต่ลืมแจ้งให้ศาลปกครองทราบ ดังนั้น หากศาลมีข้อสงสัย ศาลจะต้องไต่สวนหรือ
ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่ศาลจะออกคําส่ังไม่รับพิจารณาคําฟ้องไว้พิจารณา  
     คดีอีกประเภทหนึ่งที่ศาลปกครองไม่อาจมีคําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาได้
ทันทีท่ีมีการยื่นคําฟ้อง แต่จะต้องรอจนกว่าจะพ้นกําหนดอายุความการฟ้องคดีนั้น เช่น คดีที่โจทก์
ฟ้องภายในอายุความ แต่โจทก์ไม่ได้ให้เหตุผลสนับสนุนท้ายคําฟ้องซ่ึงโดยหลักคําฟ้องจะต้องมี
เหตุผลสนับสนุนคําขอท้ายฟ้อง เมื่อพบข้อบกพร่องเช่นนี้ศาลจะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบ เพื่อแก้ไข
ภายในกําหนดอายุความฟ้องคดีได้ แต่เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วโจทก์ไม่ได้แก้ไขคํา
ฟ้องหรือไม่ให้เหตุผลสนับสนุนท้ายคําฟ้อง ศาลปกครองมีอํานาจส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาได้ 
    2.3.2.2 กรณีเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีนั้นมีข้อบกพร่องแต่โจทก์สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ถูกต้องต่อไปได้ ซ่ึงศาลจะต้องออกคําส่ังให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องนั้นเสียก่อนที่
ศาลจะออกคําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา เช่น 
     (1) คําฟ้องท่ีขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองหรือกฎ แต่โจทก์ไม่ได้แนบ
คําส่ังทางปกครองหรือกฎนั้นมาพร้อมกับคําฟ้อง เมื่อศาลได้มีคําส่ังให้โจทก์ส่งคําส่ังทางปกครอง
หรือกฎแล้ว แต่โจทก์ไม่ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดศาลก็มีอํานาจส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา 
    (2) คําฟ้องประเภทนั้นต้องมีทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของโจทก์ ในการฟ้อง
คดี แต่โจทก์ได้ดําเนินการฟ้องคดีด้วยตนเอง เมื่อศาลได้มีคําส่ังให้โจทก์หาทนายความแล้ว แต่โจทก์
ไม่ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด ศาลก็มีอํานาจส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา  (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 
2544, หน้า 102)  
    (3) การฟ้องคดีแทนบุคคลอ่ืน เช่น บุคคลธรรมดาฟ้องแทนบุคคลธรรมดาหรือ
ฟ้องแทนนิติบุคคล ซ่ึงกรณีฟ้องแทนบุคคลธรรมดามีเงื่อนไขว่าต้องแนบใบมอบฉันทะมาด้วย ซ่ึง
หากไม่แนบมาศาลพิจารณาไม่รับคําฟ้องได้แต่กรณีฟ้องแทนนิติบุคคลจะต้องมีคํารับรองจากนิติ
บุคคลว่าให้ฟ้องแทนนิติบุคคลนั้นได้ เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นคําฟ้องต่อศาล
ปกครองแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่กฎหมายได้บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดไว้อย่างชัดแจ้ง จึงต้องปรากฏหลักฐานการมอบอํานาจอย่างชัดแจ้งของท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละคดี กรณีเช่นนี้แม้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะฟ้อง
คดีด้วยตนเอง ศาลก็ต้องตรวจสอบการมอบอํานาจให้แน่ชัดว่าผู้ที่ได้รับมอบอํานาจนั้นได้รับมอบ
อํานาจอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะสภาอาจจะมีมติตรงกันข้ามกับคําฟ้องของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ได้ ซ่ึงในเรื่องนี้มีความสําคัญและเป็นลักษณะพิเศษที่ศาลปกครองต้องตรวจสอบให้
ได้ความโดยชัดแจ้ง ฉะนั้นการตรวจสอบคําฟ้องในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญที่เจ้าหน้าที่หรือศาล
ปกครองจะต้องตรวจสอบให้พบเสียโดยเร็วว่าคําฟ้องนั้นจะต้องแก้ไขคําฟ้องหรือแก้ไขในเรื่องใด 
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีเพราะเมื่อศาลมีคําส่ังให้แก้ไขแล้วศาลจะต้องรอให้พ้น
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดให้โจทก์แก้ไข ซ่ึงหากตรวจพบข้อบกพร่องในภายหลังอาจจะทําให้การ
พิจารณาคดีต้องล่าช้าออกไป 
    หลังจากได้มีการตรวจสอบหรือกล่ันกรองคําฟ้อง เพื่อดูว่าศาลมีอํานาจรับฟ้อง
และคดีนั้นเข้าเงื่อนไขในการฟ้องหรือไม่ อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานแผนกคดีปกครอง
ก็จะจ่ายสํานวนให้แผนกต่างๆ ในศาลนั้น ซ่ึงแต่ละศาลจะแบ่งออกเป็นแผนกและองค์คณะต่าง ๆ 
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละคดี 
   2.4 การแสวงหาข้อเท็จจริงของคําฟ้อง  
  ขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 
โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลจะมีได้ในทุกกรณี แต่ในบางเรื่องอาจจะมีข้อยกเว้นไม่ต้อง
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยดูจากคําฟ้อง เมื่อเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะพิจารณา
พิพากษาได้จากตัวคําฟ้องนั้น ศาลก็สามารถสรุปสํานวนและพิพากษาคดีนั้นโดยการพิพากษาของ
ตุลาการนายเดียวและอธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานแผนกคดีปกครองจะออกคําส่ังยกเว้น
ไม่ต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องมีขั้นตอนการแถลงคดีปกครอง   
  หากคดียังคงต้องมีกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงขั้นตอนหรือการที่จะดําเนินการก็
จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาล หรือสมาชิกชั้นต้นของศาลปกครองสูงสุดซ่ึงอยู่ในองค์คณะนั้น
จะต้องเตรียมแผนหรือขั้นตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอต่อหัวหน้าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 103)  
  แผนหรือขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง จะเริ่มจาก 
   2.4.1 การที่ศาลจะกําหนดว่าคดีนั้นใครจะเป็นจําเลยเพื่อส่งสําเนาคําฟ้องไปยัง
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทําคําให้การส่งมาให้ศาลปกครอง ซ่ึงหากเป็นคดีที่ค่อนข้างง่าย 
เช่น คดีที่ฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองหรือคําส่ังทางปกครองก็จะมีจําเลยหรือผู้ถูกฟ้อง
คดีเพียงรายเดียว หรือบางกรณีอาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย เช่น โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอน การ
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แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง ศาลจะต้องส่งสําเนาคําฟ้องไปให้ผู้ออกคําส่ังทางปกครอง  
ผู้เสียหาย และข้าราชการผู้ที่ได้รับประโยชน์จากคําส่ังแต่งตั้งนั้น หรือกรณีฟ้องขอเพิกถอนผล การ
สอบ ก็อาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย เช่นเดียวกัน หรือกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ศาลจะส่งสําเนาคําฟ้องไปให้ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาตและผู้ท่ีได้รับ
ใบอนุญาต ซ่ึงกรณีการฟ้องขอเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารนี้จะมีวิธีพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ โดยกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ส่งสําเนาคําฟ้องไปให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
นั้นโดยตรงด้วย  
   การส่งสําเนาคําฟ้องไปให้หลายหน่วยงานหรือหลายบุคคลนี้ อาจจะพิจารณาแยก
ว่าหากเป็นจําเลยก็ต้องให้ส่ง ‚คําให้การ‛ แต่หากเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ส่ง 
‚ความเห็น‛ มาให้ศาล ซ่ึงเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดจะส่งสําเนาคําฟ้องมากเป็นพิเศษ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดอาจจะ
ส่งสําเนาคําฟ้องเพื่อขอความเห็นจากกระทรวงโยธาธิการ ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลการก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หากมีการให้เงินอุดหนุน ก็จะส่งไปที่กระทรวงการคลังหรือเจ้าของ
งบประมาณเพื่อจะได้ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินหรือ 
การค้ําประกันการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศาลปกครองสูงสุดจะส่งสําเนาคําฟ้อง ไป
ยังกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็จะส่งสําเนาคําฟ้องดังกล่าวไปให้กรมท่ีดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ส่งความเห็นมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี  
   การที่แผนกคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดขอความเห็นไปยังหน่วยราชการ
ต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานราชการนั้น ๆ ตกเป็นจําเลยในคดี เพราะยังเป็นคดีระหว่าง
ประชาชนที่ฟ้องเป็นโจทก์และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นเป็นจําเลย เพียงแต่ศาลปกครอง
สูงสุดต้องการจะทราบปรัชญาหรือแนวความคิดของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ หากศาล
ปกครองสูงสุดไม่ยอมรับแนวความคิดนั้นก็จะพิจารณาวินิจฉัยคดีนั้นโดยอิสระต่อไป 
   แผนหรือขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงนี้ เม่ืออธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือ
ประธานแผนกคดีปกครองได้อนุมัติแล้ว จะมีการบันทึกแผนหรือขั้นตอนดังกล่าวลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ของคดีนั้น เพราะในการส่งสําเนาคําฟ้อง ศาลจะเป็นผู้กําหนดว่าจําเลยจะต้องส่ง
คําให้การในระยะเวลาใด ถ้าผ่านระยะเวลานั้นไปแล้วจะต้องมีขั้นตอนการติดตามต่อไป ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติศาลจะส่งคําฟ้องไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เพื่อจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาให้
มากที่สุด (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 104) 
   2.4.2 การแลกเปล่ียนเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ระหว่างโจทก์และจําเลย ซ่ึงตาม
กฎหมายไทยก็คือการส่งคําฟ้องให้จําเลยทําคําให้การนั้นเอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญ เพราะว่า
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เป็นหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความต้องให้ความเคารพต่อหลัก Contradiction คือ การให้ทุก
ฝ่ายมีสิทธิในการต่อสู้หรือโต้แย้งได้ เพราะในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยหลักแล้วจะ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารเป็นหลัก ท้ังนี้เพราะสาเหตุของการฟ้องคดีเป็นปัญหาท่ีสําคัญและ
มีขอบเขตที่กว้างขวาง การใช้วิธีการต่อสู้คดีด้วยวาจาโดยการให้การของพยานอาจจะ มีปัญหา การ
ทําคดีเป็นเอกสารจะทําให้ปัญหานี้ได้รับการชี้แจงท่ีครอบคลุมด้วยเอกสารฉบับเดียว  
   อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณาท่ีใช้การแลกเปล่ียนเอกสารเป็นหลักนี้ ก็ยังมี
ปัญหาอยู่ 2 ประการ คือ 
   ประการแรก คู่กรณีอาจตั้งใจที่จะไม่กล่าวถึงข้อความหรือประเด็นที่จะเป็นผลเสีย
แก่ตนเอง จะกล่าวถึงแต่ประเด็นที่เป็นผลดีแก่ตนเองเท่านั้น  
   ประการที่สอง บางครั้งคู่กรณีที่มีหน้าที่ชี้แจงหรือต้องส่งเอกสาร อาจจะหลงลืม
หรือไม่ช้ีแจงในส่ิงท่ีเขาหลงลืม หรือที่เขาตั้งใจที่จะไม่ส่งเอกสารนั้น ๆ  
   สําหรับขั้นตอนในการแลกเปล่ียนเอกสารนั้น มีดังนี้  
   (1) เอกสารชิ้นแรกที่คู่กรณีฝ่ายโจทก์จะทําต่อศาล คือคําฟ้อง ซ่ึงโจทก์สามารถ
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของคําฟ้องให้ชัดเจนได้ เพราะวิธีพิจารณาท่ีเกี่ยวกับคําฟ้องของศาล
ปกครองจะแตกต่างจากของศาลแพ่ง ตรงท่ีว่า คําฟ้องในคดีแพ่งโจทก์สามารถฟ้องโดยยื่นคําฟ้องท่ี
มีรายละเอียดเพียง 3-4 บรรทัด แต่ในศาลปกครองโจทก์จะต้องยื่นคําฟ้องท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 
หากไม่ครบถ้วนต้องมีการเพิ่มเติมคําฟ้องเข้ามาเพื่อให้ได้รายละเอียด 
   การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้นั้น เป็นเพราะระยะเวลา
ในการฟ้องคดีปกครองของฝรั่งเศสค่อนข้างส้ัน คือ เพียง 4 เดือน โจทก์จึงฟ้องคดีเท่าท่ีรู้มาก่อน
เท่านั้น และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ คําฟ้องในคดีปกครองต้องเป็นคําฟ้องท่ีง่ายต่อการฟ้อง 
หากรู้ว่าตนได้รับความเสียหายอย่างใด ก็สามารถยื่นฟ้องมาก่อนได้ แล้วทําคําฟ้องเพิ่มเติมภายหลัง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีได้ เพราะหลักสําคัญประการหนึ่งของคําฟ้องคดี
ปกครอง คือ คําขอท้ายฟ้องต้องมีเหตุผลที่ชัดแจ้ง ถ้าไม่เช่นนั้นศาลจะไม่รับไว้พิจารณา จึงเป็น
หน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องทําคําฟ้องเพิ่มเติมเข้ามา (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 105) 
   จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาของการทําคําฟ้องนั้นมี 2 ช่วง คือ ช่วงยื่นคําฟ้องฉบับแรก
และช่วงยื่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้อง แต่การอนุญาตให้โจทก์ทําคําฟ้องแก้ไขเพิ่มเติมได้ ก็อาจจะมี
ปัญหา ศาลจึงแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการประนีประนอมว่าคําฟ้องท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องทําภายใน 4 
เดือน นับแต่วันที่ยื่นคําฟ้องครั้งแรก และเพื่อมิให้มีการขยายเวลาให้ทําคําฟ้องเพิ่มเติมภายใน 4 
เดือนดังกล่าวทําให้การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลล่าช้า ซ่ึงอาจเกิดผลเสียแก่ศาลได้ ดังนั้น ถ้าหาก
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โจทก์ไม่ทําคําฟ้องเพิ่มเติมมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กฎหมายให้ถือว่าเป็นการถอนคําฟ้องโดย
อัตโนมัติ ศาลก็จะจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
   สําหรับระยะเวลาของการทําคําฟ้องเพิ่มเติมในศาลปกครองสูงสุด (Conseil 
d’Etat) นั้น กําหนดไว้ 4 เดือน นับแต่วันที่ยื่นฟ้องครั้งแรก ส่วนในศาลชั้นต้นเป็นดุลพินิจของ
อธิบดีหรือประธานศาลปกครองช้ันต้นนั้น ๆ ท่ีจะกําหนด ซ่ึงอาจจะน้อยกว่า 4 เดือนก็ได้  
   (2) เมื่อได้คําฟ้องและคําฟ้องเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ก็จะเริ่มขั้นตอนการแลกเปล่ียน
เอกสารกันระหว่างคู่กรณี เริ่มต้นโดยจ่าศาลจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการส่งคําฟ้องของโจทก์
ไปให้จําเลยเพื่อทําคําให้การ กระบวนการแลกเปล่ียนเอกสารดังกล่าวจะอยู่ใน ความควบคุมของ
ตุลาการเจ้าของสํานวน และประธานศาลหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันต้น ส่วนผู้รับผิดชอบ
ประสานงานในด้านธุรการคือจ่าศาล  
   หลังจากที่จําเลยทําคําให้การแล้ว เป็นหน้าที่ของศาลจะต้องส่งคําให้การนั้นไปให้
โจทก์ เพื่อให้โจทก์สามารถตรวจสอบข้ออ้างและข้อโต้แย้งของจําเลย และสามารถ ทําความเห็น
โต้แย้งกลับมาได้ ตามหลัก Contradiction  
   เมื่อโจทก์ส่งคําคัดค้านคําให้การไปที่ศาลแล้ว เป็นดุลพินิจของศาล ท่ีจะตรวจสอบ
ว่า ข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือไม่ และคําคัดค้านคําให้การของโจทก์มี
เนื้อหาหรือมีประเด็นใหม่ท่ีศาลหรือจําเลยจําเป็นต้องทราบหรือไม่ ถ้าหากมีประเด็นใหม่ ศาลก็มี
หน้าที่ต้องส่งคําคัดค้านคําให้การของโจทก์ไปให้จําเลยเพื่อทําคําให้การเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
จําเลยทําคําให้การเพิ่มเติมก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องส่งคําให้การเพิ่มเติมดังกล่าวไปให้โจทก์
เสนอความเห็นในส่ิงท่ีจําเลยได้ทํามา แต่ขั้นตอนนี้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะตรวจดูว่าลักษณะของ
เอกสารหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือไม่ และการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วหรือไม่  
   ขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือ จะทําให้ตุลาการ
เจ้าของสํานวนหรือประธาน Conseil d‛Etat ต้องเสียเวลาท่ีจะตรวจสอบดูว่าคําคัดค้านคําให้การ
ของโจทก์ดังกล่าวมีประเด็นใหม่หรือไม่ เพื่อส่งไปให้จําเลยทําคําให้การเพิ่มเติมมาอีกครั้งหนึ่ง 
(มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 106) 
   สําหรับศาลปกครองช้ันต้นจะวางบทบาทวิธีปฏิบัติในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าว ดังนี้  
   (1) ให้โจทก์ส่งคําคัดค้านคําให้การไปให้จําเลย เพื่อให้จําเลยทําคําให้การเพิ่มเติม
ทันทีโดยอัตโนมัติ โดยศาลจะไม่พิจารณาข้อเท็จจริง เพราะเจ้าหน้าที่มีงานมาก และศาลก็มีคดีมาก
เช่นกัน  
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   โดยทั่วไปการแสวงหาข้อเท็จจริงจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีโอกาส
โต้แย้งคัดค้านอย่างน้อย 2 ครั้ง คือโจทก์ทําคําฟ้องและคําคัดค้านคําให้การ ส่วนจําเลยทําคําให้การ
และคําให้การเพิ่มเติม (รวมอย่างน้อย 4 ครั้งเสมอ) แต่ทางแก้ปัญหาของศาลปกครองช้ันต้น คือ การ
กําหนดระยะเวลาให้ทําคําให้การหรือคําคัดค้านคําให้การค่อนข้างส้ัน เพราะระยะเวลานี้จะเป็น
หน้าที่ของตุลาการเจ้าของสํานวนเป็นผู้กําหนด การส่งเอกสารก็จะใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน  
   (2) กรณีคําให้การหรือคําคัดค้านคําให้การใดมีเอกสารหลักฐานแนบจํานวนมาก 
หรือมีน้ําหนักมาก ไม่สะดวกต่อการส่งทางไปรษณีย์ ศาลได้กําหนดวิธีการแก้ไขโดยให้ส่งตัว
บันทึกคําให้การหรือคําคัดค้านคําให้การรวมท้ังคําฟ้องไปให้โจทก์หรือจําเลยที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
รายการเอกสารหลักฐานที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายสามารถมาตรวจดูได้ที่สํานักงานศาล วิธีการดังกล่าวนี้
ได้บัญญัติไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองช้ันต้นและศาลอุทธรณ์
ด้วย  
   (3) นอกจากนี้ ศาลยังได้กําหนดมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ยืดเวลาการทําคําให้การและคําคัดค้านคําให้การ ทําให้ขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงก็จะถูก
ยืดเวลาการออกไป และทําให้การพิจารณาคดีล่าช้า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ที่จะทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้าออกไป เนื่องจากการยื่น คํา
ฟ้องต่อศาลปกครองไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น คู่กรณีบาง
ฝ่ายอาจจะต้องการให้คดีนั้นยืดยาวออกไป ศาลปกครองจึงได้กําหนดแนวทาง 3 แนวทาง ในอันที่
จะทําให้คู่กรณีเคารพในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดในการส่งเอกสารไปยังศาล 
    (3.1) เมื่อศาลได้กําหนดเวลาส่งคําให้การ ศาลจะออกคําบังคับให้คู่กรณีต้องส่ง
เอกสารไปยังศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากฝ่าฝืนจะมีการผลบังคับตามมา อย่างไรก็ตาม ศาล
ยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เป็นจําเลยสามารถอธิบายหรือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถ ส่งเอกสาร
ไปยังศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ เช่น มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรือมีราชการมาก แต่หากคู่กรณี
ที่เป็นส่วนราชการยังคงไม่ชี้แจงหรือทําคําให้การมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ศาลก็จะบังคับใช้
มาตรการในประการที่สอง  
    (3.2) แจ้งไปยังจําเลยหรือส่วนราชการว่า ถ้ายังคงไม่ส่งคําให้การมา ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ศาลจะถือว่าจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามท่ีโจทก์กล่าวอ้างมาในคําฟ้อง และ
จําเลยจะไม่สามารถโต้แย้งข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้อีก กระนั้นก็ดี ตามมาตรการที่สองนั้น ก็อาจจะ
ไม่ได้ผล เพราะบางครั้งการวินิจฉัยคดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอย่างเดียว ข้อกฎหมาย ก็มี
ความสําคัญด้วย ดังนั้น แม้ว่าตามข้อสันนิษฐานจะถือว่าได้มีการยอมรับในข้อเท็จจริงแล้ว คดีนั้นก็
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ยังไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยได้ ถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นหลักของการวินิจฉัยคดี 
มาตรการในประการที่สองนี้จึงยังมีข้อบกพร่องอยู่ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 107) 
    (3.3) การกําหนดวันปิดการสอบสวนหรือปิดการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี
นั้น (คําส่ังปิดการสอบสวนในคดีมีเฉพาะในศาลปกครองช้ันต้นและศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ คําส่ัง
ปิดการสอบสวนไม่มีใน Conseil d’Etat) โดยอธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานศาลอุทธรณ์ 
จะเป็นผู้กําหนดว่าคดีนั้นจะส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงลงในวันใดก็ได้ ซ่ึงมีผลให้ถือว่า หลังจาก
วันที่ศาลมีคําส่ังแล้ว บันทึกของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง คําคู่ความต่าง ๆ ท่ียื่นหลังจากนั้น ไม่สามารถที่จะ
รับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสํานวนคดี  
    หากคู่กรณีส่งข้อเท็จจริงมาหลังจากวันที่ศาลส่ังส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
แล้ว ตามมาตรการดังกล่าวศาลจะไม่มีหน้าที่ต้องอ่านหรือนําเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนคดี 
ตลอดจนไม่ต้องส่งให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงจะทําให้การแสวงหาข้อเท็จจริงส้ินสุดไปโดยเร็ว
และภายในระยะเวลาท่ีแน่นอน ดังนั้น วิธีการกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ทําให้
คู่กรณีเคารพในระยะเวลาท่ีจะต้องยื่นต่อศาล อย่างไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นมีอํานาจที่จะเปิดการสอบสวนภายหลังจากที่ศาลได้ส่ังให้ส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว 
ซ่ึงเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของอธิบดีศาลปกครองช้ันต้น คู่กรณีไม่สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลสูงได้  
    การกําหนดไม่ให้ศาลรับเอกสารหรือคําให้การของคู่กรณี ไว้ในสํานวน เป็น
เรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คู่กรณีจะคิดอยู่เสมอว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาคดีนั้น 
ตนย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคําคู่ความใด ๆ ให้แก่ศาลได้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสีย ดังจะเห็นได้จาก  Conseil 
d’Etat ที่ไม่มีบทบัญญัติที่จะให้ศาลส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง จนบางครั้งศาล
กําหนดวันนั่งพิจารณาเพื่อทําคําแถลงการณ์หรือทําคําพิพากษาแล้ว คู่กรณีเพิ่งจะนําคําให้การหรือ
คําคัดค้านคําให้การที่ศาลรออยู่มาส่ง และศาลต้องถือปฏิบัติตามหลัก Contradiction โดยจะต้องส่ง
คําให้การหรือคําคัดค้านคําให้การให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ทําให้ การพิจารณาต้องยืดเวลาออกไป
อีก (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 108) 
   2.4.3 การแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลอาจต้องการเอกสารหรือข้อเท็จจริง
นอกเหนือจากที่คู่กรณีอ้างและชี้แจงในเอกสาร ซ่ึงตามประมวลกฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมทาง
ปกครองกําหนดให้เป็นดุลพินิจของตุลาการศาลปกครองท่ีจะใช้มาตรการในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมจากการแลกเปล่ียนเอกสารของคู่กรณี ซ่ึงมีมาตรการหลักได้ เช่น การตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะ
ศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการฟ้องนั้น หรืออนุญาตให้ศาลออกไปเดินเผชิญสืบ แต่โดยทั่วไปศาลแทบจะ
ไม่ได้ใช้มาตรการเหล่านั้นเลย มาตรการที่ศาลใช้บ่อยคือ  
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    2.4.3.1 การมีหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือให้
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามท่ีศาลต้องการจะทราบเพิ่มเติมจากส่ิงท่ียังบกพร่องอยู่ใน
สํานวนคดี เม่ือศาลได้เอกสารจากคู่กรณีฝ่ายใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ศาลก็จะต้องส่งสําเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือทําความเห็นคัดค้านเอกสารดังกล่าวนั้น ตามหลัก 
Contradiction 
    2.4.3.2 ส่ิงท่ีศาลนิยมใช้อีกประการหนึ่งคือการมีหนังสือไปถึงส่วนราชการ ให้
อธิบายเหตุผลหรือเหตุจูงใจที่ออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองเหล่านั้นออกมา โดยหลักทั่วไปฝ่าย
ปกครองจะต้องให้เหตุผลหรืออธิบายเหตุผลในการออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น แต่อย่างไรก็
ตาม มีคําส่ังทางปกครองบางอย่างท่ีเป็นข้อยกเว้น โดยไม่มีเหตุผลหรือคําอธิบายที่มาของคําส่ัง แต่
ศาลก็จะต้องขอคําอธิบายหรือเหตุผลเบื้องหลังในการออกคําส่ังดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ส่วนราชการ
ไม่อธิบายเหตุผล หรือมักจะอ้างลอย ๆ ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิ
เรียกร้องได้ การแก้ไขปัญหาในลักษณะดังกล่าว ศาลจะส่งหนังสือไปเพื่อขอทราบเหตุผล เหตุจูงใจ 
หรือความเป็นมาในการออกคําส่ังดังกล่าว ถ้าส่วนราชการยังไม่อธิบายหรืออธิบายโดยไม่มี
รายละเอียดเพียงพอ ส่วนราชการนั้นก็จะมีความเส่ียงท่ีจะแพ้คดีเป็นอย่างมาก เหตุผลที่ศาลยกขึ้นมา
วินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้เป็นเหตุผลที่อยู่ในหลักกฎหมายปกครองท่ีว่า ในกรณีที่ฝ่ายปกครองมี
ดุลพินิจในการออกคําส่ังใด ๆ ก็ตาม ฝ่ายปกครองหรือผู้มีอํานาจในการออกคําส่ังจะต้องใช้ดุลพินิจ
โดยการพิจารณาเหตุผลและสภาพแวดล้อมของบุคคลเป็นราย ๆ ไป ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการใช้
ดุลพินิจไม่ชอบ และศาลสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น ๆ ได้ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 
109) 
    หลักกฎหมายปกครองดังกล่าวนี้เกิดจากแนวคําพิพากษาของ Conseil d’ Etat 
ในคดีของ Monsieur Barel ซ่ึงมีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า M.Barel สมัครสอบเข้าโรงเรียนการบริหาร
ราชการแห่งชาติ (L‘Ecole Nationale d’Administration) หรือ L’ENA แล้ว แต่กรรมการสอบ
ประกาศว่า M.Barel ไม่มีสิทธิสอบ M.Barel จึงมาฟ้องคดีต่อ Conseil d’Etat โดย M.Barel อ้าง
เหตุผลว่าท่ีตนไม่ได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิสอบก็เนื่องจากความคิดทางการเมือง ซ่ึงอาจจะมี
ความคิดแตกต่างจากทางฝ่ายประธานาธิบดี Conseil d’Etat ได้ขอให้ L’ENA ชี้แจงข้อเท็จจริงแต่
ทาง L’ENA มิได้ชี้แจง Conseil d’Etat จึงถือว่า L’ENA ไม่มีเหตุผลอ่ืนนอกจากเหตุผลที่โจทก์ได้
กล่าวอ้างมาในคําฟ้อง Conseil d’Etat จึงพิพากษาให้เพิกถอนคําส่ังปฏิเสธที่ไม่ให้ M.Barel เข้าสอบ  
    แม้ว่าคดีของ M.Barel นี้จะมีลักษณะพิเศษ แต่แนวคําพิพากษาเรื่องนี้สามารถ
นํามาใช้ได้กับคดีทั่ว ๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการคนหนึ่งมายื่นคําขอกับต้นสังกัดเพื่อจะขอเบิก
ค่าใช้จ่ายหรือสิทธิบางประการ แต่ถูกปฏิเสธ จึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ถ้าศาลปกครองขอ
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คําอธิบายไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ส่วนราชการไม่อธิบายหรือไม่สามารถชี้แจงได้ว่าท่ีปฏิเสธ
เป็นเพราะอะไร เพียงเท่านี้ศาลก็สามารถนําเหตุผลนี้มาเพิกถอนคําส่ังปฏิเสธของส่วนราชการ
ดังกล่าวได้ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 110) 
    2.4.3.3 สําหรับการใช้มาตรการอ่ืน ๆ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้น มีบางกรณี
ที่ศาลสามารถยกข้อกฎหมายเพื่อใช้วินิจฉัยคดีนั้น ซ่ึงหากศาลมีความจําเป็นที่จะยกข้อกฎหมาย ที่
ทั้งโจทก์และจําเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวในคําฟ้องและคําให้การของตน กฎหมายบังคับว่าให้ศาลต้อง
แจ้งข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบเพื่อทําความเห็นของตนเกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้น  
    ข้อกฎหมายที่ศาลมักจะยกขึ้นพิจารณา คือ  
     (1) ผู้ออกคําส่ังทางปกครองนั้นไม่มีอํานาจออกคําส่ังดังกล่าว  
     (2) กรณีที่คู่กรณีเข้าใจว่าต้องใช้ข้อกฎหมายหนึ่งมาปรับแก่คดี แต่ตาม การ
พิจารณาของศาลเห็นว่าคดีมิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น เป็นการสําคัญผิดในการ นํา
กฎหมายมาปรับใช้ การที่คู่กรณีสําคัญผิดเช่นนี้ ศาลก็จะต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ   
  2.5 การมอบคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสํานวน  
  หลังจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเสร็จส้ินแล้วในศาลปกครองช้ันต้น อธิบดี ศาล
ปกครองช้ันต้นจะมีคําส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแถลงข้อเท็จจริง (สําหรับ Conseil d’Etat ไม่มีการ
กําหนดวันส้ินสุดการแถลงข้อเท็จจริง) ขั้นตอนต่อไปคือ การมอบคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสํานวน 
ทั้งนี้ เพราะตุลาการเจ้าของสํานวนจะเริ่มศึกษาสํานวนคดีจริงจังเม่ือเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว 
ก่อนหน้านี้งานจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของศาลที่จะรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน ในขั้นตอนนี้
เนื่องจากได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแล้ว จึงพร้อมท่ีจะทําการวินิจฉัยคดีได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป็น
คดีที่มีความสําคัญของ Conseil d’Etat ประธานองค์คณะจะมอบสํานวนคดีให้ตุลาการเจ้าของ
สํานวนไปทําการศึกษาก่อนที่คู่กรณีจะส่งเอกสารครบถ้วน เพราะคดีดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาไว้ล่วงหน้า  
  หลังจากที่ตุลาการเจ้าของสํานวนได้รับสํานวนที่มีการสอบสวนครบทุกขั้นตอนแล้ว 
จะทําการศึกษา และเมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วจะจัดทําเอกสารขึ้น 3 ชิ้น คือ  
   2.5.1 บันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวน (Note) ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และข้อสรุปว่าคดีเรื่องนั้นควรจะวินิจฉัยอย่างไร  
   2.5.2 ข้อเท็จจริงส่วนต้น (Visa) จะระบุว่าคู่กรณีได้ส่งเอกสารอะไรบ้างให้แก่ศาล  
   2.5.3 ร่างคําพิพากษาของศาล (Project de judgment) ซ่ึงอาจจะทําเป็นหลายฉบับ
ก็ได้ ถ้าหากเห็นว่าแนวคําวินิจฉัยอาจเป็นไปได้หลาย ๆ แนว แล้วแต่องค์คณะจะวินิจฉัย (มาร์ติน 
ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 111) 
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  เมื่อตุลาการเจ้าของสํานวนได้จัดทําบันทึกทั้ง 3 ฉบับเสร็จส้ินแล้ว ก็จะเสนอไปท่ี
หัวหน้าคณะหรือประธานองค์คณะ หัวหน้าคณะหรือประธานคณะก็จะนัดตุลาการเจ้าของสํานวน
เพื่อตรวจสอบว่ามีการทําโดยรอบคอบครบถ้วนหรือไม่ ข้อสรุปท่ีองค์คณะมักจะวินิจฉัยในคดีนั้น
ควรจะเป็นอย่างไร  
  การที่ศาลต้องยกร่างคําพิพากษาไว้ก่อนที่มีการนั่งพิจารณาครั้งแรกนั้น เนื่องจากศาล
ไม่ต้องการที่จะดําเนินการโดยมีเวลาน้อยในการวินิจฉัยคดี เพราะทนายความหรือคู่กรณี ใน
ประเทศฝรั่งเศสมักจะไม่ให้ข้อมูลต่อศาลมากนัก ศาลจึงต้องศึกษาเอง พิจารณา และกําหนดแนวคํา
วินิจฉัยไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือแนวคําพิพากษา ท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในคดีนั้น ซ่ึงศาลปกครองฝรั่งเศสถืออยู่เสมอว่า ศาลเองไม่มีหน้าทีท่ีจะต้องวินิจฉัยคดีของ
เอกชนเป็นราย ๆ และมีผลเฉพาะราย แต่คําวินิจฉัยนั้นจะต้องเป็นแนวคําวินิจฉัยซ่ึงจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติราชการของชาติ ศาลปกครองจึงตระหนักอยู่เสมอว่ามีหน้าที่ต่อระบบบริหารราชการของ
แผ่นดิน ดังนั้น ก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยอย่างใดลงไป ศาลจะต้องม่ันใจอย่างเต็มที่ว่าตัวบท
กฎหมายที่นํามาใช้ ตลอดจนแนวคําวินิจฉัยต่าง ๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ในวันนั่ง
พิจารณาซ่ึงเป็นวันที่คู่กรณีมาศาล ตุลาการเจ้าของสํานวน องค์คณะและตุลาการผู้แถลงคดี จะต้อง
มั่นใจว่าได้ศึกษาคดีมาเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่จะมีการนั่งพิจารณาและมีการลงมติวินิจฉัยคดีเป็น
ลําดับต่อไป 
  ในการนัดพิจารณาบันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวนจะมีการประชุมองค์คณะและจะ
มีการลงมติว่าเรื่องนั้นจะวินิจฉัยไปอย่างไร หลังจากนั้นจะมีการร่างคําพิพากษาท่ีผ่านการประชุม 
ซ่ึงในการประชุมเพื่อตรวจสํานวนบันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวนนั้น โดยหลักแล้วตุลาการ
เจ้าของสํานวนจะได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมรับฟังด้วย เมื่อพิจารณาเสร็จส้ินแล้ว สํานวนคดี จะถูก
ส่งไปยังตุลาการผู้แถลงคดีเพื่อให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดทําคําแถลงการณ์ ซ่ึงตุลาการผู้แถลงคดีจะ
ทราบว่าคดีนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และจะทําการศึกษาจากสํานวนคดีโดยใช้วิจารณญาณของ
ตนเองว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นขององค์คณะ โดยตุลาการผู้แถลงคดี จะมีความ
เป็นอิสระในการให้ความเห็นของตนเองไม่ขึ้นกับองค์คณะ 
  บทบาทของตุลาการผู้แถลงคดี ซ่ึงจะมี 2 บทบาท  
   (1) เป็นตุลาการสุดท้ายที่จะเป็นผู้ตรวจสอบว่าคดีนั้นได้มีการศึกษาข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และแนวทางคําพิพากษาของศาลไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตุลาการผู้แถลงคดีจะแถลงใน
ห้องพิจารณาโดยมีโจทก์ จําเลย และบุคคลทั่วไปรับฟังอยู่ด้วย ดังนั้น หากคําแถลงการณ์ของตุลา
การผู้แถลงคดีออกมาไม่ดี หรือไม่มีการศึกษาค้นคว้า ก็จะมีผลต่อความเชื่อถือและชื่อเสียงส่วนตัว
ของตุลาการผู้แถลงคดีนั้น  
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   (2) ตุลาการผู้แถลงคดีมีภารกิจในการวางหลักกฎหมายปกครอง ท้ังนี้ เพราะ คํา
พิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศสจะมีลักษณะที่ส้ันมาก ไม่มีการอธิบายรายละเอียดมากนัก ข้อ
กฎหมายก็จะอยู่ในคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ซ่ึงแตกต่างจากคําพิพากษาของศาล
ปกครองในระบบคอมมอนลอว์หรือแม้แต่ของไทยซ่ึงจะอธิบายกันค่อนข้างยาวและละเอียด 
เพราะฉะนั้น คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีจะมีผลต่อการวางหลักกฎหมายและวางแนว
บรรทัดฐานให้ตุลาการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ได้ในอนาคต คําแถลงการณ์ที่ดีอาจได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางกฎหมาย ซ่ึงอาจจะเป็นแนวความคิดในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองใน
ระยะยาว และสอดคล้องกับประเพณีของกฎหมายปกครองฝรั่งเศสที่ว่า ศาลปกครองมิได้วินิจฉัย
คดีเพื่อให้มีผลเป็นการเฉพาะราย แต่เพ่ือให้มีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ (มาร์
ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 112) 
  ใน Conseil d’Etat ประธานองค์คณะหรือประธานแผนกจะเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการ
เจ้าของสํานวน เม่ือสํานวนมีการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงถึงขนาดพร้อมท่ีจะมีการจัดทํา
บันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวนแล้ว โดยตุลาการหัวหน้าคณะจะเป็นผู้ดูแลการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการทํางานจะเป็นไปตามผังของการสอบสวนแต่ละเรื่อง ซ่ึงประธานได้ให้ 
การอนุมัติหรือเห็นชอบในเบ้ืองต้น  
  สําหรับในศาลปกครองช้ันต้น แม้ว่ากฎหมายจะกําหนดให้มีตุลาการเจ้าของสํานวน
นับแต่ได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล แต่ในทางปฏิบัติสํานวนจะมอบให้แก่ตุลาการเจ้าของสํานวนเม่ือ
ได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ธุรการในศาลปกครองช้ันต้นจะทําหน้าที่ใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากการแลกเปล่ียนเอกสารของคู่กรณีตามผังของการสอบสวนแต่ละเรื่อง 
ภายใต้การดูแลส่ังการของอธิบดีศาลปกครองช้ันต้นซ่ึงได้ให้การอนุมัติหรือเห็นชอบในเบ้ืองต้น 
โดยทั้ง Conseil d’Etat และศาลปกครองช้ันต้นผู้ควบคุมก็สามารถควบคุมได้จากระบบคอมพิวเตอร์
ที่วางโปรแกรมไว้ แต่ก็เป็นเรื่องท่ีง่ายเพราะตามระบบของการแสวงหาข้อเท็จจริงได้มีการกําหนด
ระยะเวลาและกระบวนการที่แน่นอนไว้แล้ว  
  นอกจากนี้ ในการจัดทําคําให้การ คําคัดค้านคําให้การ คู่กรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต้องจัดทําสําเนาเอกสารให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจดูได้จากคอมพิวเตอร์ว่า
เอกสารใดมีการจัดส่งต่อศาล และมีสําเนาเพียงพอหรือไม่ แล้วจัดทําหนังสือนําส่งท่ีมีแบบฟอร์มไว้
แล้ว ส่งไปตามสถานที่ท่ีกําหนดไว้ โดยแบบฟอร์มจดหมายจะจัดเตรียมไว้ครบถ้วนในทุกกรณีที่
ศาลจําเป็นต้องใช้ ท้ังนี้ หนังสือส่งเอกสารหรือหมายเรียกต่าง ๆ จะลงนามโดยจ่าศาลหรือหัวหน้า
ธุรการที่ได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานศาล แต่อธิบดีศาลปกครอง
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ชั้นต้นหรือประธานศาลจะลงนามในหนังสือสําคัญ ๆ เช่น หนังสือทวงถามต่อส่วนราชการให้ชี้แจง
เหตุผล 
  2.6 ขั้นตอนของการพิพากษาคดี  
   2.6.1 องค์คณะตุลาการ 
    2.6.1.1 ศาลปกครองช้ันต้นและศาลปกครองช้ันอุทธรณ์  
    ในศาลปกครองช้ันต้น กฎหมายอนุญาตให้มีการพิพากษาคดีในเนื้อหาโดยตุลา
การนายเดียว การที่กฎหมายอนุญาตให้ตุลาการนายเดียวพิพากษาคดีในเนื้อหาจะเป็นเรื่องใหม่ และ
จะจํากัดเฉพาะประเภทคดีที่สงวนไว้ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมทาง
ปกครอง ซ่ึงลักษณะของคดีจะเป็นคดีที่ง่ายและไม่มีความซับซ้อน เช่น คดีที่ฟ้องเกี่ยวกับข้าราชการ 
ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการหรือการลงโทษทางวินัย หรือคดีเกี่ยวกับการออกจาก
ราชการเพราะการเกษียณอายุราชการ และคดีละเมิดทางปกครองซ่ึงมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 
ฟรังค์ แต่ทั้งนี้ หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นเรื่องสําคัญ ศาลอาจให้มีการพิจารณาพิพากษาโดยองค์คณะ
ตามปกติก็ได้  
    นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองช้ันต้นและ
ศาลอุทธรณ์จะต้องกระทําเป็นองค์คณะ ซ่ึงในศาลปกครองช้ันต้นประกอบด้วย องค์คณะ ตุลาการ 
3 คน ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ประกอบด้วย องค์คณะตุลาการ 5 คน ส่ิงท่ีสําคัญ คือ ในศาล
ปกครองช้ันต้นและศาลปกครองช้ันอุทธรณ์สามารถวินิจฉัยคดีโดยที่ประชุมใหญ่ซ่ึงอย่างน้อย
จะต้องประกอบไปด้วยประธานของทุกองค์คณะ (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 113) 
    2.6.1.2 Conseil d’Etat  
    การพิพากษาคดีใน Conseil d’Etat จะพบปัญหาแรก คือ การเลือกระดับของ
องค์คณะที่จะพิจารณาพิพากษาในคดีนั้น เพราะใน Conseil d’Etat จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีองค์
คณะหลายระดับ (Composition) ที่จะใช้กับคดีในแต่ละประเภท ปัจจัยในการเลือกองค์คณะจะ
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความสําคัญของคดี ตลอดจนจะสงวนองค์คณะที่มีจํานวนมากหรือการ
ประชุมใหญ่ไว้สําหรับคดีที่ใหญ่หรือมีความสําคัญเท่านั้น องค์คณะจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
    (1) องค์คณะที่วินิจฉัยคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก จะประกอบไปด้วย ตุลาการ 3 คน คือ 
ประธานองค์คณะ ตุลาการในองค์คณะ และตุลาการเจ้าของสํานวน ซ่ึงองค์คณะประเภทนี้จะสงวน
ไว้สําหรับคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก 
    (2) องค์คณะที่ประกอบไปด้วยสององค์คณะย่อยรวมกัน แต่ละองค์คณะย่อย
ประกอบไปด้วยตุลาการ 3 คน ประกอบด้วยประธานของท้ังสองคณะย่อย 2 คน หรือสมาชิกสภา
แห่งรัฐ 2 คน และตุลาการเจ้าของสํานวนอย่างน้อยอีก 1 คน องค์คณะประเภทนี้ จึงประกอบด้วย
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ตุลาการอย่างน้อย 5 คนแต่ส่วนใหญ่จะมีถึงองค์คณะละ 7-9 คน คดีที่ขึ้นสู่ การพิจารณาของ 
Conseil d’Etat ประมาณร้อยละ 60-80 จะเข้าสู่การพิจารณาขององค์คณะ ประเภทนี้  
    (3) องค์คณะที่ประกอบไปด้วยตุลาการทั้งหมดของแผนกคดีปกครอง Conseil 
d’Etat   
    (4) ที่ประชุมใหญ่ของ Conseil d’Etat ซ่ึงประกอบด้วย รองประธานของ 
Conseil d’Etat ซ่ึงเป็นตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดใน Conseil d’Etat ประธานแผนกคดีปกครองและ
ประธานแผนกอ่ืน ๆ ท่ีทํางานด้านร่างกฎหมายอีก 6 แผนกรวมกัน ซ่ึงองค์คณะประเภทนี้นับได้ว่า
เป็นองค์คณะที่มีความสําคัญสูงสุด (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 113) 
    การเลือกระดับขององค์คณะในแต่ละคดี  จะต้องมีการปรึกษากันระหว่างประธาน
แผนกย่อยกับตุลาการผู้แถลงคดีว่าคดีนั้น ๆ สมควรจะได้รับการพิจารณาพิพากษาจากองค์คณะ
ระดับใด หลังจากเลือกระดับองค์คณะแล้ว ก็จะมีการกําหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่กรณีทราบ
ถึงกําหนดวันนั่งพิจารณา ซ่ึงในศาลปกครองช้ันต้น อธิบดีจะเป็นผู้กําหนดวันนั่งพิจารณาโดย
เปิดเผย ส่วนใน Conseil d’Etat ประธานแผนกย่อยจะเป็นผู้กําหนด แต่ในทางปฏิบัติตุลาการ ผู้
แถลงคดีจะเป็นผู้กําหนดว่าในแต่ละเรื่องพร้อมท่ีจะให้มีการนั่งพิจารณาโดยเปิดเผยเมื่อใด เพราะ
จะต้องเป็นวันที่ตุลาการผู้แถลงคดีพร้อมที่จะทําคําแถลงการณ์เพื่อแถลงต่อศาล โดยมีอธิบดีหรือ
ประธานแผนกคดีปกครองเป็นผู้ท่ีคอยเร่งรัดให้ตุลาการผู้แถลงคดีดําเนินการให้รวดเร็วภายใน
ระยะเวลาท่ีสมควร ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีทราบจะกระทําโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องโดยกฎหมายกําหนดให้ในศาลปกครองช้ันต้นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ใน Conseil d’Etat ให้แจ้งล่วงหน้าเพียง 4 วัน แต่ในทางปฏิบัติ ศาลปกครองช้ันต้นจะแจ้งให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ 2 สัปดาห์ และ Conseil d’Etat จะแจ้ง
ล่วงหน้า 8 วัน  
   2.6.2 การคัดค้านตุลาการที่เป็นองค์คณะ ในวันนั่งพิจารณาคู่กรณีสามารถคัดค้าน
ตุลาการที่เป็นองค์คณะในการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติมักจะไม่เกิดขึ้นเลย เพราะตุลาการจะเป็นผู้
พิจารณาตนเองว่าเรื่องนั้นตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาก็จะขอถอนตัวออกไป เช่น  
     (1) ตุลาการเคยทํางานในกระทรวง ทบวง กรม ใดมาก่อน ถ้ามีการฟ้องคดี
ขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองกับหน่วยงานที่ตุลาการผู้นั้นเคยทํางานหรือเคยให้ความเห็นใน
เรื่องนั้นไว้ หรือกรณีที่ตุลาการมีความใกล้ชิดหรือสนิทสนมกับผู้ออกคําส่ังทางปกครองนั้นหรือ
คู่กรณี ตุลาการก็จะถือว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องและขอถอนตัวออกไป  
     (2) ตุลาการผู้นั้นเคยทําความเห็นในกรณีนั้นมาก่อน เช่น เคยเป็นตุลาการผู้
แถลงคดีทําความเห็นในเรื่องนั้นไว้ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปทํางานที่ Conseil d’Etat และบังเอิญ
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ได้รับมอบหมายให้เป็นตุลาการในสํานวนนั้น เม่ือคดีขึ้นสู่ศาลสูง โดยหลักก็จะต้องขอถอนตัว
ออกไป รวมไปถึงตุลาการเองก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดหรือให้ความเห็นในที่สาธารณะ ซ่ึง
โดยปกติตุลาการก็จะแสดงความเห็นในลักษณะที่ว่ากฎหมายในเรื่องนั้นว่าอย่างไร มีแนว คํา
พิพากษาว่าอย่างไร แต่จะไม่ให้ความเห็นถึงผลคดีว่าจะเป็นประการใด  
    (3) การที่ตุลาการผู้แถลงคดีเคยเสนอคําแถลงการณ์ในปัญหากฎหมายเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไว้แล้ว ต่อมาได้มีการฟ้องคดีใหม่ท่ีมีข้อเท็จจริงเหมือนกันโดยทําหน้าที่เป็นตุลาการใน
องค์คณะ ตุลาการผู้นั้นก็ยังสามารถที่จะพิจารณาคดีนั้นได้ต่อไป กล่าวโดยสรุปก็คือ ห้ามเฉพาะใน
คดีเดียวกันเท่านั้น (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 115) 
   2.6.3 การนั่งพิจารณา  
    2.6.3.1 จะเริ่มจากการที่ตุลาการเจ้าของสํานวนสรุปคดีส้ัน ๆ ให้องค์คณะรับ
ฟังใช้เวลาประมาณ 30 นาที ว่าใครเป็นโจทก์ จําเลย คดีเกี่ยวกับอะไร ศาลได้รับเอกสารจากโจทก์ 
จําเลย ประการใดบ้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณา 
    2.6.3.2 นอกจากนี้ ตุลาการเจ้าของสํานวนต้องแจ้งรายการเอกสารที่ได้รับมาให้
คู่กรณีทราบ เพื่อที่คู่กรณีจะได้โต้แย้งคัดค้านว่าศาลได้นําเอกสารดังกล่าวเข้ามาสู่สํานวนคดีหรือไม่ 
อย่างไร หรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่าได้มีการส่งเอกสารให้ศาลแล้ว แต่ศาลมิได้ส่งให้แก่ฝ่ายตน 
ซ่ึงปัญหาประการหลังนี้ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ 
และการบันทึกข้อมูลก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโดยเฉพาะ ตุลาการเองก็ไม่สามารถที่จะ
แก้ไขเปล่ียนแปลงโดยพลการได้ คงได้แค่เพียงตรวจสอบดูจากสํานวนคดี อีกทั้งคู่กรณีหรือทนาย
ของคู่กรณีก็สามารถเข้ามาดูสํานวนได้ว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลคืบหน้าไปเพียงใด เอกสาร
มีการส่งให้ครบถ้วนหรือไม่  
    2.6.3.3 หลังจากตุลาการเจ้าของสํานวนได้เสนอกล่าวนําเปิดการพิจารณา
ดังกล่าวแล้ว กรณีก็จะแถลงต่อศาลเป็นลําดับต่อไป ในศาลปกครองช้ันต้นคู่กรณีมีสิทธิที่จะยื่น คํา
ขอแถลงเพิ่มเติม เพราะการแสวงหาข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่ชัดเจน คู่กรณีหรือทนายความสามารถ
ยื่นคําขอแถลงเพิ่มเติม รวมท้ังประธานหรือหัวหน้าคณะมีสิทธิที่จะตั้งคําถามให้คู่กรณีแถลง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเล่ือนขยายวันพิจารณาเพื่อให้คู่กรณีนําพยานหลักฐานเพ่ิมเติมมาเบิกความ
ในภายหลังได้ แต่ศาลเองก็ยังคงต้องยึดถือการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารเป็นหลัก 
    ส่วนใน Conseil d’Etat ทนายความของคู่กรณีเท่านั้นที่จะมีสิทธิกล่าวถ้อยคํา 
ในวันนั่งพิจารณาครั้งแรก ซ่ึงโดยประเพณีปฏิบัติก็มักจะไม่กล่าวถ้อยคําอ่ืนใดนอกจาก คําว่า “ขอ
แถลงว่าคําแถลงของฝ่ายตนได้เสนอต่อศาลเป็นเอกสารเป็นหนังสือแล้ว ‛ แต่ทนายความเอง ก็มี
สิทธิที่จะแถลงมากกว่าถ้อยคําดังกล่าว ในบางครั้งทนายความอาจจะขอปรึกษากับตุลาการ ผู้แถลง
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คดีเพื่อขอทราบแนวความคิดที่จะแถลงต่อศาลว่าเป็นประการใด ถ้าไม่ตรงกับความคิด ของตน 
ทนายความก็อาจจะใช้เวลานานในการแถลงเพื่อต่อสู้คดีให้บังเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายตนกับองค์คณะ 
    2.6.3.4 หลังจากที่คู่กรณีทุกฝ่ายได้แถลงต่อศาลเสร็จส้ินแล้ว จะเป็นหน้าที่
ของตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอคําแถลงของตน ต่อหน้าคู่กรณีและประชาชน เมื่อตุลาการผู้แถลง
คดีแถลงเสร็จส้ินแล้ว ก็ถือว่าการนั่งพิจารณาในคดีนั้นได้เสร็จส้ินลง องค์คณะก็จะนัดพิจารณาเพื่อ
วินิจฉัยคดี (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 116) 
   2.6.4 การนัดพิจารณาเพื่อวินิจฉัยคดี เม่ือถึงกําหนดนัดพิจารณาเพื่อวินิจฉัยคดี ตุลา
การเจ้าของสํานวนก็จะอ่านร่างคําพิพากษาของตนที่ได้เตรียมไว้แล้ว ถ้าร่างคําพิพากษาดังกล่าว
ขัดแย้งหรือไม่ตรงกับคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ตุลาการเจ้าของสํานวนก็จะชี้แจงว่าเหตุ
ใดตนจึงเสนอร่างคําพิพากษาในลักษณะดังกล่าว จากนั้นประธานก็จะเสนอให้มีการอภิปราย ใน
เรื่องนั้น โดยปกติตุลาการผู้แถลงคดีก็จะอยู่ร่วมในการวินิจฉัยคดีด้วย แต่ไม่มีส่วนในการลงมติ
วินิจฉัยคดี หลังจากที่มีการอภิปรายและมีการลงความเห็นในการวินิจฉัยคดีแล้ว หากเห็นพ้อง
ต้องกันก็อาจมีการลงมติขององค์คณะว่าความเห็นใดควรจะได้รับการยึดถือในคดีนั้น ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่การลงมติจะกระทําในกรณีที่ตุลาการที่เป็นองค์คณะไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่เสนอมา 
ประธานแผนกย่อยก็จะเสนอว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร เช่น ให้ยกร่างคําพิพากษามาใหม่ แล้ว
จะให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบด้วยกับร่างคําพิพากษาฉบับไหน มิใช่ลงมติลอย ๆ โดยปราศจาก
เหตุผลจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามร่างคําพิพากษา ดังนั้น คําพิพากษาของศาลปกครอง
จะต้องอ่านแล้วทุกคนเห็นคล้อยตาม เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีทั้งส่วนราชการและบุคคลภายนอก ผู้
ฟ้องคดี  เหตุผลและความน่าเช่ือถือของศาลจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญมากคําวินิจฉัยต้องถูกต้อง มีความ
ยุติธรรม เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการเขียนที่ทําให้บุคคลทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง  

 3. สรุปขั้นตอนการพิจารณาคดี  
 จะเห็นว่าขั้นตอนและลําดับระยะเวลาของการพิจารณา เริ่มจากที่มีการนั่งพิจารณา
หลังจากที่คู่กรณีได้ทําคําแถลงต่อศาลแล้ว ตุลาการผู้แถลงคดีก็จะเสนอคําแถลงการณ์ของตน 
จากนั้นจะมีการประชุมองค์คณะเพื่อวินิจฉัยคดีในวันเดียวกันนั้นเอง 
 เมื่อวินิจฉัยคดีเสร็จแล้ว ก็จะร่างคําพิพากษาและอ่านคําพิพากษาใน 2-3 สัปดาห์หลัง
จากนั้น แต่มีบางคดีซ่ึงมีความสําคัญและเป็นที่สนใจของส่ือมวลชนหรือของประชาชนโดยทั่วไป 
หรือมีความสําคัญระดับประเทศ ก็จะทําคําพิพากษาและอ่านคําพิพากษาในวันเดียวกับวันที่มี การ
พิจารณาวินิจฉัย เช่น คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับท่ีต่ํากว่าสมาชิกสภาผู้แทน การควบคุมการ
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เลือกตั้งจะอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง โดยคดีประเภทนี้ ถ้าหากมีบุคคลสําคัญถูกฟ้องคดี ศาลจะ
ให้ความสําคัญและพิจารณาเร่งด่วนเป็นพิเศษ 
 โดยทั่วไป การประชุมองค์คณะเพื่อวินิจฉัยคดีประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมี การ
อ่านคําพิพากษา ระยะเวลา 3 สัปดาห์นั้น โดยปกติจะเป็นการร่างคําพิพากษา ในทางปฏิบัติของ 
Conseil d’Etat ประธานและรองประธานแผนกย่อยที่พิจารณาคดีเรื่องนั้น มักจะประชุม
ปรึกษาหารือกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคดีอะไรบ้างที่องค์คณะได้นั่งพิจารณาและวินิจฉัย 
หากที่ประชุมมีความเห็นขัดแย้งไม่สอดคล้องกับแนวคําวินิจฉัยของศาล ก็จะมีการแก้ไขหรือ
ทบทวนในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงอาจตกลงกันให้เสนอให้มีการวินิจฉัยคดีนั้นในระดับองค์คณะ ที่สูงขึ้น
ไปโดยอาจมีการตกลงให้เสนอต่อองค์คณะที่มีระดับสูงขึ้นในระดับแผนกคดีปกครองหรือระดับท่ี
ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด (มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 117) 

 4. การด าเนินการหลังจากมีค าพิพากษาของศาล  
 เมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้วศาลจะต้องดําเนินการต่อไป ดังนี้  
  1. ส่งคําพิพากษาของศาลไปให้คู่กรณีทราบ  การส่งคําพิพากษาของศาลใช้วิธีการส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมอธิบายรายละเอียด รายละเอียดที่สําคัญที่จะต้องมี คือ รายละเอียด
ของการอุทธรณ์ที่สามารถอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์ หรือ Conseil d’Etat ได้ 3 ประการ คือ  
   1.1 เรื่องนั้นสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาต่อได้ 
   1.2 ระยะเวลาท่ีจะอุทธรณ์หรือฎีกา 
   1.3 ศาลที่จะรับอุทธรณ์หรือฎีกา (มีบางกรณีที่สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลปกครอง
สูงสุดได้เลย) 
  การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ แต่แนวคําพิพากษาของศาลกําหนดว่า 
การแจ้งสิทธิอุทธรณ์เป็นเรื่องสําคัญประการแรก เหตุที่จะต้องให้แจ้งเพราะระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา
ส้ันมาก และถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ก็ไม่สามารถจะนํามาปรับสิทธิของคู่กรณีได้เพราะ
ไม่ทราบ 
  กรณีที่มีการอุทธรณ์ต่อไปยัง Conseil d’Etat นั้นโดยหลักแล้วกฎหมายบังคับว่า ต้องมี
ทนายความเสมอ ถ้าการอุทธรณ์ไปยังศาลสูงสุดไม่ได้กระทําโดยทนายความ ศาลสามารถออกคําส่ัง
ไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องให้โจทก์แก้ไขฎีกานั้น เพราะศาลปกครองสูงสุดถือว่า
โจทก์ทราบแล้วจากคําส่ังของศาลอุทธรณ์ที่ได้แจ้งไปพร้อมคําพิพากษาในเรื่องนั้นแล้ว  
  แบบของจดหมายจะกําหนดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จ่าศาลและเจ้าหน้าที่ธุรการ
ของศาลจะส่งคําช้ีแจงหรือคําพิพากษาของศาลไปให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก (มาร์ติน ฟิล-
ลิปส์, 2544, หน้า 117) 
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ศาลปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

 1. แนวความคิดพื้นฐานของการจัดตั้งศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
 ประเทศเยอรมันในอดีตประสบปัญหาอันเป็นปัญหาหลักพื้นฐานว่า การกระทําทาง
ปกครองนั้นจริง ๆ แล้วต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยศาลหรือไม่ และศาลใดควรเป็นศาลที่มีอํานาจ
ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วไปหรือศาลพิเศษ รูปแบบการกระทําของรัฐทุกรูปแบบหรือไม่ ที่ควรถูก
ตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิที่กฎหมายรับรองหรือเป็นเรื่องของ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงต้นแทบจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้ปกครอง ( Herrschaft) และ
ศาล การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนก็เช่นเดียวกัน ศาลยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ปกครองแผ่นดิน ซ่ึงอาจเป็นผู้ใช้อํานาจด้วยตนเองหรือมอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทํา
หน้าที่แทนซ่ึงก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในความหมายปัจจุบัน คําท่ีใช้เรียกดั้งเดิมนั้นไม่ว่าจะเป็น 
‚Administrativjustiz‛ หรือ ‚Justizadministration‛ ก็มีความหมายเดียวกันกับ ‚Kameraljustiz‛ ซ่ึง
คําว่า ‚Kameraljustiz‛ นั้นมาจากคําว่า ‚Kammer‛ ซ่ึงมีความหมายเดิมคือ ฝ่ายปกครองท่ีดูแลเรื่อง
การเงินการคลัง แต่ต่อมาก็คือฝ่ายปกครองเท่านั้น 
 ในช่วงศตวรรษที่ 19 การเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองโดยศาล
ที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงการให้แบ่งแยกระหว่างศาลและฝ่ายปกครองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่า Paulskirchenverfassung ในปี ค.ศ. 1849 มาตรา  182 ได้กําหนดฝ่าย
ปกครองอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรม กล่าวคือ การรักษากฎหมายหรือการควบคุมโดยฝ่ายปกครอง ให้
ยกเลิก โดยให้ศาลเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับบรรดาการกระทบสิทธิทั้งหลาย 
แต่ถ้อยคําในประโยคดังกล่าวต้องไม่ตีความในฐานะเป็นการปฏิเสธว่าเป็นการควบคุมฝ่ายปกครอง
โดยศาลจริง ๆ แต่เป็นเพียงการปฏิเสธองค์กรที่เรียกว่า Administrativjustiz ซ่ึงเป็นองค์กรควบคุม
ภายในฝ่ายปกครองอันเป็นองค์กรที่เก่าแก่ ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิวัติในช่วงปี ค.ศ. 1848 ถึง ค.ศ. 1849 
เป็นที่มาของศาลปกครองในระบบใหม่ แต่ทว่าการควบคุมโดยองค์กรศาลนั้นความเข้าใจในช่วงปี 
ค.ศ. 1849 คือ การควบคุมโดยศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตาม มีการเรียกร้องให้ศาลไม่ควรเข้ามา
เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายปกครองอีกต่อไป ซ่ึงหลักเกณฑ์นี้ยังคงปรากฏอยู่ใน มาตรา 39  
 การเรียกร้องให้การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลที่มีความเป็นอิสระมิได้เงียบหายไป 
หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับ Paulskirchenverfassung ต้องถูกยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้อง
ในเชิงปฏิเสธจากมาตรา 182 ซ่ึงปฏิเสธองค์กร Administrativjustiz มองเห็นอย่างเดียวกันสําหรับ
นักกฎหมายแนวปฏิรูป และมีนักกฎหมายแนวอนุรักษ์เพียงไม่กี่คน เช่น Friedrich Julius Stahl 
(ค.ศ.1802-1861) มองเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการล้มล้างรัฐและฝ่ายปกครอง แต่ก็ยังคงมีความเห็นที่
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ไม่เป็นเอกภาพนักในเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในเชิงบวกของรัฐธรรมนูญฉบับ Paulskirchen ท่ี
ประสงค์จะให้ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรมจึงมีแนวคิดประนีประนอมท่ีเสนอศาลปกครองท่ี
เป็นอิสระขึ้นโดยควรมีการจัดองค์กรในรูปแบบศาลและควรจะมีผู้พิพากษาท่ีมีความเป็นอิสระ (มา-
เรียม วิมลธร, 2551, หน้า 61-62) 

 2. ความเป็นมาของการจัดตั้งศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
 ศาลปกครองซ่ึงแยกออกจากศาลยุติธรรมที่ปรากฏอยู่ในเยอรมันเวลานี้ เป็นผลจาก

วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนาน แต่เป็นวิวัฒนาการที่ต่างไปจากฝรั่งเศส ก่อนที่จะ
มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นครั้งแรกที่มลรัฐบาเดนในปี ค.ศ.1863 นั้น ข้อพิพาททางปกครองได้รับ
การวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยองค์กรที่เรียกว่า ‚Kameraljustiz‛ จวบจนถึง กลาง
ศตวรรษที่ 19 เสียงเรียกร้องให้ศาลซ่ึงเป็นกลางและเป็นอิสระจากฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบการ
กระทําทางปกครองก็เริ่มดังขึ้นในปี ค.ศ. 1843 รัฐธรรมนูญฉบับ Paulkirche ได้วางบทบัญญัติ
ปฏิเสธอํานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง โดยให้ศาลมีอํานาจ
ตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก ความล้มเหลวในการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ Paulkirche ปรากฏความไม่ลงรอย ทางความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
ของศาลซ่ึงจะเข้ามามีอํานาจตรวจสอบการกระทําทางปกครอง ความแตกต่างทางความเห็นดังกล่าว
แยกเป็น 2 สายความคิด Otto Bahr มีความเห็นว่าศาลยุติธรรมควรมีอํานาจครอบครองเอกชนจาก
การถูกละเมิดสิทธิในทุกกรณี ไม่ว่าการละเมิดสิทธินั้นจะเกิดจากการกระทําของเอกชนหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ตาม ในขณะที่ Rudolf von Gneist เห็นว่าศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาไม่
เหมาะสําหรับการตรวจสอบการกระทําทางปกครองและ การปรับใช้กฎหมายมหาชนความเห็นของ 
Rudolf von Gneist ได้รับการยอมรับมากกว่า ในเวลาต่อมา 
 ภายหลังจากการก่อตั้งอาณาจักรเยอรมัน เม่ือ ค .ศ.1871 มลรัฐต่าง ๆ ก็ได้จัดตั้ง ศาล
ปกครองแห่งมลรัฐขึ้น เริ่มจากมลรัฐ  Beden ใน ค .ศ .1863 ศาลสูงคดีปกครองแห่งรัฐ  
(Oberverwaltungsgericht หรือ  Verwaltungsgerichtshof) มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนา
หลักกฎหมายปกครองสําหรับการตรวจสอบการกระทําทางปกครองช้ันต้นนั้น ยังคงเป็นเรื่อง
ภายในฝ่ายปกครองเองโดยมีคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทําหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาท
ทางปกครอง คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ในการวินิจฉัย ข้อ
กฎหมายคณะกรรมการจะไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาทางปกครอง นอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอก
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เสียงเรียกร้องให้ก่อตั้งศาลปกครองสูงสุดแห่งอาณาจักรและ
ศาลปกครองช้ันต้นขึ้น แต่ก็ไม่อาจจัดตั้งได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุสําคัญก็คือ ฝ่าย
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ปกครองต้องการความมีประสิทธิภาพในการทํางานในช่วงท่ีเยอรมันแพ้สงครามและประสบกับ
ภาวะเงินเฟ้อประกอบกับฝ่ายนิติบัญญัติเกรงว่าศาลปกครองท่ีจะจัดตั้งขึ้นอีกนั้น จะเป็นตัวถ่วงการ
ก่อตั้งเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติเอง 
 ในสมัยนาซีมีการจัดตั้งศาลปกครองแห่งอาณาจักรขึ้น  (Reichsverwaltungsgericht) แต่
ศาลดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาล
ปกครองของเยอรมันได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่มี 3 ระดับ คือ ศาลปกครองแห่งสหพันธ์  
(Bundesverwaltungsgericht) ซ่ึงถือเป็นศาลปกครองสูงสุด  ศาลสูงคดีปกครองแห่งมลรัฐ  
(Oberverwaltungsgericht) หรือ ( Verwaltungsgerichtshof) และศาลปกครองช้ันต้น  
(Verwaltungsgericht) ระบบศาลปกครองของเยอรมันเป็นระบบศาลระบบหนึ่งเคียงคู่ไปกับระบบ
ศาลอ่ืน ๆ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ม.ป.ป., หน้า 712-713) 

 3. โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครอง 
 โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครองในระดับมลรัฐ 
  (1) ศาลปกครองช้ันต้นในระดับมลรัฐแบ่งออกเป็นองค์คณะโดยแต่ละองค์คณะ
ประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 3 คน และผู้พิพากษากิตติมศักดิ์ 2 คน 
  ( 2) ศาลปกครองช้ันสูงในระดับมลรัฐแบ่งออกเป็นองค์คณะโดยแต่ละองค์คณะ
ประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 3 คน แต่ในบางรัฐกําหนดให้ผู้พิพากษากิตติมศักดิ์เพิ่มขึ้นอีก 2 คน 
รวมท้ังหมด 5 คน 
 โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครองสหพันธรัฐ  
  (1) ศาลปกครองสหพันธรัฐประกอบด้วยประธานและผู้พิพากษาอีก 69 คน รวม
ทั้งหมด 70 คน 
  (2) ศาลปกครองสหพันธรัฐแบ่งออกเป็นองค์คณะพิจารณาฎีกาจํานวน 11 องค์คณะ 
องค์คณะพิจารณาคดีวินัยสําหรับข้าราชการสหพันธรัฐ 2 องค์คณะ และองค์คณะพิจารณาคดีวินัย
ทหาร 2 องค์คณะ 
  องค์คณะพิจารณาฎีกาประกอบด้วยหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาอีก 4 คน รวมท้ังหมด 
5 คน ส่วนองค์คณะพิจารณาคดีวินัยประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 3 คน และผู้พิพากษากิตติมศักดิ์ 
ซ่ึงแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหาร 2 คน (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2545, หน้า 71-72)  
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 4. หลักพื้นฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  4.1 หลักการกําหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ (Dispositionsmaxine) 
  สําหรับหลักการกําหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ ( Dispositionsgrundsatz) ที่
นํามาใช้ในคดีปกครองนั้น อาจแยกพิจารณาออกเป็น 3 กรณี คือ การริเริ่มคดีปกครอง การกําหนด
ประเด็นแห่งคดีและการยุติ 
  ก. การริเริ่มคดีปกครอง 
  การริเริ่มคดีปกครองหรือการฟ้องคดีปกครองต่อศาลย่อมเป็นเรื่องของคู่ความที่ต้อง
เป็นฝ่ายริเริ่ม กล่าวคือ การริเริ่มคดีจะต้องริเริ่มมาจากผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (VwGO) จึงได้กําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีไว้ เช่น เงื่อนไขที่เกี่ยวกับอํานาจฟ้อง 
(Klagebefugnis) เงื่อนไขเรื่องความสามารถในการดําเนินคดี เป็นต้น เง่ือนไขเหล่านี้เกี่ยวพันกับ
บุคคลที่ฟ้องคดีว่าเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่ ซ่ึงจะมีผลทําให้คดีที่ฟ้องต่อศาลนั้นสามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่ ดังนั้น กล่าวโดยสรุปการริเริ่มคดีปกครองจึงเป็นเรื่องของ
คู่ความในคดี 
  ข. การกําหนดประเด็นแห่งคดี (Der Streitgegenstand) 
  การกําหนดประเด็นแห่งคดีย่อมนําไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี การกําหนด
ประเด็นแห่งคดีในคดีปกครองซ่ึงกระทําโดยคู่ความกับหลักการแสวงหาความจริง 
(Untersuchungsgrundsatz) ซ่ึงกระทําโดยศาล หลักทั้งสองมิได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะ
การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาลนั้นย่อมมีขอบเขตในการหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ถูกกําหนดโดย
ผู้ฟ้องคดี ซ่ึงการกําหนดประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องของหลักการกําหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ 
(Dispositionsgrundsatz) และหลักการดังกล่าวก็มิได้ไปจํากัดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามหลักการ
แสวงหาความจริงโดยศาล (Untersuchungsgrundsatz) แต่อย่างใด  
  ค. การยุติคดี 
  สิทธิในการยุติคดีมีกรณีที่สําคัญ 2 กรณี คือ การถอนฟ้อง และการสละสิทธิในคดี 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 หน้า 221-223) 
  4.2 หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล (Untersuchungsgrundsatz)  
  วิธีพิจารณาของศาลใดก็ตามท่ีใช้หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล
(Untersuchungsgrundsatz) โดยหลักทั่วไปแล้วคู่ความไม่มีภาระในการกล่าวอ้าง (Behauptungslast) 
และไม่มีภาระการพิสูจน์ ( Beweisfuhrungslast) โดยที่ภาระดังกล่าวเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้อง
แสวงหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่จําเป็นสําหรับการวินิจฉัยคดีของศาล 
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  ผลประการสําคัญในทางกฎหมายจาการใช้หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล
ก่อให้เกิดผลว่า ในคดีปกครองท่ีฟ้องโต้แย้งฝ่ายปกครอง ศาลไม่อาจผลักภาระในการทําให้เกิด
ความชัดเจนในทางข้อเท็จจริงไปให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ ศาลจะต้องดําเนินการเองเพื่อให้
ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงอันจําเป็นต่อการวินิจฉัยคดีของศาล (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 227) 
  4.3 หลักการพิจารณาด้วยวาจา ( Die Mundlichkeit des Verfahrens) และหลักการ
พิจารณาโดยเปิดเผย (Offentlichkeit) 
   4.3.1 หลักการพิจารณาด้วยวาจา (Die Mundlichkeit des Verfahrens)  
   หลักการพิจารณาด้วยวาจาเป็นหลักวิธีพิจารณาท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 101 วรรค 1 
บัญญัติว่า ให้ศาลวินิจฉัยบนพื้นฐานของการพิจารณาด้วยวาจา ซ่ึงหมายความว่าเฉพาะจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาด้วยวาจาเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การวินิจฉัย
คดี หากวิธีพิจารณาของศาลใดใช้หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล (Untersuchungsgrundsatz) ใน
คดีประเภทนี้ศาลย่อมมีหน้าที่ท่ีจะต้องกําหนดกระบวนพิจารณาด้วยวาจา (บรรเจิด สิงคะเนติ,  
2547, หน้า 238) 
   4.3.2 หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย (Offentlichkit) 
   ในกรณีที่มีการพิจารณาด้วยวาจา การพิจารณาดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย 
กล่าวคือ บุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีย่อมมีสิทธิที่จะเข้าไปยังห้องพิจารณาได้เท่าท่ีสถานที่ 
จะเอ้ืออํานวยให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังการพิจารณาได้ หากการพิจารณาด้วยวาจาในครั้งนั้น
เป็นการพิสูจน์พยานหลักฐาน หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยย่อมครอบคลุมถึงการพิสูจน์
พยานหลักฐานด้วย (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 239-240) 
   4.4 หลักการรับฟังคู่ความ (Der Grundsatz des rechtlichen Gehors) 
   หลักการรับฟังคู่ความ หมายความว่า คู่ความในคดีย่อมมีสิทธิที่จะแสดง
พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาของอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาลได้ 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 242) 
   4.5 หลักความเสมอภาคในกระบวนพิจารณา หลักความเป็นกลางและความไม่มี
ส่วนได้เสียของศาล 
    4.5.1 หลักความเสมอภาคในกระบวนพิจารณา (Verfahrensgleichheit)  
    หลักความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาก็ดี หลักความเสมอภาคของคู่ความใน
คดีก็ดีและหลักการรับฟังคู่ความก็ดี หลักต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นหลักที่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ไม่
อาจจะแบ่งแยกกันได้โดยเด็ดขาด แต่ส่วนใหญ่มักจะอธิบายถึงหลักความเสมอภาคแยกออกมาเป็น
พิเศษ โดยถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของวิธีพิจารณา ซ่ึงในทางข้อเท็จจริงหมายความว่า การให้
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หลักประกันในเรื่องการรับฟังคู่ความย่อมมีความหมายว่า ความเสมอภาคในกระบวนพิจารณา
ระหว่างคู่ความในเรื่องการได้รับทราบข้อมูล การมีโอกาสในการเสนอความเห็นและ การได้รับการ
พิจารณาจากศาลตามข้อเท็จจริงหรือจากความเห็นที่คู่ความในคดีได้เสนอต่อศาล การเลือกปฏิบัติ
ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีปกครอง จึงถูกปฏิเสธ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 245) 
    4.5.2 หลักความเป็นกลางและความไม่มีส่วนได้เสียของศาล ( Neutralitat und 
Unbefangenheit des Gerichts) 
    หลักความเป็นกลางและหลักความไม่มีส่วนได้เสียของศาลเป็นหลักประกันที่มี 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักรับฟังคู่ความและหลักความเสมอภาคในทางคดีอย่างยิ่ง  
    บทบัญญัติเรื่องการคัดค้านตุลาการ ได้บัญญัติเรื่องการที่ตุลาการเคยเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ซ่ึงในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในฐานที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้วย รวมท้ังการเคยเป็นตัวแทนขององค์กรที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีพิพาท กรณีเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุแห่งการคัดค้านตุลาการในคดีนั้น ๆ 
ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นชัดถึงหลักความเป็นกลางและหลักความไม่มีส่วนได้เสียของศาลที่
มีอยู่ในคดีปกครอง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 246-247) 

ศาลปกครองของประเทศไทย 

 ศาลปกครอง เป็นองค์กรตุลาการที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง
หรือที่เรียกว่า ‚คดีปกครอง ‛ ซ่ึงหมายถึงคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยเป็นข้อพิพาทท่ีเกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
หรือเป็นคดีอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออันเนื่อง มาจากสัญญาทางปกครอง หรืออาจกล่าวได้ว่าศาลปกครอง มี
อํานาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้อํานาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์, 2546, หน้า 149) 
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เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดตั้งศาลปกครอง 

 สําหรับเหตุผลที่สนับสนุนให้จําเป็นต้องมีการตั้งศาลปกครองแยกออกจากศาลยุติธรรม 
เพราะการไม่อาจให้คดีปกครองอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมนั้น มีข้อสนับสนุนที่สําคัญ พอ
สรุปได้ 4 ประการ คือ 
  1. ศาลยุติธรรมใช้ระบบการพิจารณาคดีใน ‚ระบบกล่าวหา‛ ซ่ึงทําให้ผู้เป็นโจทก์โดย
ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้แสวงหาหลักฐานมาให้ศาล ในขณะที่โดยสภาพของคดีปกครองส่วนใหญ่ 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ฟ้องฝ่ายปกครอง หากใช้
ระบบกล่าวหาจะทําให้ประชาชนต้องแพ้คดี เพราะพยานหลักฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองอยู่
ในการครอบครองของฝ่ายปกครอง 
  2. กรณีที่ ‚กฎ‛ (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ฯลฯ) ออกโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎนั้น ไม่อาจฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรม ให้เพิก
ถอนกฎดังกล่าวได้ ต้องรอให้มีการใช้กฎนั้นกับตนเสียก่อนจึงจะโต้แย้งได้ เช่น กฎกระทรวง
ออกมากําหนดพื้นที่ห้ามประกอบกิจการบางอย่าง ถ้าหากผู้ท่ีประกอบกิจการนั้นเห็นว่า
กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นจะฟ้องคดีขอให้ศาลยุติธรรมเพิกถอนกฎไม่ได้ ต้อง
รอให้ผู้นั้นประกอบกิจการที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวง แล้วมีการดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนนั้นเป็น
คดีอาญาเสียก่อน ผู้นั้นจึงจะหยิบยกประเด็นว่ากฎกระทรวงนั้นขัดต่อกฎหมายขึ้นต่อสู้ได้ 
  3. กรณีที่ ‚กฎ‛ (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ฯลฯ) ออกโดย ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลยุติธรรมไม่อาจมีคําส่ังเพิกถอนหรือทําลายกฎนั้นได้ แม้ศาลยุติธรรมจะ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ‚กฎ‛ นั้นไม่ชอบ ศาลก็เพียงแต่ไม่ยอมรับความมีอยู่ของ ‚กฎ‛  
  ในคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎนั้น เช่น มีการฟ้องว่านายหนึ่งฝ่าฝืน
กฎกระทรวงฉบับหนึ่งซ่ึงมีโทษทางอาญา จึงฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีอาญา นายหนึ่งต่อสู้ว่า
กฎกระทรวงดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลจะเห็นด้วยกับข้ออ้างของนายหนึ่ง ศาลก็
เพียงแต่ไม่ยอมรับการมีอยู่ของกฎกระทรวงนั้น ส่งผลทําให้การกระทําของนายหนึ่งไม่เป็นความผิด 
ศาลยกฟ้อง แต่ความมีอยู่ของกฎกระทรวงนั้นก็ยังคงมีอยู่ ศาลไม่อาจพิพากษาเพิกถอนกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ นอกเสียจากฝ่ายปกครองจะเป็นผู้เพิกถอนเอง ซ่ึงสภาพเช่นนี้ทําให้กฎกระทรวงท่ีไม่
ชอบด้วยกฎหมายนั้นยังคงมีผลอยู่ ทําให้ผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวงนั้นย่อมถูกดําเนินคดีอาญาได้ต่อไป 
  4. ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมไม่ได้ถูกฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลัก
กฎหมายปกครอง (มานิตย์ จุมปา, 2546, หน้า 571-572) 
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ความเป็นมาของศาลปกครอง 

 องค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองได้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศไทย มา
เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ซ่ึงได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลําดับ จนกระทั่งมีการเปิดทําการ ศาล
ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2544 ดังนี้ 
 ในปี พ.ศ.2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่ รัชการที่ 5 ได้ทรง
ตรากฎหมายจัดตั้งท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้น เรียกว่า ‚เคาน์ซิลออฟสเตด ‛ (Coucil of State) เพื่อ
เป็นที่ปรึกษาของพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการร่างกฎหมายกับเป็นผู้พิจารณาเรื่อง
ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทาง
ปกครองท่ีทําหน้าที่ทํานองเดียวกับศาลปกครององค์กรแรกของประเทศไทย แต่การปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวก็ไม่บรรลุตามพระราชประสงค์ของพระองค์ เนื่องจากข้าราชการในสมัยนั้นไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์แท้จริงของการจัดตั้งเคาน์ซิลออฟสเตด ดังนี้ ท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินจึงถูกยกเลิก
ต่อมาในปี พ.ศ.2437 เป็นผลให้เรื่องท่ีเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือเสียหายของราษฎรต้องร้องเรียน
หรือว่ากล่าวภายในกระทรวงกันเอง 
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลในขณะนั้นโดยดําริของ 
นายปรีดี พนมยงค์ ที่จะรื้อฟื้นแนวความคิดดังกล่าวขึ้นมาใหม่ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่า
ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2476 ขึ้น โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
‚คณะกรรมการกฤษฎีกา‛ ซ่ึงมีโครงสร้างและอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับสถาบัน Conseil d’Etat ของ
ประเทศฝรั่งเศส  
 คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ หน้าที่ในการจัดทําร่าง
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับตามคําส่ังของสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี รวมท้ังรับปรึกษาให้
ความเห็นในทางกฎหมายแก่ทบวงการเมืองของรัฐบาล และหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพื่อให้ราษฎรมีช่องทางท่ีจะร้องเรียนในเรื่องความไม่
ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองได้ อนึ่ง เหตุที่ขณะนั้นยังไม่เรียก ‚ศาลปกครอง ‛ แทนคํา
ว่า ‚คณะกรรมการกฤษฎีกา‛ เนื่องจากไทยยังติดสัญญาทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในเรื่อง 
ถอนคดีจากอํานาจของศาลไทย ดังนี้ จึงเกรงว่าต่างประเทศอาจอ้างเหตุที่ไทยจัดตั้งศาลใหม่ขึ้นมา
เพื่อจะเข้าแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาในสมัย
นั้นก็ไม่ได้ทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ได้มีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองรวมถึงการให้อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแก่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
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 อย่างไรก็ดี ได้มีการตราพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2492 ใช้บังคับในเวลา
ต่อมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จัดตั้ง ‚คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ ‛ ขึ้น ให้มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองโดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลหรือเทศบาลปฏิบัติการนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร รวมถึงการใช้ดุลพินิจเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่สุจริตและเมื่อคณะกรรมการเรื่องราว
ร้องทุกข์พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วต้องแจ้งคําวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อส่ังการตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะส่ังการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เรื่องราวร้องทุกข์หรือไม่ก็ได้ 
 คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองมาเป็น
เวลานาน แต่การดําเนินการของคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์กลับไม่ปรากฏผลงานที่เด่นชัด 
เนื่องจากการที่อิงกับฝ่ายบริหารมากเกินไปทําให้คณะกรรมการดังกล่าวไม่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทอย่างเต็มที่ ดังนี้ จึงได้มีความพยายามท่ีจะพัฒนาองค์กรวินิจฉัยที่ใช้อํานาจทางตุลาการ ใน
รูปแบบของ ‚ศาลปกครอง‛ เพื่อให้เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงต่อไป 
 ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้น โดยให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ซ่ึงเป็นศาลที่แยกออกต่างหากจากศาลยุติธรรม และใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองหรือศาลอ่ืน ให้
คณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย ซ่ึงปรากฏว่ามีการตอบรับหลักการในการจัดตั้ง
ศาลปกครองเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ตรากฎหมายหลายฉบับขึ้นเพื่อกําหนดให้ นําข้อ
พิพาททางปกครองฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2517 ได้ถูกยกเลิกเสียก่อนเม่ือ พ.ศ.2519 โดยคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน 
และได้มีการนํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 มาใช้บังคับแทน ซ่ึง
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งศาลปกครองแต่อย่างใด ดังนี้ ความ
พยายามในการจัดตั้งศาลปกครองจึงต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง 
 การปรับปรุงระบบงานของคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีบทบาท ในการ
วางรากฐานเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยการตราพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 ขึ้น ซ่ึงให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ.2476 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2492 โดยกฎหมายฉบับนี้
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บัญญัติให้มีการแต่งตั้ง ‚คณะกรรมการกฤษฎีกา‛ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเรียกว่า 
‚คณะกรรมการร่างกฎหมาย‛ และอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ‚คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์‛ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ในแง่ท่ีไม่มีอํานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยข้อพิพาท กล่าวคือ มีอํานาจเพียงพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องราวร้องทุกข์ตามวิธีพิจารณาคดีในลักษณะเดียวกับการพิจารณาคดีของศาลแล้วเสนอคําวินิจฉัย
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร อย่างไรก็ตามองค์กรและรูปแบบการดําเนินการ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นี้เองท่ีเป็นรากฐานสําคัญนําไปสู่การจัดตั้ง ศาลปกครองใน
ปัจจุบัน 
 แม้ว่าจะได้จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นแล้วในปี พ.ศ.2522 ความพยายาม ใน
การจัดตั้งศาลปกครองยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งในสมัยของรัฐบาลที่ พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ และนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2538 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 
2538 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยศาลปกครอง รวมถึงกําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 เมื่อรัฐบาลซ่ึงมีนายบรรหาร ศิลปะอาชา เป็นนายกรัฐมาตรี และนายโภคิน พลกุล เป็น
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  ... ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที.่..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที.่..) พ.ศ. ... แล้วเสร็จได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
เสียก่อน การเสนอเรื่องดังกล่าวจึงได้ระงับไป 
 รัฐบาลต่อมาซ่ึงมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายโภคิน พลกุล เป็น
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เร่งรัดเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว และได้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมา จากนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลอีกครั้ง เนื่องจากพลเอกชวลิต ยง
ใจยุทธ ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงได้
บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแยกต่างหากจากศาลอ่ืน ๆ ในลักษณะศาลคู่ และมีอํานาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองโดยตุลาการศาลปกครอง ตลอดจนกําหนดให้มี ‚สํานักงานศาล
ปกครอง‛ ขึ้นทําหน้าที่ในฐานะหน่วยงานธุรการเพื่อสนับสนุนงานของศาลปกครอง 
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 รัฐบาลในขณะนั้นซ่ึงมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ถอนร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบางส่วนเพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามสภาวการณ์ที่เคยเสนอไว้เดิม 
หลังจากที่เมื่อได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงได้นําร่างเสนอให้ สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาต่อในปี พ.ศ.2541 
 สําหรับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  ... นี้ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนออีก 3 ฉบับ คือ ร่างท่ีเสนอโดย นายปรีชา สุวรรณทัต กับ
คณะ ร่างท่ีเสนอโดยนายพินิจ จันทรสุรินทร์ กับคณะ และร่างท่ีเสนอโดยนายกุเทพ ใสกระจ่าง กับ
คณะ ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเม่ือวันที่ 16 
กรกฎาคม 2541 โดยให้ใช้ร่างที่รัฐบาลเสนอเป็นหลัก และร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่าน การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2542 
 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  ... ที่ผ่าน การ
พิจารณาจากรัฐสภานี้ ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป จากนั้นจึงได้เริ่มดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจนกระทั่ง
ได้มีการเปิดทําการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2545 และได้มีการทยอย
เปิดทําการศาลปกครองในภูมิภาคเป็นลําดับ 
 จากลําดับวิวัฒนาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า องค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
ทางปกครองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว แม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาต่อมา เช่น การเปล่ียนแปลง
การปกครองหรือการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ศาลขึ้นมาทําหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่มีอํานาจเด็ดขาด 
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตาม วิวัฒนาการ ท่ีผ่าน
มาก็ถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่สําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการจัดตั้งศาลปกครอง อย่างไรก็ดี 
สําหรับภารกิจของศาลปกครองท่ีจะต้องกระทําต่อไปคือ การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและการดําเนินคดีปกครองในศาลปกครอง ตลอดจน ทําให้การ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสัมฤทธิผลจริง ( ศาลปกครอง , ม.ป.ป., หน้า 70-
73) 
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ลักษณะส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 วิธีพิจารณาคดีปกครองมีลักษณะสําคัญหลายประการ กล่าวคือ  

 1. เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
 ในคดีแพ่งซ่ึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้น ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น เป็น
ข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ซ่ึงโดยหลักแล้วต้องถือว่าคู่ความจะอยู่ในฐานะที่เท่า
เทียมกันในการต่อสู้คดี กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่งจึงใช้ ‚ระบบกล่าวหา‛ ท่ีคู่ความ
จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเสนอพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนและหักล้างข้อ
โต้แย้งของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจะเป็นเพียงผู้กํากับให้การเสนอพยานหลักฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด แล้วฟังข้อเท็จจริงไปตามท่ีมีการนําสืบ 
 แต่ในคดีปกครองซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับราชการนั้น คู่กรณี อยู่
ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี โดยเอกชนผู้เป็นโจทก์อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มักจะอยู่ในความครอบครองของทางราชการ กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ ‚ระบบไต่สวน ‛ โดยศาลจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความอย่างแท้จริง 

 2. เป็นวิธีพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสภาพ 
 การเสนอคําฟ้อง คําให้การ คําคัดค้านคําให้การ คําให้การเพิ่มเติม คําแถลง ฯลฯ โดยปกติ
จะกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรเกือบท้ังหมด เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ก็มีการทําให้
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในเรื่องวิธีพิจารณาคดีจึงเป็นวิธีพิจารณาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
สภาพ และศาลก็จะได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงได้ชัดเจนกว่าพยานประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี วิธีพิจารณาในระบบนี้ก็ไม่ห้าม
ศาลในการไต่สวนพยานบุคคลหรือคู่กรณี หรือตรวจสอบวัตถุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 3. เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้หลักการโต้แย้งหรือหลักการฟังความสองฝ่าย 
 ในคดีปกครองถือหลักว่า เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเช่นใด
แล้ว จะต้องให้โอกาสคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับทราบและได้มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวอ้าง
ของฝ่ายนั้นได้ ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสโต้แย้งนั้น โดยหลักแล้วศาลจะรับฟังและ
นํามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาไม่ได้ 
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 4. เป็นวิธีพิจารณาที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจพิจารณาพิพากษาของตุลาการ 
 คดีปกครองใช้ระบบวิธีพิจารณาท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกันระหว่าง ตุลา
การที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะประกอบไปด้วย ‚ตุลาการเจ้าของสํานวน‛ ‚ตุลาการผู้แถลงคดี‛ และ 
‚องค์คณะพิจารณาพิพากษา ‛ โดยตุลาการเจ้าของสํานวนซ่ึงเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะ จะ
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ครบถ้วนมากที่สุด แต่ก็จะมีตุลาการ ผู้
แถลงคดีซ่ึงเป็นตุลาการที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะ และองค์คณะพิจารณาพิพากษาเป็นผู้พิจารณา
สํานวนคดีอีกครั้งในภายหลัง ซ่ึงเท่ากับเป็นการตรวจสอบการแสวงหาข้อเท็จจริงซํ้าอีกถึง 2 ครั้ง 
 สําหรับตุลาการผู้แถลงคดีซ่ึงเป็นผู้เสนอ ‚คําแถลงการณ์‛ หรือ ข้อเสนอในการตัดสินคดี
ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาก็มีบทบาทสําคัญในฐานะผู้ถ่วงดุลอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
องค์คณะพิจารณาพิพากษา เพราะแม้ว่าคําพิพากษาของศาลปกครองจะเป็นข้อวินิจฉัยขององค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเท่านั้น แต่  ‚คําแถลงการณ์ ‛ ของผู้แถลงคดีที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
นอกจากจะเป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีขององค์คณะได้เป็นอย่างดีแล้ว ยัง
เป็นมาตรฐานเทียบเคียงการใช้ดุลพินิจหรือการให้เหตุผลขององค์คณะพิจารณาพิพากษาด้วย เพราะ
หากองค์คณะพิจารณาพิพากษาไม่เห็นด้วยกับคําแถลงการณ์ของผู้แถลงคดี องค์คณะพิจารณา
พิพากษาจะต้องแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนหนักแน่นกว่าไว้ด้วย ทั้งนี้ โดยปกติ จะมี
การพิมพ์เผยแพร่คําพิพากษาและคําแถลงการณ์ควบคู่กันเสมอ  (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส 
แก้วจุญกาญจน์, 2546, หน้า 152-153) 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง 

 1. การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 การฟ้องคดีปกครองนั้นถือหลักว่าให้กระทําโดยง่าย ไม่มีข้อยุ่งยาก โดยผู้ฟ้องคดีสามารถ
ยื่นฟ้องคดีได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรืออาจใช้วิธีการส่งคําฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ก็ได้ โดยไม่มีแบบฟอร์ม แต่ขอให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพ มีสาระสําคัญและ
หลักฐานเท่าท่ีมีแนบไปด้วย โดยไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีซับซ้อนที่จะเป็นภาระแก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดี 
เว้นแต่เงื่อนไขบางประการที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินคดี อีกทั้งคดีส่วนใหญ่
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่บังคับให้ต้องมีทนายความในการฟ้องอีกด้วย 
 ในการยื่นฟ้องคดีปกครองนั้นจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลใด ให้ถือหลักง่าย ๆ ว่า กรณีที่เป็นคดี
ที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันต้นให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ฟ้องคดี มี
ภูมิลําเนาหรือที่มูลเหตุเกิด ส่วนคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดนั้น ให้ยื่นฟ้องโดยตรงต่อ
ศาลปกครองสูงสุด เว้นแต่การยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั้นต้น จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
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ปกครองช้ันต้นที่มีคําพิพากษานั้น และในการยื่นฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจะมายื่นฟ้องด้วยตนเองหรือจะส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 
 การดําเนินคดีในศาลปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถดําเนินคดีด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็น
ผู้ท่ีทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี หรืออาจมอบให้ทนายความหรือผู้ท่ีตนเองไว้ใจดําเนินการแทนก็ได้ 
โดยทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลดังกล่าวดําเนินคดีแทน 
 ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ใน
การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนอันเกิดจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 
2.5 ของทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยผู้ฟ้องคดีจะเลือกชําระเป็นเงินสด เช็ค ซ่ึงธนาคาร
รับรองแล้ว ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือดร๊าฟต์ธนาคารก็ได้ โดยส่ังจ่ายในนาม ‚เงินค่าธรรมเนียมและ
เงินค่าปรับของสํานักงานศาลปกครอง ‛ โดยระบุชื่อสํานักงานศาลปกครองแห่งท่ียื่นฟ้องคดีนั้น  
(อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์, 2546, หน้า 189-190) 

 2. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 
 แม้ว่าการฟ้องคดีปกครองจะกระทําได้โดยง่าย แต่ศาลปกครองก็เป็นศาลระบบหนึ่ง
เช่นเดียวกับศาลยุติธรรม กฎหมายจึงกําหนดเงื่อนไขบางประการเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การฟ้องคดี เป็น
ระบบและสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ประสงค์จะฟ้องคดีได้อย่างแท้จริง เงื่อนไข การฟ้อง
คดีปกครองท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
  (1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง 
  ผู้ฟ้องคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถตามกฎหมาย ซ่ึงโดยปกติได้แก่ 
บุคคลบรรลุนิติภาวะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ อันเนื่องมาจากกระทําหรืองดเว้นการกระทําของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ หรือเป็นผู้ท่ีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือเป็น
ผู้ท่ีมีข้อโต้แย้งอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เช่นการได้รับค่าเวนคืนที่ดินไม่
เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบ การออกใบอนุญาตล่าช้าทําให้ผู้รับ
ใบอนุญาตเสียหายหรือขาดรายได้ เป็นต้น 
  (2) การขอให้แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในเบ้ืองต้นก่อนฟ้องคดี  
  หากเรื่องท่ีจะนํามาฟ้องคดีปกครองนั้นมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ ให้ต้อง
ดําเนินการอย่างใดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการนั้นให้เสร็จส้ินเสียก่อน จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ได้รับ
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คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่เห็นด้วยกับคําส่ังดังกล่าว ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อ
ศาลปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามขั้นตอนหรือวิธีการ ท่ีกฎหมายในเรื่อง
นั้น ๆ กําหนดไว้ เช่น ต้องอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทางวินัย คําส่ังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
หากกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มิได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์คําส่ังไว้ เช่น คําส่ัง ไม่อนุญาตให้ข้าราชการ
เบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองกําหนดไว้ โดยยื่นอุทธรณ์คําส่ังนั้นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ออกคําส่ังภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งคําส่ังนั้น เว้นแต่กรณีเป็นคําส่ังของรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการต่าง ๆ 
  อย่างไรก็ตาม การฟ้องให้เพิกถอนกฎ การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทํา
ละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ทันที เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายไว้โดยเฉพาะ 
  (3) คําฟ้องและพยานหลักฐาน 
  คําฟ้องนั้นไม่มีแบบกําหนดไว้โดยเฉพาะแต่ต้องทําเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคําสุภาพ
และต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่แสดง
ให้ศาลเห็นว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีข้อพิพาทอย่างไรและ
เมื่อใด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์หรือขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเยียวยาตามขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดไว้แล้วเมื่อใด ผลเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องระบุในคําขอด้วยส่าต้องการให้
ศาลส่ังอย่างไร โดยคําขอจะต้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีฟ้องคดีและเป็นเรื่องท่ีศาลมีอํานาจส่ังให้ได้ 
เช่น ขอให้ศาลส่ังให้เพิกถอนคําส่ังในกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ออกคําส่ังไม่ชอบ หรือส่ังให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เป็นต้น 
และผู้ฟ้องคดีจะต้องลงลายมือชื่อในคําฟ้องพร้อมท้ังแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย เช่น 
คําส่ังท่ีทําให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 
  กรณีที่มีผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหลายคน ซ่ึงแต่ละคนประสงค์จะฟ้องคดีด้วยเหตุ
เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจยื่นคําฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวกันก็ได้ โดยลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี ทุก
คนท้ายคําฟ้อง หรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคน
ในการดําเนินคดีก็ได้ โดยระบุชื่อผู้แทนนั้นในคําฟ้องฉบับนั้น ไม่ต้องทําใบมอบอํานาจหรือใบ
มอบฉันทะแยกต่างหากแต่อย่างใด 
  (4) ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง 
  การฟ้องคดีปกครองจะต้องกระทําภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้
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หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดและไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจงหรือได้รับแต่เป็นคําช้ีแจงท่ีไม่มีเหตุผล ถ้าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอ่ืนต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ถ้าเป็นคดี ที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ 
  ในกรณีที่เป็นคําส่ังท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ กฎหมายบังคับให้ผู้ออกคําส่ังต้อง
ระบุอายุความและวิธีการยื่นคําฟ้องไว้ในคําส่ังด้วย มิเช่นนั้นอายุความในการฟ้องคดีจะขยายเป็น 1 
ปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคําส่ังนั้น คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกําหนดอายุความ ถ้าเป็นคดีที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน โดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว้พิจารณา
ก็ได้ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์, 2546, หน้า 191-192) 

  3. กระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542 บัญญัติให้
จัดตั้งศาลปกครองขึ้นโดยให้มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหว่าง
เอกชนกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน แต่โดยที่พยานหลักฐานในคดีปกครองส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารที่อยู่ใน
ครอบครองของหน่วยงานทางปกครองเกือบท้ังหมด ทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่ไม่เท่า
เทียมกัน วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองจึงต้องใช้ระบบวิธีพิจารณา  ‚แบบไต่สวน ‛ ควบคู่กับ
หลักการให้สิทธิโต้แย้งหรือหลักการฟังความสองฝ่าย ซ่ึงแตกต่างกับ ‚ระบบกล่าวหา ‛ ของศาล
ยุติธรรม 
  นอกจากนั้นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองยังมีการถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างตุลา
การศาลปกครองด้วยกันเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อเท็จจริง กล่าวคือโดยหลักการ
แล้ว ‚ตุลาการเจ้าของสํานวน‛ จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง แต่
จะต้องเสนอข้อเท็จจริงนั้นต่อตุลาการอ่ืนที่ประกอบกันเป็นองค์คณะ ต่อ  ‚ตุลาการผู้แถลงคดี ‛ ซ่ึง
มิใช่ตุลาการในองค์คณะนั้นพิจารณาด้วย สําหรับในส่วนของการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ‚ตุลาการผู้แถลง
คดี‛ จะเสนอ ‚คําแถลงการณ์ ‛ ซ่ึงรวมถึงความเห็นในทางช้ีขาดตัดสินคดีต่อองค์คณะก่อนที่องค์
คณะจะลงมติวินิจฉัย อันเปรียบเสมือนเป็นความเห็นของตุลาการคนเดียวว่า หากตนมีหน้าที่ตัดสิน
คดีเรื่องนั้นตนจะพิพากษาอย่างไร ด้วยเหตุผลประการใด ซ่ึงแม้ว่าคําตัดสินขององค์คณะเท่านั้นที่
ถือเป็นคําพิพากษา แต่การให้มีระบบการนําเสนอ ‚คําแถลงการณ์‛ ของ ตุลาการผู้แถลงคดีต่อองค์
คณะเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมให้การใช้อํานาจตัดสินคดีขององค์คณะ มีความรอบคอบและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหากองค์คณะไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ โดยหลักก็ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่
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หนักแน่นและน่าเช่ือถือมากกว่า เพราะจะมีการเปรียบเทียบคําวินิจฉัยและเหตุผลของตุลาการผู้
แถลงคดีและขององค์คณะได้ง่าย เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้มีการพิมพ์เผยแพร่คําพิพากษาของ
องค์คณะ และคําแถลงการณ์ของตุลาการของผู้แถลงคดีควบคู่กันเสมอ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และ
จุฑามาส แก้วจุญกาญจน์, 2546, หน้า 193) 

ขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 การฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้นหรือการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด อาจ
สรุปเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้ 
  (1) ผู้ฟ้องคดียื่นคําฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย
จะต้องส่งคําฟ้องและพยานหลักฐาน พร้อมด้วยสําเนาคําฟ้องและพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดี
รับรองสําเนาถูกต้องเท่ากับจํานวนของผู้ถูกฟ้องคดีมาด้วย 
   (2) รับคําฟ้องและตรวจคําฟ้องเบื้องต้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้น
หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่ของศาลจะลงทะเบียนคดีในสารบบความและ
ออกใบรับให้กับผู้ฟ้องคดี พร้อมท้ังตรวจคําฟ้องในเบ้ืองต้น หากพิจารณาเห็นว่าเป็นคําฟ้อง ท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเสนอคําฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อดําเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่ของศาลเห็นว่าคําฟ้องนั้น ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนแต่อาจแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือหากเห็นว่าคําฟ้อง
นั้นไม่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้หรือไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง เจ้าหน้าที่ของศาลก็
จะบันทึกและเสนอคําฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือประธาน ศาลปกครองสูงสุด 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป 
   (3) การจ่ายสํานวนคดีให้องค์คณะและแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี เม่ืออธิบดี ศาล
ปกครองช้ันต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดได้รับคําฟ้องจากเจ้าหน้าที่ของศาลแล้ว อธิบดีศาล
ปกครองช้ันต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดจะส่ังจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะพิจารณา
พิพากษาตามความเชี่ยวชาญในประเภทคดีที่รับผิดชอบหรือในกรณีที่มิได้มีการจัดองค์คณะไว้ ตาม
ความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็จะจ่ายสํานวนคดีโดยใช้วิธีการ ท่ีไม่
อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะใดและแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีเพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทําคําแถลงการณ์ 
   (4) ตุลาการหัวหน้าคณะส่ังจ่ายสํานวนคดีให้ตุลาการเจ้าของสํานวน เม่ือองค์คณะ ใน
ศาลปกครองช้ันต้นหรือในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับสํานวนคดีแล้ว ตุลาการ
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หัวหน้าองค์คณะในองค์คณะนั้นจะต้องแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งหรือตนเองเป็นตุลาการ
เจ้าของสํานวน เพ่ือเป็นผู้ดําเนินการตรวจคําฟ้อง รวบรวมข้อเท็จจริงจากคําฟ้อง คําชี้แจงของคู่กรณี
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วยดําเนินการตามท่ีตุลา
การเจ้าของสํานวนมอบหมาย 
   (5) ตรวจคําฟ้อง เมื่อได้รับสํานวนคดีแล้ว ตุลาการเจ้าของสํานวนจะพิจารณาว่า คํา
ฟ้องนั้นเป็นคําฟ้องท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ คําฟ้องนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองท่ี
จะพิจารณาพิพากษาหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนหรือไม่ หาก
เป็นคําฟ้องท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่อาจแก้ไขได้ ตุลาการเจ้าของสํานวนจะมีคําส่ังให้ผู้ฟ้องคดี
แก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในเวลาท่ีกําหนด และถ้าไม่มีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของคําฟ้องนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ ไม่
อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ตุลาการเจ้าของสํานวนจะเสนอให้องค์คณะส่ังไม่รับคําฟ้องไว้
พิจารณา และส่ังจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
  เมื่อตุลาการเจ้าของสํานวนได้ตรวจคําฟ้องและเห็นว่าคําฟ้องท่ียื่นเป็นคําฟ้องท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีการแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว ตุลาการ
เจ้าของสํานวนจะมีคําส่ังรับฟ้องไว้พิจารณา 
   ( 6) ส่งหมายและสําเนาคําฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การ เมื่อตุลาการเจ้าของสํานวน
มีคําส่ังรับคําฟ้องไว้พิจารณา และกําหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ก็จะมีคําส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทํา
คําให้การยื่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําฟ้องหรือภายในระยะเวลาท่ี ศาล
กําหนด โดยศาลจะส่งสําเนาคําฟ้องและสําเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสําเนาถูกต้องไปให้
ผู้ถูกฟ้องคดีและจะกําหนดประเด็นที่ผู้ถูกต้องคดีต้องให้การหรือให้จัดส่งพยานหลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ แต่ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสํานวน
เห็นว่าคําฟ้องท่ีรับไว้พิจารณานั้นเป็นคําฟ้องท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน และมีข้อเท็จจริงที่สามารถใช้
วินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นได้โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว ตุลาการเจ้าของ
สํานวนก็ไม่ต้องส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การ และอาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจ้าของสํานวน
เสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปได้เลย 
   (7) ส่งสําเนาคําให้การให้ผู้ฟ้องคดีทําคําคัดค้านคําให้การ หากผู้ถูกฟ้องคดียื่น
คําให้การภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว ศาลต้องส่งสําเนาคําให้การพร้อมท้ังสําเนาพยานหลักฐาน
ไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับคําให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อ
ศาล ท้ังนี้ ตุลาการเจ้าของสํานวนจะกําหนดประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องช้ีแจงหรือให้จัดส่ง
พยานหลักฐานใด ๆ ด้วยก็ได้ ซ่ึงหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะคัดค้านคําให้การก็จะต้องทําคําคัดค้าน
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คําให้การยื่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําให้การหรือภายในระยะเวลาท่ีศาล
กําหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีไม่ทําคําคัดค้านให้การ และไม่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ
ศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ศาลก็จะมีคําส่ังจําหน่ายคดี 
   (8) ส่งคําคัดค้านคําให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การเพิ่มเติม หากผู้ฟ้องคดี ทําคํา
คัดค้านคําให้การยื่นต่อศาลภายในกําหนด ศาลก็จะส่งสําเนาคําคัดค้านคําให้การของผู้ฟ้องคดีให้ผู้
ถูกฟ้องคดีเพื่อยื่นคําให้การเพิ่มเติมต่อศาลภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําคัดค้านคําให้การ
หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด และเมื่อศาลได้รับคําให้การเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ศาลก็
จะส่งสําเนาคําให้การเพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบต่อไป 
   (9) การไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคําให้การเพิ่มเติม
ภายในกําหนดเวลา หรือเมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคําให้การเพิ่มเติม หากตุลา
การเจ้าของสํานวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ัง ช้ีขาดคดีได้
แล้ว ตุลาการเจ้าของสํานวนก็จะจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป แต่หากตุลาการเจ้าของสํานวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อ การพิจารณาพิพากษา
คดี ตุลาการเจ้าของสํานวนก็อาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยการไต่สวนพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือตรวจสอบสถานที่ หรือส่งประเด็นไปให้ศาลปกครองช้ันต้นอ่ืน
แสวงหาข้อเท็จจริงแทน หรือจะเรียกคู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคํา หรือส่งพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
   ( 10) สรุปสํานวนเสนอองค์คณะ เมื่อตุลาการเจ้าของสํานวนพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริง
จากคําฟ้องและคําช้ีแจงจากคู่กรณี รวมท้ังข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
เพียงพอต่อการพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดแล้ว ก็จะจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพร้อมสํานวน
คดีเสนอองค์คณะและเมื่อพิจารณา หากองค์คณะเห็นว่ายังจําเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
องค์คณะก็อาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเองหรือมอบหมายให้ตุลาการเจ้าของสํานวนดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ แต่หากองค์คณะเห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
แล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะก็จะมีคําส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น และเมื่อได้
กําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะส่งสํานวนคดีนั้นให้อธิบดีศาล
ปกครองช้ันต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
   ( 11) ตุลาการผู้แถลงคดีจัดทําคําแถลงการณ์ เมื่ออธิบดีศาลปกครองช้ันต้นหรือ
ประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี พิจารณาสํานวนคดีและเห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว ก็จะส่งสํานวนคดีให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดทําคําแถลงการณ์ ซ่ึงประกอบด้วย
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ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่จะเสนอต่อองค์คณะพิจารณา
พิพากษาโดยเร็วต่อไป 
   ( 12) การนั่งพิจารณาคดี เม่ือตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดทําคําแถลงการณ์เรียบร้อยแล้ว 
องค์คณะก็จะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี และหากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงเป็นหนังสือเพื่อ
ยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะก็จะต้องยื่นต่อศาลก่อนวัน นั่ง
พิจารณาคดีหรืออย่างช้าในระหว่างการนั่งพิจารณาคดีนั้น ทั้งนี้ ศาลจะส่งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 
   (13) การเสนอคําแถลงการณ์ด้วยวาจา ในการนั่งพิจารณาคดีนั้น ตุลาการเจ้าของ
สํานวนจะเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของคดี  จากนั้นจะเป็นการแถลงด้วยวาจาของคู่กรณี
ประกอบคําแถลงเป็นหนังสือที่ยื่นไว้ โดยคู่กรณีต้องแถลงด้วยวาจาอย่างกระชับและอยู่ในประเด็น
ที่ปรากฏในคําแถลงเป็นหนังสือเท่านั้น แล้วจึงเป็นการชี้แจงด้วยวาจาประกอบ คําแถลงการณ์เป็น
หนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี เม่ือเสร็จส้ินการแถลงการณ์แล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะจะนัดประชุม
ปรึกษาองค์คณะเพื่อพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีอีกครั้งหนึ่ง 
   (14) ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี ในการอ่านคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดนั้น 
ศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบกําหนดวันอ่านผลแห่งคําพิพากษาและคําส่ังช้ีขาดคดีปกครอง เป็นการ
ล่วงหน้า และเมื่อศาลได้อ่านผลแห่งคําพิพากษาและคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองโดยเปิดเผย ในวันใด
แล้วให้ถือว่าวันที่อ่านนั้นเป็นที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีนั้น โดยคําพิพากษา
หรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดให้ถือเป็นที่สุด 
   (15) การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
เมื่อศาลปกครองช้ันต้นได้อ่านผลแห่งคําพิพากษาและคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีข้อคัดค้านคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันต้น ก็สามารถอุทธรณ์คําส่ังหรือ คํา
พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้  (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์,  2546, หน้า 
194-199) 

ค าบังคับของศาลปกครอง 

 เนื่องจากก่อนศาลปกครองจะเปิดทําการ ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้นําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ การ
บังคับคดี (บางเรื่อง) มาใช้กับการบังคับคดีของศาลปกครองด้วย ดังนั้นในที่นี้จึงได้สรุปสาระสําคัญ
เรื่องการบังคับคดีเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับคดีปกครองไว้ด้วย   
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วิธีการบังคับคดีปกครองโดยศาลยุติธรรมก่อนการจัดตั้งศาลปกครอง  

 ก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทําการ ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง ในการที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังได้จะต้องพิจารณาจากอํานาจฟ้องของโจทก์ 
โดยพิจารณาจากคําฟ้องและคําขอท้ายฟ้อง ถ้าศาลพิจารณาได้ตามฟ้องจึงจะกําหนดคําบังคับได้ แต่
ศาลจะพิพากษาหรือมีคําส่ังนอกจากที่ปรากฏในคําฟ้องหรือเกินคําขอไม่ได้ (มาตรา 142 วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 
 คําฟ้อง 
 การฟ้องคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรมนั้น มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติว่า ‚คําฟ้องต้องแสดง
โดยแจ้งชัดซ่ึงสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคําขอบังคับท้ังข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา
เช่นนั้น‛ ซ่ึงเป็นการกําหนดเงื่อนไขในการจัดทําคําฟ้องโดยมีสาระสําคัญแยกได้เป็น 3 ส่วน คือ  
  1) รายละเอียดเกี่ยวกับโจทก์และจําเลย  
  รายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบใน
เรื่องเขตอํานาจศาลและอํานาจฟ้องของโจทก์ว่าศาลจะรับคําฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ 
  2) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา  
  รายละเอียดในส่วนนี้จะกล่าวถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายที่โจทก์มีอยู่ อันเป็นฐานที่จะกล่าวอ้างว่า จําเลยได้กระทําการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่
นั้นอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิทธิของโจทก์มีอยู่ตามท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้  
  3) คําขอบังคับ  
  ถือเป็นส่วนที่สําคัญของคําฟ้อง โดยคําขอบังคับจะต้องสอดคล้องกับสภาพแห่งข้อหา
และข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาท่ีกล่าวมาในคําฟ้อง โดยต้องพิจารณาด้วยว่าสภาพแห่งข้อหา
ดังกล่าวจะส่งผลให้มีคําขอบังคับแก่จําเลยได้อย่างไร หรือจะขอบังคับเช่นนั้นได้หรือไม่ เพื่อแสดง
ความประสงค์ของโจทก์ที่จะขอให้ศาลพิพากษาบังคับแก่จําเลยเท่าที่ตนมีสิทธิตามกฎหมาย คําขอ
ในคดีหนึ่งอาจมีหลายอย่าง โดยแต่ละอย่างอาจต้องทําด้วยกันหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามลําดับก็
ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6404/2540) หากมีคําขอเกินสิทธิที่ตนมีอยู่ย่อมไม่มีประโยชน์เพราะศาล
ไม่สามารถพิพากษาให้ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5983/2531) บางกรณีโจทก์ขอบังคับน้อยกว่าสิทธิ
ที่ตนมีอยู่ก็ได้ ศาลย่อมพิพากษาบังคับให้ตามท่ีมีคําขอเท่านั้น (โภคิน พลกุล, 2547, หน้า 31-32)  
 
 
 



63 

การบังคับคดีของศาลยุติธรรม 

 การบังคับคดีมีส่วนสัมพันธ์กับคําพิพากษาหรือคําส่ัง คือ การบังคับคดีต้องอาศัย คํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลเป็นหลัก จะบังคับคดีนอกเหนือหรือผิดไปจากข้อความที่กําหนดไว้ใน
คําพิพากษาหรือคําส่ังไม่ได้ (มาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

การก าหนดค าบังคับโดยศาลปกครอง 

 ผู้ท่ีมีสิทธิฟ้องคดีปกครอง คือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่
ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ ความ
เสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 (มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542) 
 ในกรณีที่จะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดี
ปกครอง ต้องพิจารณาเหตุแห่งการฟ้องคดีและคําขอเยียวยาความเสียหาย โดยคําขอเยียวยา ความ
เสียหายต้องเป็นคําบังคับท่ีอยู่ในอํานาจของศาลปกครองท่ีจะมีคําบังคับได้ (คําส่ังศาลปกครอง
สูงสุดที่ 58/2545) 
 การทําคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองต้องระบุคําบังคับ (ถ้ามี) โดยให้ระบุ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามคําบังคับไว้ด้วย (มาตรา 69 วรรคหนึ่ง 
(7) ในบางกรณีอาจไม่มีคําบังคับ เช่น คําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองช้ันต้น (ข้อ 37 
แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543) คําส่ังของศาลเกี่ยวกับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง (ข้อ 72) คําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ 76) 
เป็นต้น แต่ในการพิพากษาคดีศาลต้องกําหนดคําบังคับเสมอ และต้องระบุไว้ในคําพิพากษาด้วย  
(โภคิน พลกุล, 2547, หน้า 37)  
 


