
 

 

บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผล

ผูกพันของค าพิพากษา 

 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของ
ค าพิพากษา ซึ่งผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวทั้งระบบกฎหมา ย
ของต่างประเทศและระบบกฎหมายของประเทศไทยตามล าดับ ดังนี ้

มาตรการเยียวยาใน ผลผูกพันตามกฎหมายเก่ียวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุด ในคดี
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 มาตรการเยียวยาในผลผูกพันตามค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดในคดีสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายของต่างประเทศนั้นมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. หลักกฎหมายการฟ้อง คดีและผลผูกพันตามค าพิพากษา และค าสั่ง ในคดีสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริการับเอาหลักบรรทัดฐานค าพิพากษา  (The doctrine of precedent) มา
ใช้ในระบบกฎหมายของตน  จึงจ าเป็นที่ผู้ศึกษากฎหมายและใช้ กฎหมายต้องทราบถึงรูปแบบของ
รายงานค าพิพากษา เพื่อจะได้เข้าใจกฎหมายอเมริกันดีขึ้น กฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานค าพิพากษา
ของศาล (Case law) ส่วนใหญ่อยู่ในค าพิพากษาของศาลระดับอุทธรณ์ที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน
ค าพิพากษาของศาล  ส าหรับรายงานศาลชั้นต้นนั้นปกติไม่พิมพ์เป็นราย งาน  เว้นแต่รายงานค า
พิพากษาของศาลชั้นต้น  สหรัฐและศาลชั้นต้นของบางมลรัฐเท่านั้นที่มีการจัดพิมพ์เหมือนกัน  ค า
พิพากษาคดีแพ่งมีรูปแบบดังนี้คือ มีชื่อของคู่ความ เช่น Johnson vs. Thomas ชื่อที่ปรากฏก่อนมักจะ
เป็นโจทก์ในศาลชั้นต้น แต่ในบางมลรัฐชื่อที่ปรากฏก่อนคือผู้อุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี ส าหรับ
คดีอาญาน้ันมีรูปดังนี้คือ  State vs. Hood ซึ่งหมายความว่ามลรัฐเป็นโจทก์ซึ่งมีอัยการมลรัฐเป็น
ตัวแทนของมลรัฐ  หรือ United States v. Cox ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐโดยมีอัยการสหรัฐเป็น
โจทก์ และนายค็อกส์เป็นจ าเลย  ส าหรับคดีที่ไม่มี ข้อพิพาทเช่นคดีล้มละลาย  จะมีชื่อของบุคคล
ปรากฏอยู่เพียงชื่อเดียวและใช้ว่า  In re brown หรือ Ex parte black1 ส าหรับตัวค าพิพากษา  ซึ่ง
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา จะเน้นที่ความเห็นของศาล  (Opinion) ซึ่งมีขนาดตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบ
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หน้า ส าหรับคดีธรรมดาทั่ว ๆ ไป ศาลมักเขียนความเห็นยาวประมาณ  5 หน้ากระดาษ  ค าพิพากษาที่
เรียกกันว่า ความเห็นของศาลนั้นผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคดีนั้นเป็นผู้เขียนในนาม
ของศาล  และชื่อของผู้พิพากษานั้นจะปรากฏอยู่หน้าความเห็นของศาล  ผู้พิพากษาต้องเป็นผู้สรุป
ข้อเท็จจริง 
 ในปีหนึ่ง  ๆ ผู้พิพา กษาศาลสูงของสหรัฐแต่ละคนอาจต้องเขียนค าพิพากษาถึง  150 
ส านวน ในการท าค าพิพากษาผู้พิพากษาอาจได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยที่เรียกกันว่า  Law clerk 
ซึ่งเป็นผู้ที่เพิ่งส าเร็จได้ปริญญาทางกฎหมายและสอบได้ล าดับที่ดี  ๆ จากโรงเรียนกฎหมาย  ผู้ที่เป็น 
Law clerk เป็นผู้มีฝีมือในการเขียนเป็นอย่างดี  เน่ืองจากเป็นผู้จัดท าวารสาร  (Law review) ของ
โรงเรียนกฎหมายที่ตนศึกษาอยู่ก่อนแล้ว  ปกติการชี้ขาดตัดสินคดีเป็นไปตามเสียงข้างมากของ
จ านวนผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะ  ส าหรับศาลสูงสหรัฐซึ่งมีผู้พิพากษาทั้งหมด  9 นาย ในคดีที่ก้ ากึ่ง
กันคะแนนเสีย งจะเป็น  5 ต่อ 4 ในท้ายค าพิพากษาจะบอกรายชื่อผู้ที่เห็นด้วยกับค าพิพากษา  ผู้
พิพากษาที่เห็นด้วยกับค าพิพากษาอาจเขียนความเห็นพ้องที่เรียกว่า  “Concurring opinion” เป็นการ
ต่างหากก็ได้หรือเพียง  แต่ระบุว่าผู้พิพากษาท่านใดเห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลโดยไม่มีการ
เขียนความเห็นต่างหากก็ได้  ส่วนผู้พิพากษาที่ไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาอาจเขียนความเห็นแย้ง  
(Dissenting opinion) หรือไม่ก็ได้  บางคร้ังศาลอาจชี้ขาดคดีให้โจทก์หรือจ าเลยชนะคดีโดยไม่
จ าเป็นต้องระบุเหตุผลก็ได้  

ความยากของการค้นหาค าพิพากษาอยู่ที่จ านวนของค าพิพากษาที่มีอยู่อย่า งมากมายของ
ศาลต่าง ๆ ทั้งในระดับสหรัฐและระดับมลรัฐ  เพื่อที่จะให้ทราบโดยสังเขปเกี่ยวกับวิธีการค้นหาค า
พิพากษา จึงขอแยกวิธีการค้นหาค าพิพากษาของศาลสหรัฐ และการค้นหาค าพิพากษาของศาลมลรัฐ
ออกจากกัน 
 1.1 การค้นหาค าพิพากษาของศาลมลรัฐ 
  1) รายงานการบันทึกค าพิพากษาของศ าลสูงสหรัฐ  (Reports of the USA Supreme 
Court) 
  การรายงานค าพิพากษาของศาลสูงสหรัฐเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการ  เมื่อ ค.ศ.1790 โดย
เรียกการพิมพ์รายงานค าพิพากษานี้ว่า “United states reports”  
  2) การรายงานคดีศาลอุทธรณ์สหรัฐและศาลชั้นต้นสหรัฐ  (Lower federal court 
reporting) 
 การพิมพ์รายงานค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์สหรัฐและศาลชั้นต้นของสหรัฐ  เร่ิมต้นใน
ศตวรรษที่  19 แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้จดรายงาน  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองที่แต่ละศาลจัดพิมพ์เอง  บริษัท west 
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publishing company ได้จัดพิมพ์ค าพิพากษาของศาลทั้งสองขึ้นใน  ค.ศ.1880 จ านวน 30 เล่ม มีคดี
ตั้งแต่ ค.ศ.1789 ถึง ค.ศ.1880 โดยให้ชื่อหนังสือชุดนี้ว่า  Federal cases ในปีเดียวกันนี้บริษัทเว้สท์ก็
จัดพิมพ์รายงานค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์สหรัฐและศาลชั้นต้นสหรัฐโดยให้ชื่อว่า  Federal 
reporter และได้จัดพิมพ์ติดต่อมาจนถึงปัจจุบันน้ี  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1931 จ านวนคดีของศาลทั้งสองเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น  บริษัท เวสท์ได้จัดท ารายงานศาลชุดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า  Federal supplement เพื่อ
รายงานเฉพาะ 
 1.2 การพิมพ์รายงานค าพิพากษาของศาลแต่ละมลรัฐ (State reports) 
 การพิมพ์รายงานค าพิพากษาของศาลมลรัฐมี  2 รูปแบบคือ  รายงานค าพิพากษาของท าง
ราชการศาลโดยตรง  และรายงานค าพิพากษาของบริษัทเอกชนที่ไม่ถือว่าเป็นของทางราชการ  
หลักการอ้างอิงค าพิพากษาของศาลมลรัฐมีว่า  ค าพิพากษาที่ตีพิมพ์ในรายงานค าพิพากษาของทาง
ราชการเท่านั้น จึงเป็นที่เชื่อได้และจะต้องอ้างอิงเสมอในการเขียนส านวนและบันทึกคดีความ  ส่วน
การจะอา้งอิงรายงานคดีเดียวกันของฉบับที่พิมพ์โดยบริษัทเอกชนด้วยหรือไม่นั้นไม่เป็นการบังคับ  
ถ้าจะอ้างอิงรายงานฉบับที่บริษัทเอกชนจัดพิมพ์ จะต้องอ้างต่อท้ายรายงานค าพิพากษาฉบับของทาง
ราชการ เช่น คดี Common wealth vs. Redline 391 pa. 486, 137 a. 2d 472 ตัวเลขชุดแรก  391 pa. 
486 เป็นการอ้างอิงรายงานค าพิพากษาของทางราชการ  ตัวเลขชุดที่สองเป็นการอ้างอิงรายงานค า
พิพากษาของบริษัทเอกชน  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปการพิมพ์รายงานค าพิพากษาของศาลมลรัฐน้ัน
สมควรจะกล่าวถึงฉบับที่พิมพ์โดยบริษัทเอกชนเสียก่อน  คือฉบับที่พิมพ์โดยบริษัท  West 
publishing company และบริษัท  Lawyers cooperative company บริษัท West จัดระบบการรายงาน
ค าพิพากษาของศาลมลรัฐโดยให้ชื่อว่า national reporter system ระบบนี้จะพิมพ์รายงานค าพิพากษา
ของศาลสูงของทั้ง  50 มลรัฐ ในระบบ  national reporter system จะแบ่งศาลมลรัฐทั้งประเทศ
ออกเป็น 7 ภูมิภาคด้วยกัน  คือภาคแอตแลนติก  (Atlantic) ภาคแปซิฟิค  (Pacific) ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ (North Eastern) ภาคตะวันออกเฉียงใต้  (South eastern) ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  (North 
western) ภาคตะวันตกเฉียงใต้  (South western) และภาคใต้  (South) ในแต่ละภาคก็จะมีรายงานค า
พิพากษา 1 ชุด ส าหรับพิมพ์ค าพิพากษาของศาลมลรัฐที่ถูกจัดให้อยู่ในภาคนั้น  เช่น ในภาคใต้  
(Southern reporter) ประกอบด้วยศาลในมลรัฐอาลาบามาฟลอริดา  และหลุยส์เซียน่า  นอกจากการ
แบ่งภูมิภาคของประเทศ สหรัฐอเมริกาออกเป็น  7 ภาค ดังกล่าวแล้ว  บริษัท West ยังได้จัดพิมพ์
รายงานค าพิพากษาขึ้นเป็นพิเศษอีกสองชุดส าหรับรัฐที่มีคดีมากที่สุดเป็นกรณีพิเศษคือรัฐนิวยอร์ค  
โดยให้ชื่อว่า  New York Supplement และรัฐแคลิฟอร์เนีย  โดยให้ชื่อว่า  California Reporter (กิตติ
พงษ์ ศิริโรจน,์ 2529, หน้า 60) 
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 1.3 รายงานค าพิพากษาศาลมลรัฐฉบับของทางราชการ 
 รายงานค าพิพากษาของศาลมลรัฐฉบับทางราชการ  หมายความถึงรายงานค าพิพากษาที่
ศาลมลรัฐแต่ละศาลจัดพิมพ์ขึ้นมาเอง  หรือเป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นมาโดยได้รับมอบอ านาจจากศาล  จึง
จะถือว่าเป็นรายงานค าพิพากษาฉบับของทางราชการศาล  ส่วนรายงานค าพิพากษาอ่ืน  ๆ นั้นถือว่า
ไม่ใช่ของทางราชการ  การอ้างอิงค าพิพากษานั้นมีหลักว่า  จะต้องอ้างอิงค าพิพากษาฉบับของทาง
ราชการเสมอ  และถือว่าข้อความในรายงานค าพิพากษาฉบับของทางราชการเท่านั้นที่เชื่อถือได้  
ส่วนการจะอ้างรายงานค าพิพากษาของฉบับที่พิมพ์โดยบริษัทเอกชนด้วยหรือไม่นั้นไม่เป็นการ
บังคับ แต่ก็ถือเป็นประเพณี ที่จะอ้างฉบับที่พิมพ์โดยบริษัทเอกชนด้วยเสมอ  แต่ต้องอยู่หลังฉบับที่
พิมพ์โดยทางราชการ  ตัวอย่างเช่น  คดี Wilson vs. State 85 miss. 687 38 so.46 ตัวเลขและอักษรย่อ
ชุดที่หนึ่งเป็นรายงานคดีของทางราชการศาล  ส่วนตัวเลขและอักษรย่อชุดที่  2 เป็นการรายงานของ
บริษัท West ที่เรียกว่า “National reporter system” 
 ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ค าพิพากษาของศาลมีหน้าที่  2 ประการ 
คือ การวินิจฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาทที่มาสู่ศาล  ซึ่งถ้าหากศาลได้ชี้ขาดพิพากษาคดีนั้นไปแล้วคู่ความ
เดิมจะมาฟ้องร้องขอให้ศาลวินิจฉัยใหม่ในประเด็นที่ศาล ได้พิพากษาไปแล้วไม่ได้ (Res judicata)
การวินิจฉัยชี้ขาดนี้เป็นหน้าที่ของศาล และศาลจะปฏิเสธที่จะพิพากษาโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะ
น ามาปรับกับคดีนั้นไม่ได้  ในกรณีเช่นนี้เดิมมีผู้เห็นว่าผู้พิพากษาจะต้องค้นหากฎหมายที่มีอยู่ใน
หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ และประกาศให้เป็นที่ทราบกันทั่วไป ท านองเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่
ค้นพบกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ในทางวิทยาศาสตร์และประกาศให้คนทั่วไปทราบ  แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้เห็น
กันว่า  ศาลเป็นผู้ตรากฎหมายเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่าจะเป็นผู้ค้นพบกฎหมาย  แต่
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยศาลมีลักษณะไม่กว้างขว างเท่ากับของฝ่ายนิติบัญญัติ  เน่ืองจากถูกจ ากัดโดย
ข้อเท็จจริงที่มาสู่ศาลกฎหมายที่ศาลน ามาใช้พิพากษาคดีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ศาลค้นพบเองหรือ 
 บัญญัติขึ้นมาใหม่นั้นมีผลกระทบถึงผู้อื่นด้วย  เพราะว่าตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ค าพิพากษาของศาลเป็นบรรทัดฐา นที่คดีต่อ ๆ มาจะต้องถือตาม  หลักบรรทัดฐาน
ค าพิพากษา  (The doctrine of precedent) นี้เรียกเป็นภาษาลาตินว่า  “Stare decesis” ซึ่งค าลาตินก็มา
จากค าว่า  Stare decesis et non quieta movere ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า  To adhere to precedents, 
and not to unsettle things which are established การยึดถือแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาลเร่ิม
ในประเทศอังกฤษและสืบทอดต่อมายังประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยถือว่าเป็นประเพณีอันเป็นส่วน
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หนึ่งของคอมมอนลอว์ เมื่อหลักการยึดถือแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาเป็นประเพณี  จึงเห็นได้ว่า  ไม่
เคยมีการบัญญัติไว้เป็นลายลั กษณ์อักษรเลย  ไม่ว่าในรัฐธรรมนูญหรือในพระราชบัญญัติอ่ืน  หรือ
แม้กระทั่งเวลาสาบานตนเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ว่าจะต้องยึดถือแนวบรรทัดฐานค าพิพากษา  เหตุที่มี
การยึดถือหลักแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาก็ด้วยเหตุผลต่าง  ๆ (Res judicata: a matter adjudged; a 
thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgment) ดังนี ้
 1. เพื่อความเสมอภาค  ทั้งนี้เน่ืองจากได้มีการก าหนดบรรทัดฐานไว้แล้ว  คดีต่อมาที่มี
ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันก็จะได้รับการวินิจฉัยแบบอย่างเดียวกัน  ก่อให้เกิดความเสมอภาคแก่คดี
ที่มาสู่ศาล 
 2. สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า การที่ศาลยึดแนวบรรทัดฐานค าพิพากษา  ท าให้สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในภายหลังจะได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเช่นใด 
 3. เป็นการประหยัดเวลา  การก าหนดมาตรฐานเพื่อการชี้ขาดตัดสินคดีที่เกิดขึ้นมาใหม่
ย่อมท าให้เป็นการประหยัดเวลาการท างาน 
 4. การยึดแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาเป็นการแสดงความเคารพนับถือในความฉลาดและ
ประสบการณ์ของตุลาการรุ่นก่อน 
 อย่างไรก็ตาม  หลักการถือตามแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีลักษณะไม่เด็ดขาดและไม่เคร่งครัดเหมือนของประเทศอังกฤษ  เพราะว่าในประเทศ สหราช
อาณาจักรนั้นค าพิพากษาของศาลสูงย่อมมีผลผูกมัดศาลนั้นเอง  และผูกมัดศาลอ่ืนที่มีศักดิ์ต่ ากว่า  
และศาลสูงของอังกฤษเองก็ยึดมั่นหลักนี้มาโดยตลอด จนถึงปี ค.ศ.1966 จึงได้ผ่อนคลายการยึดแนว
บรรทัดฐานค าพิพากษาลงบ้าง  เน่ืองจากศาลสภาขุนนาง  (House of lords) เห็นว่าการยึดมั่น ในหลัก
กฎหมายเร่ืองแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาลเคร่งครัดจนเกินไป  อาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมได้และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบกฎหมายได้  ศาลสภาขุนนางจึงปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติของศาลเสียใหม่ โดยศาลสภาขุนนางถือว่าศาลมีพันธะในอันที่จะวินิจฉัยคดีตามแนวบรรทัด
ฐานเดิม แต่ศาลอาจวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้ในเมื่อเห็นว่าเป็นการสมควร  ส าหรับใน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค าพิพากษาของศาลในแต่ละมลรัฐมีจ านวนมากและมักจะไม่ลงรอยเดียวกัน จึงท าให้
บรรทัดฐานแห่งค าพิพากษาในกฎหมายเร่ืองหนึ่ง  ๆ ขาดน้ าหนักไปมาก  อีกประการหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ท าให้บรรทัดฐานค าพิพากษาของศาลที่มี
อยู่ก่อน ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับคดีที่มาสู่ศาลในภายหลัง  ถึงแม้ว่าหลักในเร่ืองการถือตามบรรทัด
ฐานค าพิพากษาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะไม่เคร่งครัดเหมือนอย่างในประเทศอังกฤษก็ตาม  แต่
หลักการนี้ก็หยั่งรากลงในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคง 
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 แนวบรรทัดฐานค าพิพากษาอาจแบ่งออกได้  2 อย่างคือ  แนวบรรทัดฐานค าพิพากษาที่
น้ าหนักเพียงจูงใจศาลเท่านั้น  (Persuasive authority) และแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาที่มีผลผูกมัด
ศาลที่จะต้องพิพากษาตามแบบอย่างที่วางหลักไว้ (Binding authority) 
 ส าหรับแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาลที่มีน้ าหนักเพียงจูงใจนั้น  ได้แก่ แนวบรรทัด
ฐานค าพิพากษาของศาลในมลรัฐอ่ืน  และค าพิพากษาของศาลอ่ืนที่มีล าดับเท่าเทียมกันในมลรัฐ
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น  ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่าง  ๆ ที่มีอยู่ในมลรัฐเดียวกัน  หรือค าพิพากษา
ระหว่างศาลอุทธรณ์สหรัฐด้วยกัน  น้ าหนักจูงใจแห่งค าพิพากษานั้นต้องดูว่าในมลรัฐอ่ืน  ๆ ได้มีค า
พิพากษาท านองเดียวกันหรือไม่  ถ้าหลักกฎหมายอันเกิดจากบรรทัดฐานของค าพิพากษาขัดแย้งกัน  
แตกเป็นความเห็นสองฝ่ายที่ตรงกันข้าม หลักกฎหมายที่มีศาลเห็นด้วยจ านวนมากกว่า  เรียกว่า หลัก
ของฝ่ายข้างมาก  (Majority rule) หลักที่มีศาลเห็นด้วยน้อยกว่า  เรียกว่า  หลักของฝ่ายข้างน้อย  
(Minority rule) ตามปกติเมื่อศาลจะรับเอาหลักกฎหมายที่มีลักษณะตรงกันข้ามเช่นน้ี  มักจะเลือกเอา
หลักของฝ่ายข้างมาก  เพราะเป็นที่ยอมรับของศาลส่วนมาก  บางคร้ังค าพิพากษาที่ มีลักษณะจูงใจ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาที่ชี้ขาดคดีน้ัน  เช่น ค าพิพากษาที่มีผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงเป็น
ผู้เขียน ความเห็นย่อมมีน้ าหนักมากกว่าค าพิพากษาที่เขียนโดยผู้พิพากษาทั่ว  ๆ ไป บางคร้ังน้ าหนัก
จูงใจอาจขึ้นอยู่กับการที่สองมลรัฐมีกฎหมายคล้ายคลึงกัน  และมีสภาพการณ์บางอย่างเหมือนกัน  
เช่น ในการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์  กฎหมายพาณิชย์ของมลรัฐนิวยอร์กย่อมมี
น้ าหนักจูงใจศาลมลรัฐนิวเจอร์ซี่มากกว่า  หลักกฎหมายเร่ืองเดียวกันที่มีอยู่ในมลรัฐที่ท าการเกษตร
เป็นส่วนใหญ ่อย่างไรก็ตาม ถ้าแนวบรรทัดฐานค าพิพากษานั้นมีเพียงน้ าหนักจูงใจเท่านั้น  ศาลก็ไม่
จ าต้องถือตามส าหรับแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาที่มีผลผูกมัดศาลให้จ าต้องพิพากษาตามส าหรับ
คดีในภายหลัง ได้แก่ ค าพิพากษาของศาลสูงในมลรัฐเดียวกัน  และค าพิพากษาของศาลนั้นเอง  ตาม
ธรรมดาศาลชั้นต้นจะต้องพิพากษาคดีตามแนวบรรทัดฐานค าพิ พากษาของศาลสูงเสมอ  เพราะถ้า
หากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแตกต่างไปจากแนวบรรทัดฐานค าพิพากษา  ศาลสูงย่อมมีอ านาจกลับค า
พิพากษาของศาลชั้นต้นได้เสมอ 
 ส าหรับในส่วนที่เรียกว่า  เหตุผลแห่งคดีนั้น  (Holding) ได้แก่หลักกฎหมายที่เป็นรากฐาน
ในการพิพากษาคดีเมื่อมีกรณีพิพาทและโต้แย้งกันในศาล ผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนกลางปราศจากความ
ล าเอียงชี้ขาดตัดสินคดีน้ันแล้ว  คดีนั้นย่อมกลายเป็นบรรทัดฐานและมีผลผูกมัดศาลในเวลาต่อมา  
ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันศาลมักจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกแง่ทุกมุม  แล้วจึงน าเอาหลัก
กฎหมายมาปรับกับคดีนั้น ค าวินิจฉัยของศาลในกรณีเช่นนี้จึงเป็นบรรทัดฐานที่มีผลผูกมัดศาลส่วน
ค ากล่าวในคดี  (Dictum) คือ ข้อกฎหมายที่ผู้พิพากษากล่าวไว้ในคดีน้ัน  แต่ไม่จ าเป็นส าหรับการ
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วินิจฉัยพิพากษาคดี  ค ากล่าวในคดีนี้แม้จะไม่ผูกพันศาลที่จะถือตาม  แต่ก็ไม่สมควรจะละเลยเสีย
ทีเดียว  เพราะศาลอาจถือตามในภายห ลังก็ได้ในการเขียนความเห็นของค าพิพากษา  ผู้พิพากษา
นอกจากจะน าเอาหลักกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริงที่พิพาทกันซึ่งเป็นเหตุผลแห่งคดีแล้ว  ผู้
พิพากษาทั้งหลายยังชอบที่จะกล่าวถึงสิ่งอื่น ๆ ด้วย แต่ผู้พิพากษาไม่มีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์ใน
เร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับคดีที่ผู้พิพากษานั้นวินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้น ค ากล่าวในคดีที่ไม่จ าเป็นส าหรับการชี้ขาด
คดี จึงไม่ผูกมัดศาลที่จะต้องถือตามในภายหลัง  (Ratio decidendi แปลว่า The ground of decision
หรือ The point in a case which determines the judgment) 
 อนึ่งการที่จะดูว่าข้อความใดเป็นเหตุผลแห่ งคดีนั้นจะต้องวิเคราะห์เอาจากข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญของคดี  ตลอดจนค าพิพากษาและเหตุผลของความเห็นของศาลซึ่งมิใช่เป็นเร่ืองง่าย  
เพราะบางคร้ังการเขียนค าพิพากษานั้นเหตุผลแห่งคดีอาจเขียนไว้กว้าง  ๆ หรือเขียนในลักษณะเป็น
ค ากล่าวในรูปแบบต่าง  ๆ กัน ยิ่งกว่านั้น  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในคดี  อาจเขียนไว้รวบรัด
จนเกินไปจนยากที่จะรู้ว่าข้อเท็จจริงในคดีมีว่าอย่างไรหรือบางคร้ังข้อเท็จจริงในคดีก็เขียนไว้อย่าง
ละเอียดจนไม่อาจทราบได้ว่าตอนใดเป็นสาระส าคัญของคดี  เป็นต้น  การใช้แนวบรรทัดฐานค า
พิพากษาเก่าก่อนมาปรับกับคดีในภายหลั งมีข้อยุ่งยากบ้าง  เพราะหลักกฎหมายที่วางไว้ตามค า
พิพากษาเก่าก่อนอาจไม่ใช่หลักกฎหมายในสายตาของศาลที่หยิบยกเอาหลักกฎหมายมาใช้ใน
ภายหลังก็ได้ การที่ศาลหยิบเอาหลักกฎหมายแต่เก่าก่อนมาใช้ปรับกับคดีใหม่นั้น  ศาลต้องเผชิญกับ
ปัญหาข้อเท็จจริงสองอันคือ  ข้อเท็จจริงของคดีเ ก่ากับข้อเท็จจริงของคดีใหม่  ซึ่งศาลจะต้องหาหลัก
กฎหมายจากข้อเท็จจริงในคดีแรกมาปรับข้อเท็จจริงในคดีหลัง  จึงจ าเป็นที่คดีหลังจะต้องมี
ข้อเท็จจริงเหมือนกับคดีเดิม  บางคร้ังแนวค าพิพากษาก็มีเหตุผลแห่งคดีที่เขียนไว้ชัดแจ้งมีเหตุและ
ผลอย่างดี  แต่บ่อยครั้งที่เหตุผลแห่ง คดีของบางคดีไม่อาจใช้เพื่อตัดสินคดีที่เกิดขึ้นในภายหลังได้
อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นที่ศาลต้องตีความเหตุผลแห่งคดีให้กว้าง  ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ใหม่ ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่สาระส าคัญของคดีทั้งสองก็ต้องมองข้ามไปเสียบ้าง  ถ้าหากศาลไม่ประสงค์
น าหลักกฎหมายในค ดีเดิมมาใช้กับคดีใหม่  ศาลจะใช้วิธีตีความเหตุผลแห่งคดีเดิมโดยเคร่งครัด
ข้อเท็จจริงของคดีเดินและคดีที่ก าลังพิจารณาอยู่แม้จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยศาลก็มักอ้าง
ว่าข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันนั้นเป็นสาระส าคัญที่ไม่อาจน าเอาเหตุผลแห่งคดีเดิมมาวินิจฉัยคดีใหม่ได้  
เมื่อศาลไม่ประสงค์น าเหตุผลแห่งคดีเดิมมาปรับกับคดีใหม่ศาลก็ต้องวางหลักกฎหมายขึ้นใหม่ที่
แตกต่างไปจากของเดิม  
 ซึ่งย่อมก่อให้เกิดปัญหาว่ากฎหมายใหม่มีผลย้อนหลังเพียงไร  ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างดังนี้  
สมมุติว่า เอ กับ บี ท าสัญญาชนิดหน่ึง ต่อมา ซี กับ ดี ท าสัญญาชนิดเดียวกันนี้อีกคู่หนึ่ง  เผอิญมีการ
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โต้แย้งสิทธิระหว่าง  เอ กับ บี ซึ่งศาลสูงมลรัฐชี้ขาดว่าการท าสัญญาของ  เอ กับ บี ไม่มีผลตาม
กฎหมาย หลังจากศาลชี้ขาดเช่นน้ีแล้ว  ปรากฏว่า  อี และ เอฟ ตามหลักเดิมถือกันว่าผู้พิพากษาเป็น
แต่เพียงผู้ค้นพบกฎหมายและน ามาประกาศให้เป็นที่ ทราบโดยทั่วกัน  ค าพิพากษาในคดีระหว่างเอ
และบีเป็นแต่เพียงการแปลกฎหมายผิดพลาดไปเท่านั้น  และมีการแปลให้ถูกต้องในคดีระหว่างซี
และดี และกฎหมายที่ถูกต้องนั้นปรากฏอยู่ในคดีระหว่างซีและดี  ดังนั้นสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างอี
และเอฟ จึงมีผลใช้ได้แม้จะท าขึ้นก่อนที่ค้นพบความผิดพลาดในการแปลกฎหมายในภายหลังก็ตาม
อีกแนวคิดหน่ึงเห็นว่าผู้พิพากษาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายโดยแท้จริง  และการบัญญัติกฎหมายของผู้
พิพากษานั้นท าได้โดยค าพิพากษาของศาล กฎหมายดังที่ปรากฏอยู่ในค าพิพากษาคดีระหว่างเอและ
บีย่อมเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกไปโดยค าพิพา กษาคดีระหว่างซีและดี  เมื่อสัญญา
ระหว่างอีและเอฟท าขึ้นตามกฎหมายเดิมตามค าพิพากษาคดีระหว่างเอและบี  และก่อนที่จะมีค า
พิพากษาคดีระหว่างซีและดี  สัญญานั้น  จึงไม่มีผลใช้ได้ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นตามค าพิพากษาคดี
ระหว่างซีและดีในภายหลัง แนวความคิดทั้งสองนี้ปรากฏอยู่ในหลัก บรรทัดฐานค าพิพากษาตลอด
มา บางคร้ังศาลจะไม่กลับแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาในทันทีทันใด  แต่จะบอกกล่าวล่วงหน้าว่า
ศาลจะยังไม่กลับแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาในคดีที่มาสู่ศาลในคราวน้ี  แต่ศาลจะก าหนดแนว
บรรทัดฐานค าพิพากษาใหม่ในคดีต่อไป  เป็นการท าให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ข องตน
เป็นการล่วงหน้า 

 2. ศาลและวิธีพิจารณาคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 
 ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส การด าเนินคดีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากประเด็นทาง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีการด าเนินคดีที่มีขอบเขตกว้างมาก  ทั้งนี้เพราะข้อพิพ าทที่
เกิดขึ้นเป็นได้ทั้งข้อพิพาทในทางปกครองและข้อพิพาท ในทางเอกชนขึ้นอยู่กับเนื้อหาประเด็นแห่ง
คดีและผู้ถูกฟ้องเป็นส าคัญ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ  “คดีสิ่งแวดล้อม” ในประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสเราสามารถให้ค าจ ากัดความได้โดยพิจารณาเบื้องต้นจากความหมายของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” 
เป็นส าคัญ ในที่นี้ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงกฎหมายที่ว่าด้วย
เร่ืองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (และในที่นี้ถือว่ามนุษย์ ต่างก็เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน ) นอกจากนี้กฎหมายสิ่งแวดล้ อมยังหมายถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ
หรือวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกันภัยทางธรรมชาติและมลพิษต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความหมาย
ของคดีสิ่งแวดล้อมนั้นกว้างมาก  ไม่จ ากัดแต่เฉพาะข้อพิพาทในเร่ืองความรับผิดต่อสิ่งของหรือ



97 

 

บุคคลใดบุคคล หนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งของ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย 
 วิวัฒนาการของคดีสิ่งแวดล้อมใน ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส นั้นเกิดขึ้นจากการประสบ
ปัญหา สิ่งแวดล้อมและมลพิษในด้านต่าง  ๆ จึงก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาททางศาลขึ้น  ทั้งนี้ศาล
ปกครองและศาลยุติธรรมจ าเป็นต้องขยายขอบเขตในเร่ืองเขตอ านาจศาลของตนในการตัดสิน
วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักกฎหมายในเร่ืองความรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทาง
ปกครองที่มีอยู่  ประกอบกับหลักกฎหมายทั่วไปในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลและเป็นที่มาของกฎหมายภายในของ ประเทศสาธารณรัฐ ฝร่ังเศสใน
การวินิจฉัยคดีสิ่งแวดล้อมด้วย 
 อย่างไรก็ดี การขยายตัวและวิวัฒนาการของคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส
นั้นก็เป็นไป  อย่างค่อนข้างจ ากัด ทั้งนี้  ดังจะเห็นได้จากปัญหาในเร่ืองอ า นาจในการรับฟ้องคดีของ
ศาลโดยเฉพาะในศาลยุติธรรม ประเด็นในเร่ืองความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมนั้น  ศาลยุติธรรม
ก าหนดขอบเขตไว้อย่างจ ากัด กล่าวคือ ในเร่ืองของการมีความเสียหายตามหลักป้องกันล่วงหน้า  (L’ 
àgir à titre préventif) โดยกฎหมายแพ่งค่อนข้างจ ากัดในการเปิดโอกา สให้มีการรับพิจารณาข้อ
พิพาทในกรณีของความเสียหายที่เป็นแค่การคาดการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  เช่น ในกรณีของ
การก่อสร้างต่าง ๆ ศาลยุติธรรมจึงไม่สามารถให้มีการออกค าสั่งที่เป็นมาตรการฉุกเฉินในทางแพ่ง  
เพื่อการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า (Référé civil préventif) โดยเฉพาะในกรณีที่
การก่อสร้างนั้นได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ  (จากฝ่ายปกครอง ) แล้ว ดังนั้นความเสียหายที่
สามารถน ามาเป็นข้อพิพาทในทางแพ่งนั้นได้น้ันจ าต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  มิใช่ความ
เสียหายในการคาดการณ์ล่วงหน้าตามหลักป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
 ส าหรับคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองได้รับการพัฒนาและขยายขอบเขตไปมากกว่าคดี  
สิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม ตัวอย่างเช่น  ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบหรือในเร่ืองของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  หรือกรณีของหลักในเรือง
ความรับผิดที่เกิดจากการปราศจากการป้องกันล่วงหน้า (Principe de prévention) เป็นต้น 
 นอกจากนี้  การวิวัฒนาการของคดีสิ่งแวดล้อมใน ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก็เป็นไป
อย่างจ ากัดโดยเฉพาะ  ในกรณีของผู้พิพากษา  การพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเทคนิคซั บซ้อน
จ าเป็นต้องเรียก “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” มาช่วยในการประเมินหลักฐานและข้อเท็จจริงด้วย  รวมทั้ง
ในกรณีของการประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการแก้ไขเยียวยา  เหล่านี้
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ล้วนเป็นเร่ืองเทคนิคที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคดีสิ่งแวดล้อมของ ประเทศสาธ ารณรัฐฝร่ังเศส
ด้วยเช่นกัน 
 สิ่งที่เป็นข้อพิจารณาส าคัญต่อมาก็คือ  “หลักในการแบ่งแยกคดีของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครอง” ว่าข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจะตกอยู่ในอ านาจศาลใดที่พิจารณาวินิจฉัย  ในการ
เลือกฟ้องร้องของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมนั้น อาจกล่าวได้ว่าผู้ เสียหายมี “เสรีภาพในการเลือกที่
จ ากัด” เพราะจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นน้ัน  กฎหมายได้
ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมโดยผู้เสียหายหรือผู้ฟ้อง
จ าต้องพิจารณาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดไว้เป็นก ารเฉพาะและค านึงถึงเขตอ านาจใน
การรับพิจารณาคดีของแต่ละศาลเป็นส าคัญ 
 อย่างไรก็ดี  กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บังคับใช้อยู่นั้นไม่สามารถก าหนดประเด็นข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ของ “ศาลคดีขัดกัน” ที่เข้ามาท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
ในเร่ืองเขตอ าน าจของศาลทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลคดีขัดกัน  จึง
เป็นเสมือนแนวทางในการก าหนดเขตอ านาจของศาลในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
 ตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน ในเร่ืองเขตอ านาจของศาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
ความเสียหายที่เกิดจากก ารสร้างบ่อน้ าแร่ใต้พื้นน้ าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การให้สัมปทานของรัฐ เป็นเขตอ านาจพิจารณาของศาลยุติธรรม  (ค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน nº 
02870 ปี ค.ศ.1993) 
 ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสะพาน อีลเดอเร (Pont de l’ île de Ré) ซึ่งเป็นงาน
โยธาสาธารณะ (Travaux publics) ศาลคดีขัดกันได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลปกครองในการ
วินิจฉัยข้อพิพาท (ค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน nº 02518 ปี ค.ศ.1988) 
 ข้อเรียกร้องเพื่อให้รัฐเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น (ในเขตชนบท ) จากการเปิดทาง
ให้รถบรรทุกสามารถใช้ทางได้ ศาลคดีขัดก็ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองในการ
ก าหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (ค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน  nº 
02675 ค.ศ.1992) 
 จะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าคดีหรือข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมใดขึ้นสู่ศาลใด  นั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่หรือแนวค าพิพากษาของศาล 
 ดังนั้น ในบทความนี้จะท าการศึกษาคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  2 ส่วน
ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจศาลยุติธรรมและส่วนที่ 2 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในอ านาจศาลปกครอง 
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 2.1 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม 
 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมนั้น อาจกล่าวได้ง่าย  ๆ ได้ว่าเป็นคดีที่มี
กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือแนวค าพิพากษา  ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลยุติธรรมและเป็นคดี
แพ่งที่มีประเด็นแห่งการพิจารณาไม่เกี่ยวข้องกับทางปกครอง  ซึ่งหากมีประเด็นปัญหาในการรับข้อ
พิพาทไว้พิจารณาหรือไม่ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสก าหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลคดีขัดกันในการ
วินิจฉัยคดีความไม่แน่นอนเหล่านี้ต่อไป 
 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของศา ลยุติธรรมโดยเฉพาะที่เป็นคดีแพ่ง มีแนวทางการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้  
 1) บทบาทของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
 ศาลยุติธรรมมีบทบาทที่ส าคัญในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมสองบทบาทด้วยกันคือ  ด้าน
หนึ่งมีบทบาทในการตัดสินข้อพิพาทในเร่ืองการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
อีกด้านหนึ่ง ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  โดยการ
ใช้มาตรการก่อนการออกค าพิพากษา (Référé) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  อาจกล่าว
ได้ว่ามาตรการนี้ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อศาลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีอายุความ อย่างไรก็ดี
มาตรการฉุกเฉินที่ศาลสามารถออกได้ นั้น ศาลจ าเป็นต้องเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือต้องมี
การกระทบสิทธิของผู้เสียหาย เช่น ผู้พิพากษามีอ านาจในการออกค าสั่งระงับการก่อสร้างหากพบว่า
การก่อสร้างของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ  การขอให้มีการหยุดการ
กระท าหรือด าเนินการใด  ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องซึ่งเป็นสิทธิโดยแท้ของผู้
ได้รับความเสียหายที่ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจอย่างเสรีในการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว  ผู้พิพากษา
มีหน้าที่ในการชั่งน้ าหนักระหว่างมาตรการที่จะออกมาเพื่อป้องกัน  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลประโยชน์ได้เสียในการเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
 ศาลยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ในคดีสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไปคือ  พิจารณาใน
เร่ืองความรับผิดทางแพ่งที่เกิดขึ้น  ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1382-1384 โดย
ความรับผิดทางแพ่งที่เกิดขึ้น  อาจเป็นความรับผิดที่ เกิดจากการกระท าความผิด  ความรับผิดที่
ปราศจากความผิดหรือเกิดจากความเสี่ยงภัย หรือ ความรับผิดที่เกิดจากเพื่อนบ้านข้างเคียง (เช่น ใน
กรณีของเสียง ขยะ ควัน  หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ) หรือความรับผิดที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ส่วนเกิน ซึ่งศาลยุติธรรมมีอ านาจในการสั่ งหรือพิพากษาให้ผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมชดใช้
ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและชดใช้เพื่อจัดการให้สิ่งแวดล้อมนั้น
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือป้องกันมิให้มีความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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 ในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้ นการรับพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมจะพิจารณาจาก
กฎหมายที่ให้อ านาจไว้ประการหนึ่งและประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง 
 โดยทั่วไปนั้นเขตอ านาจของศาลยุติธรรมจะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  (ตามที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น) โดยในกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้ข้อพิพาทที่เกิด  
ขึ้นให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  ศาลยุติธรรมจึงมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีได้  แต่หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการให้อ านาจศาลยุติธรรมเป็นผู้
วินิจฉัยคดีแล้ว  ประเด็นดังกล่าวก็ต้องกลับไปพิจารณาจากแนวค าวินิ จฉัยศาลทั้งของศาลยุติธรรม  
ศาลปกครองตลอดจนศาลคดีขัดกันซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะจ าแนกรายละเอียดของค า
พิพากษาของศาลทั้งสามว่าประเด็นข้อเท็จจริงใดอยู่ในอ านาจของศาลนั้น 
 2) เงื่อนไขในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม 
 การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเป็นการให้ศาลได้พิจารณาถึ งสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีถูกละเมิดหรือถูกกระทบสิทธิ  และเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาเพื่อ
ชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  อย่างไรก็ดี การฟ้องต่อศาลยุติธรรมก็มีเงื่อนไขในการฟ้องที่
จ ากัด กล่าวคือ  เงื่อนไขบางประการเป็นเงื่อนไขในทางรูปแ บบซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็มีผลท าให้  
ศาลไม่รับฟ้องได้ 
 เงื่อนไขที่ต้องการพิจารณาในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลยุติธรรม คือ 
 อ านาจในการรับค าฟ้องของศาล ผู้ฟ้องคดีในคดีสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถเลือกฟ้องต่อศาล
ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งทางแพ่งและทางปกครอง  ทั้งนี้จ าเป็นต้องพิ จารณาจากประเด็นแห่งคดีว่าเป็น
ประเด็นในทางกฎหมายปกครองหรือประเด็นทางแพ่งโดยพิจารณาจากกฎหมายที่ให้อ านาจหรือ
แนวค าพิพากษาของศาลเป็นส าคัญ 
 เขตอ านาจของศาล  ในคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่งนั้น  เช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไปในเร่ือง
เงื่อนไขของเขตอ านาจศาลปกติ ศาลที่มีเขตอ านาจรับฟ้องคดีนั้นเป็นศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตของ
ผู้ถูก ฟ้องหรือจ าเลย (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42) อย่างไรก็ตาม  มาตรา 
46 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นว่า  ผู้ฟ้องสามารถฟ้องต่อศาลในเขตที่ความ
เสียหายเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่นในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางทะเล ผู้เสียหายสามารถ
ฟ้องต่อศาลที่ความเสียหายเกิดขึ้น) 
 ความสามารถของผู้ฟ้องผู้มีสิทธิฟ้องร้องตามคดีจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปที่เป็นเงื่อนไข
ในการฟ้องร้อง  คือ ต้องเป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมาย  และต้องมีความสามารถในการใช้สิทธิทาง
ศาล รวมถึงการฟ้องร้องโดยบุคคลตามกฎหมายมหาชน (เช่น การฟ้องโดยเทศบาลหรือการฟ้อง
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โดยจังหวัดโดยผ่านประธานสภาจังหวัด เป็นต้น ) หรือการฟ้องโดยนิติบุคคลทางแพ่ง ทั้งนี้นิติ
บุคคลนั้น  ๆ ต้องมีการจัดต้ังขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น  ตามกฎหมายการจัดตั้งสมาคมรัฐ
บัญญัติลงวันที่  1 กรกฎาคม ค.ศ.1901 หรือบริษัทตามาตรา 1832 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งหรือ 
สหวิชาชีพต่าง ๆ ตามมาตรา L.411-1 แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน ) ซึ่งการฟ้องร้องโดยนิติบุคคล
นี ้ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นแห่งคดีหรือไม่อย่างไร 
 การมีส่วนได้เสียของผู้ฟ้องในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น  เงื่อนไขที่ส าคัญเงื่อนไข
หนึ่งในการรับหรือไม่รับค าฟ้องก็คือ  เร่ืองการมีส่วนได้เสียของผู้ฟ้อง (Intérêt d’agir) ซึ่งตามาตรา 
31 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดไว้ว่า  “บุคคลทุกคนสามารถมีสิทธิที่จะใช้
สิทธิทางศาลได้  เมื่อมีส่วนได้ส่วนเสียโดยชอบด้วยกฎหมาย ” (หากไม่มีส่วนได้เสีย  ก็ย่อมไม่มีค า
ฟ้อง Pas d’ intérêt, pas d’action) การฟ้องคดีได้นั้นจ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย  หรือส่วน
ได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องแสดง ให้ศาลเห็น
ว่าตนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในคดีหรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและศาลมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาถึง
ความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในค าฟ้อง ดังกล่าวโดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งต้องเป็น
ความเสียหายทางตรง (Direct) เฉพาะตัว (Personnel) และแน่นอน  (Certain) การมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในคดีนั้น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเฉพาะกับโจทย์ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น  แต่ยังใช้พิจารณากับบุคคลทุกคนที่เข้า
มาด าเนินการฟ้องคดีด้วย เช่น ผู้ร้องสอด 
 มาตรา 31 วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดเงื่อนไขในการใช้
สิทธิทางศาลว่า “…ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าบุคคลใดจะเป็น
ผู้ใช้สิทธิทางศาลเพียงผู้เดียวในการด าเนินคดีเพื่อปกป้องส่วนได้เสียตามที่มีการก าหนดไว้ ” จะเห็น
ได้ว่าเป็นกรณีก าหนดเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีตามที่มีกฎหมายก าหนด  เช่น กรณีส่วนได้เสียทาง
ครอบครัวหรือกรณีการใช้สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องส่วนเสียของกลุ่มบุคคล 
 ในคดีสิ่งแวดล้อมผู้เสียหายหรือผู้ฟ้องจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุที่
ก่อให้เกิดการละเมิดตามกฎหมายและความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับผู้ เสียหายทางด้านร่างกายหรือทรัพย์สิน  นั้น ก็เป็นการง่ายต่อการพิสูจน์ แต่
ในทางตรงกันข้าม หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
หรือเป็นความเสียหายร่วม ศาลก็จะพิจารณาวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด  หากเป็นกรณีที่ปราศจากสิทธิใน
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายนั้น ๆ แล้ว บ่อยครั้งที่ศาลยุติธรรมจะท าการยกฟ้องค าร้องนั้น 
 การฟ้องคดีของสมาคม  (Action des associations) สามารถพิจารณาเป็นสองส่วนคือ 
สมาคมที่มีการจดทะเบียน (Associations déclarées) กับสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียน (Associations 
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non déclarées) ส าหรับสมาคมทางสิ่งแวดล้อมที่มีการจดทะเบียน  (โดยมีการจดทะเบียนความมีอยู่
ของสมาคม ณ ที่ว่าการจังหวัด ตามมาตรา 5 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 1901) โดยมีสภาพ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งสามารถเป็นผู้เสียหายและด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมได้ แต่
ส าหรับสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วนั้น  ตามปกติไม่สามารถเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้ เพราะไม่มี
สภาพบุคคลตามกฎหมายอย่างไรก็ดีศาลก็ได้วินิจฉัยเป็นข้อยกเว้นให้มีความสามารถฟ้องคดีได้  (ค า
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์แห่งเมือง Lyon ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993)  
 การใช้สิทธิฟ้องคดีของสมาคมถื อเป็นการใช้สิทธิเพื่อการปกป้องส่วนได้เสียของ  
ส่วนรวม  โดยศาลยุติธรรมได้ยอมรับการใช้สิทธิเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของส่วนรวมไว้ในค า
พิพากษา  ซึ่งสมาคมเหล่านั้นต้องด าเนินการฟ้องร้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ  สมาคมใน
การมีหน้าที่เรียกร้องค่าเสียหายส าหรับความเสียห ายที่เกิดขึ้นอัน  เป็นลักษณะส่วนรวมของสมาชิก
สมาคมได้ แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะไม่ได้เกิดกับสมาชิกทุกคนก็ตาม 
 กฎหมายที่เกี่ยว กับสิ่งแวดล้อมของ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก็ได้ยอมรับและยืนยัน
ความสามารถของสมาคมในการร้องเพื่อด าเนินกระบวนการยุติธรรมได้ เช่น  รัฐบัญญัติที่ 95-101 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็ได้สนับสนุนสิทธิใน
การฟ้องร้องของสมาคมในการฟ้องที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  ทางอาญาต่อบริษัทที่ท าให้
สภาพแวดล้อมต้องเสื่อมสภาพลง 
 3) ประเด็นแห่งการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  ในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น  สามารถ
แบ่งประเด็นในการฟ้องคดีออกเป็นสองส่วนใหญ่  ๆ คือ การฟ้องที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
(Action délictuelle) ความรับผิดอย่างอื่นและความรับผิดตามสัญญา (Responsabilité contractuelle)  
 ส าหรับการฟ้องที่เป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถพิจารณาได้โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ความรับผิดที่มีความผิด (Responsabilité pour faute) เป็นความรับผิดที่เกิดจากการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ที่เป็นความผิดตามกฎหมายละเมิดต่อหน้าที่  ความรับผิดรูปแบบนี้
ได้รับการบัญญัติไว้เป็นลา ยลักษณ์อักษรตามมาตรา 1382 และ 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝร่ังเศส ผู้เสียหายที่เกิดจากการกระท าดังกล่าวสามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิด
ดังกล่าวได้ หรือศาลสามารถสั่งให้มีการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีมาตรการใด  ๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิ ดขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสีย  ศาลมีค า
พิพากษาให้ออกมาตรการที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม (ค า
พิพากษาศาลยุติธรรมแห่งเมือง Senlis ลงวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1991) 
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 ความรับผิดที่ปราศจากความผิด  (Responsabilité sans faute) มีขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในกรณี ที่เกิดจากผู้เสียหาย หรือเกิดจากบุคคลที่สาม  โดยเป็นความรับผิดที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ กระท าความผิดในคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ส่วนใหญ่แล้วความรับผิด
ดังกล่าวมักเกิดจากการใช้สิทธิโดยก่อควา มเดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน  หรือความรับผิดที่เกิด
จากสิ่งของ หรือสัตว์ ท าความเสียหายแก่ผู้อ่ืนโดยอยู่ภายใต้การดูแลหรือกรรมสิทธิ์ของผู้ กระท า
ความผิด (มาตรา 1384 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส) นอกจากนี้  ยังรวมถึงความรับ
ผิดที่เกิดจากความเสี่ยงภัย (Responsabilité pour risque) เช่น ความรับผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุของ
นิวเคลียร์ก็สามารถฟ้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ (ตามรัฐบัญญัติลงวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1968 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1990) 
 การก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน (Troubles de voisinage) เป็นความรับผิดที่เกิด
ทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง  ซึ่งทั้งสองศาลก็ตีความรับผิดรูปแบบดังกล่าวอย่างกว้างในค า
พิพากษาช่วง 10 ปีหลังที่ผ่านมา โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า “ความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์นั้นเป็น
เด็ดขาด เว้นแต่มีกฎหมายจ ากัดไว้  หรือไม่ไปกระทบสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ก่อความ
ไม่สะดวกแก่เพื่อนบ้าน” ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลเข้าไปขยายความรับผิดที่เกิดจากการก่อความเดือดร้อน
ร าคาญแก่เพื่อนบ้าน  ในทางคดีสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองของความรับผิดที่เกิดจาก
มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหรือมลพิษทางเสียงที่เกิดจากสนามบิน 
 ความรับผิดที่เกี่ยวกับมลพิษทางพื้นดิน  (Responsabilité en matière de sols contaminès) 
เป็นความรับผิดที่เกิดจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดินและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การเพาะปลูกด้านเกษตรกรรม  ความรับผิดที่เกิดขึ้นต้องมาจากเงื่อนไขที่ส าคัญคือ  ความเสียหายที่
เกิดจากผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  (ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม  ผู้ดูแล
หรือผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความรับผิดต่อมลพิษที่เกิดขึ้นตาม  มาตรา 544 และมาตรา 1384 
วรรคแรกแห่งประมวล กฎหมายแพ่ง ) ความเสียหายที่เกิดจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เกิดจากการ
ปราศจากการควบคุมหรือดูแลที่ดินหรือความเสียหายที่เกิดจากที่ดินที่ปราศจากเจ้าของหรือเจ้าของ
ตกเป็นผู้ล้มละลาย ในกรณีดังกล่าวความรับผิดของฝ่ายปกครองอาจเกิดขึ้นได้  เพราะฝ่ายปกครองมี
หน้าที่ในการดูแลตรวจตราที่ดินดังกล่าวทุก ๆ 4 ปี 
 ความรับผิดที่เกี่ยวกับเหมืองแร่  (Responsabilité en miniére) โดยหลักผู้ได้รับสัมปทานมี
หน้าที่ต้องป้องกันดูแลมิให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น  แต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ได้รับสัมปทาน
มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลโดยตรง 
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 การกระท าที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา  เป็นความผิดที่กฎหมายประสงค์จะลงโทษบุคคลจาก
ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าปฏิเสธความรับผิดได้ ความผิดเช่นนี้อาจเป็นความรับผิด
เล็กน้อย  เช่นความผิดลหุโทษโดยมุ่งให้เกิดความเ ป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคมโดยรวมหรืออาจ
เป็นความผิดที่ยากแก่การพิสูจน์เจตนา (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2552, หน้า 82) 
 ส าหรับการฟ้องในเร่ืองความรับผิดต่อสัญญา (Responsabilité contractuelle) เป็นการ
ฟ้องร้องที่มีมูลเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท ากันไว้โ ดย ถือเป็นความรับผิดตาม
มาตรา 1147 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง นอกจากนี้  ยังรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในเร่ืองการ
ส่งมอบสินค้าของผู้ขาย  หรือส่งมอบสินค้าโดยไม่สมบูรณ์ เช่น  กรณีผู้ขายที่ดินขายที่ดินที่มีมลพิษ
ในที่ดินให้แก่ผู้อื่น ถื อว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์ไม่สมบูรณ์ต ามสัญญาที่ได้ตกลงไว้  ศาลยุติธรรม
แห่งเมือง Strasbourg (วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1996) ได้พิพากษาให้สัญญาซื้อขายที่ดินน้ันตกเป็น
โมฆะ 
 
 
 
 4) วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรม  
 ในกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมนั้น  โดยทั่วไปก็เป็นไปตาม
กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไป  อย่างไรก็ดีกระบวนการพิเศษที่น่าสนใจส าหรับคดีที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม คือเร่ืองผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และเร่ืองพยานหลักฐาน (Preuve) 
 ในกรณีผู้เชี่ยวชาญ  (Expert) หรือผู้ให้ค าปรึกษา มาตรา 322 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งได้ก าหนดให้ เป็นอ านาจของศาลในการแต่งต้ังหรือเรียกให้ผู้เชี่ยวชาญ (ทั้ง
เอกชนหรือราชการ ) เข้ามาเพื่อให้ความเห็นในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี  บทบาท
ของผู้เชี่ยวชาญถูกจ ากัดตามมาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในกรณีที่
สามารถให้ความเห็นหรือตอบค าถา มอื่นนอกเหนือที่มอบหมายให้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ความและผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายได้  
ซึ่งในกรณีเป็นคดีที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดกับน้ า อากาศ และพื้นดิน  ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการให้ความเห็นและข้อเท็จจริง 
 ในกรณีที่เกี่ยวกับการน าเสนอพยานหลักฐาน  (La preuve) คดีสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นคดีที่มี
ความเป็นเทคนิคสูง  ซึ่งบางกรณีก็เป็นการยากในการน าเสนอหรือในการพิสูจน์หลักฐานต่าง  ๆ 
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคู่ ความแต่ละ
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ฝ่ายในการน าเสนอพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
ในคดี ปัญหาที่ตามมาก็คือ การพิสูจน์หลักฐาน  ซึ่งในบางกรณีเช่นมลพิษหรือสารพิษที่เกิดมิได้
เกิดขึ้นทันทีทันใด อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้ น เงื่อนไขในเร่ืองเวลา
ก็เป็นข้อจ ากัดในการสืบพยานหลักฐานด้วย ดังนั้นเป็นปัญหาในการน าสืบของคู่ความเพื่อแสดงให้
ศาลเห็นถึงความเป็นไปได้ในรูปคดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลเป็นส าคัญ 
 5) อ านาจของศาลยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม  
 ศาลยุติธรรมมีอ านาจในการก าหนดมา ตรการในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายทางสิ่ง  
แวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยตามกฎหมาย สาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องได้รับการ
แก้ไขเยียวยา  แม้แต่เป็นความเสียหายด้านจิตใจ  ทางด้านศีลธรรมหรือแม้แต่ความเสียหายทางด้าน
การท่องเที่ยวก็ตาม  ในเร่ืองการก าหนดให้มีก ารชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนั้นเป็นไปตาม
กระบวนยุติธรรมตามปกติ  แต่ในกรณีที่ศาลยุติธรรมมีค าสั่งในการออกมาตรการใด  ๆ เพื่อเยียวยา
ความเสียหาย  อาจถูกจ ากัดโดยเงื่อนไขทางปกครอง เช่น  ในการสั่งปิดโรงงานหรือหยุดการ
ด าเนินงานใด  ๆ ที่มีการอนุมัติให้ด าเนินการจากฝ่ายป กครองนั้นไม่สามารถท าได้  อย่างไรก็ดีศาล
ยุติธรรมก็มีอ านาจในการสั่งให้ผู้ก่อมลพิษจัดท ามาตรการใด  ๆ ที่จ าเป็น (Mesures de prévention) 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 อ านาจศาลยุติธรรมอีกประการหนึ่ง คือ อ านาจศาลในการก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดี ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 482-492 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
โดยเป็นมาตรการฉุกเฉิน  (Procédure d’urgence) ซึ่งออกโดยผู้พิพากษาเฉพาะ  เน่ืองจากหน้าที่ของ
ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังมีหน้าที่ในก ารป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น 
หน้าที่ในเร่ืองการป้องกันนี้  จึงน ามาซึ่งการออกมาตรการฉุกเฉินใด  ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการ Référé หรือมาตรการฉุกเฉินนี้มีลักษณะที่ส าคัญ คือ  เป็นมาตรการที่เป็นการ
ชั่วคราว มีลักษณะเป็นมาตรการบัง คับให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้น
กระท าการได้ ค าพิพากษาในการออกมาตรการฉุกเฉิน (Ordanance de référé) ดังกล่าวนี้ไม่ได้เข้า
ไปพิจารณาถึงเน้ือหาแห่งคดี (Found du litige) และสามารถร้องขอต่อผู้พิพากษาให้ออกมาตรการ
ฉุกเฉินได้ตลอดช่วงเวลาข องกระบวนการพิจารณาคดีโดยเพียงแต่ผู้ร้องแสดงให้ศาลเห็นถึงความ
เสียหายที่กระทบต่อ สิทธิของผู้ร้อง อย่างไรก็ดี มาตรการฉุกเฉินนี้มีข้อจ ากัดคือ  ศาลไม่สามารถให้
มีการออกค าสั่งที่เป็นมาตรการฉุกเฉินในทางแพ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า 
 2.2 คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง 
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 ในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้ไม่พียงแต่เฉพาะศาลยุติธรรมที่มีอ านาจในการตัดสิน
วินิจฉัยคดีเท่านั้น  ศาลปกครองก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการวินิจฉัยคดีและ
พัฒนาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน ประเทศสาธารณรัฐฝร่ั งเศส ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าในกรณีที่มี
กฎหมายให้อ านาจศาลใดศาลหนึ่งเป็นการเฉพาะในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว้  หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะก็ต้องพิจารณาถึงขอบเขต
อ านาจตามปกติของศาลนั้น  ๆ ซึ่งศาลปกครองเป็นศาลที่ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทที่
เกี่ยวกับการกระท าทางปกครองทั้งหลายและมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีอยู่สองส่วน คือ  วินิจฉัย
ตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการขอให้มีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองหรือการออกกฎ
ต่าง ๆ และมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความรับ ผิดในการกระท าของรัฐหรือฝ่ายปกครองที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 1) บทบาทของศาลปกครองในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
 ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  ศาลปกครองเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการวินิจฉัยคดี  
ไม่เพียงแต่เฉพาะวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการอออกค าสั่งทางปกครองเท่านั้น ยังมี
บทบาทที่ส าคัญในการวางกรอบ  กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองด้วย ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีของการอนุมัติ  อนุญาตโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และกฎหมายบังคับให้
จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของการท าประชาพิจารณ์ซึ่งวิธีการและขั้นตอน
การท าประชาพิจารณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอน ในการออกค าสั่งทางปกครอง หากมีการกระท าที่
ผิดขั้นตอนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวอาจถูกฟ้องขอให้ยกเลิกเพิกถอนได้  
ซึ่งในกรณีน้ีศาลปกครองมีอ านาจในการเข้าไปพิจารณารูปแบบ วิธีการและขั้นตอนต่าง  ๆ ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าถูกต้องตามกฎหมายที่บัญญัติไว้หรือไม่ และในหลาย  ๆ กรณีที่
ไม่มีกฎหมายก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน  ศาลปกครองก็เป็นผู้วางกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ไว้ในค า
พิพากษานั่นเอง จะเห็นได้ว่าในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองถือเป็นที่มา
ส าคัญของกฎหมายด้ วยอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บางกรณีกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรต้องอาศัยขั้นตอนในการตรากฎหมายเป็นระยะเวลานานกว่าจะประกาศใช้บังคับ 
 ศาลปกครองมีบทบาทหน้าที่ในการตัดสินวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็น
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลสูงสุด โดยใช้การพิจารณาถึงล าดับและโครงสร้างของศาลปกครอง
แล้วนั้น ศาลที่มีเขตอ านาจ ในการพิพากษาคดีทั่วไปล าดับต้น (หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ) คือ ศาลปกครองชั้นต้น อย่างไรก็ดีกฎหมายก็ก าหนดเขตอ านาจเฉพาะไว้บางกรณี  คือข้อ
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พิพาทตามที่กฎหมายก าหนดให้สภาแห่งรั ฐ (Conseil d’Etat) หรือศาลปกครองสูงสุดท าหน้าที่
วินิจฉัยคดีในชั้นแรกและชั้นสุดท้าย 
 2) เงื่อนไขในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นในเร่ืองของเงื่อนในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองนั้น  นับเป็นประเด็น
ที่ส าคัญประเด็นหนึ่งในคดีสิ่งแวดล้อม  เพราะนอกจากจะต้องพิจาร ณาถึงเงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครองทั่วไปแล้ว ยังต้องค านึงถึงเงื่อนไขเฉพาะในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
 เงื่อนไขทั่วไปที่ต้องพิจารณาถึงประการแรกในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม คือ 
 การฟ้องศาลปกครองส าหรับเรียกให้ฝ่ายปกครองชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้ น
นั้น จะต้องอุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครองก่อนและ ถ้ามีค าสั่งปฏิเสธของฝ่ายปกครอง  หรือการ
ปฏิเสธของฝ่ายปกครองโดยปริยาย (โดยการเพิกเฉย ) การฟ้องประเภทนี้ไม่มีการก าหนดอายุความ
ไว้โดยเฉพาะ  (เว้นแต่เป็นการฟ้องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความเสียหายที่เป็นเงิน ซึ่งก าหนดอายุ
ความ 4 ปี) และกรณีที่ฝ่ายปกครองตอบปฏิเสธโดยชัดแจ้งเท่านั้นที่มีอายุความ 2 เดือนนับแต่วันที่
ฝ่ายปกครองมีการปฏิเสธโดยชัดแจ้ง 
 ส่วนอายุความ การฟ้องคดีปกครองจะต้องกระท าภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งทาง
ปกครองอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคด ีการนับอายุความหากเป็นการออกกฎ อายุความจะเร่ิมนับตั้งแต่
วันที่ประกาศกฎนั้น  หากเป็นเร่ืองการออกค าสั่งทางปกครองที่มีผลเฉพาะราย  อายุความจะเร่ิม
นับตั้งแต่วันที่มีการแจ้งค าสั่งทางปกครองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ส าหรับเร่ืองอายุความกรณีพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายก าหนดไว้พิเศษ เช่น  ในการ
ฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Installation classée) กฎหมายก าหนดอายุความ 4 ปี หรือในคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องโต้แย้งต่อการ
อนุมัติให้ท าเหมืองหิน (ระเบิดหิน) กฎหมายก าหนดอายุความพิเศษไว้ 6 เดือน  
 เงื่อนไขประ การเฉพาะต่อมาที่ต้องพิจารณาในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม  คือเงื่อนไข
เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐ ฝร่ังเศส ผู้มีสิทธิฟ้องร้องคดีปกครองจะต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปที่เป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้องคือ ต้องมีความสามารถในการใช้สิทธิทางศาล  
รวมถึงการฟ้องร้องโดยนิติบุคคล โดยนิติบุคคลนั้น  ๆ ต้องจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  นอกจากนี้ยังต้อง
แสดงให้เห็นถึงความมีส่วนได้เสียในคดี (Intérêt pour agir) ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปในการด าเนินคดีทางปกครอง  หากไม่มีส่วนได้เสียก็ย่อมไม่มีค าฟ้อง (Pas d’intérêt, 
pas d’action) ความมีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นน้ันต้องชอบด้วยกฎหมาย  (กรณีความเสียหายที่เกิดจาก
การกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การสร้างโรงงานทางอุตสาหกรรมโดยมิได้ขออนุญาตจากฝ่าย
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ปกครอง หากเกิดความเสียหายขึ้นก็ไม่สามารถมาร้องต่อศาลได้ ) และส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นต้องเป็ น
ส่วนได้เสียที่แน่นอนและเกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดี  อย่างไรก็ดีศาลปกครอง สาธารณรัฐฝร่ังเศส
ได้พิจารณาความมีส่วนได้เสียในการฟ้องคดีค่อนข้างเปิดกว้างในหลาย  ๆ กรณี คือ  ส่วนได้เสียที่
เกิดขึ้นที่สามารถน ามาเป็นประเด็นในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั้นอาจเป็นส่วนได้ เสียทั้ง
ในทางทรัพย์สินและจิตใจ  นอกจากนี้ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะตัวแต่อาจ
เป็นส่วนได้เสียร่วมหรือในทางมหาชนก็ได้ (เช่น ในเร่ืองของการให้บริการสาธารณะ หรือในเร่ือง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ) หลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา ข้างต้นน้ันใช้กับผู้
ฟ้องคดีที่เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย  นิติบุคคลเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
การฟ้องคดีเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทรัพย์สินหรือทาง
จิตใจ  (สถานะของนิติบุคคล ) หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ผู้ฟ้องมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปกป้อง เช่น  ในกรณีของสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการด าเนินคดีที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้  อย่างไรก็ตามในค าวินิจฉัยของศาลปกครองหลายค าวินิจฉัยก็จ ากัดความ
เป็นผู้ม ีส่วนได้เสียของนิติบุคคลหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกั บการดูแลสิ่งแวดล้อมว่าวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งของนิติบุคคลหรือสมาคมนั้น ๆ ต้องสอดคล้องกับประเด็นในการฟ้องร้องด้วย 
 เงื่อนไขประการสุดท้ายที่ต้องพิจารณาคือ การฟ้องคดีจะฟ้องในล าดับศาลใด  โดยศาล
ปกครองสาธารณรัฐฝร่ังเศสแบ่งล าดับศาลออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ  ศาลปกครองชั้นต้น ศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองชั้นสูงสุด 
 ศาลปกครองชั้นต้น  (Tribunal administratif) มีทั้งหมด 27 แห่ง ในเขตนครหลวงและเขต
เมืองใหญ่  ๆ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีเขตอ านาจตลอดท้องที่หลายจังหวัด  ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอ านาจ
ในการพิจารณาพิพากษาในสาระแห่งคดีในฐานะเป็นศาล ที่มีอ านาจพิจารณาคดีปกครองโดยทั่วไป 
(รวมถึงคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นพิเศษ ) ส าหรับเขตอ านาจพื้นที่
ของศาลสามารถพิจารณาได้ในหลายกรณี เช่น  คดีที่ฟ้องเกี่ยวกับอาคารให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง
ของอาคาร คดีที่เกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองให้พิจารณาจากเขตพื้นที่ที่ท าละเมิด  หรือคดีที่
เกี่ยวกับการออกค าสั่งทางปกครองให้พิจารณาถึงเขตพื้นที่ที่มีการออกค าสั่งทางปกครอง 
 ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (Cour administrative d’appel) มีทั้งหมด 6 แห่ง โดยมีเขตอ านาจ
ในการพิจารณาคดีและวินิจฉัยค าอุทธรณ์ค าพิ พากษาของศาลปกครอง  ชั้นต้นซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ของตน รวมตลอดถึงคดีอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับผังเมือง การเวนคืน  ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์สามารถฏี
กาต่อไปได้ที่ศาลปกครองสูงสุด 
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 ศาลปกครองสูงสุด  หรือสภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) นอกจากจะมีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาแล้ว สภาแห่งรัฐยังมีหน้าที่ในการตัดสินคดีปกครองโดยแบ่งเป็น 3 สถานะ คือ  สภาแห่ง
รัฐที่มีหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นและศาลสุดท้าย (Em premier et dernier ressort) (ตามรัฐกฤษฏีกาลง
วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1953) กล่าวคือ เป็นศาลที่มีหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทที่มีความส าคัญเพียงศาล
เดียว เช่น  คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนรัฐกฤษฏีกาที่ใช้เป็นการบังคับทั่วไปและที่ใช้บังคับ เป็นการ
เฉพาะรายหรือคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนรัฐก าหนด เป็นต้น  สถานะต่อมาคือสภาแห่งรัฐในฐานะที่
เป็นศาลอุทธรณ์  โดยสภาแห่งรัฐมีหน้าที่วินิจฉัยคดีที่ฟ้องอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้ น 
ต้นซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองอุทธรณ์ใด  ๆ สถานะสุดท้าย คือ  ฐานะที่เป็นศาล
ปกครองสูงสุดหรือศาลฏีกาที่ท าหน้าที่พิจารณาฏีกาที่คัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
 3) รูปแบบของคดีสิ่งแวดล้อมและอ านาจของศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม 
 ในคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น รูปแบบของการฟ้องคดีก็เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย
ปกครองทั่วไป หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยการฟ้องร้องคดีปกครองทั่วไปนั้นเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถใช้สิทธิโต้แย้งค าสั่งทางปกครองโดยกระบวนการทางศาล  โดย
บุคคลผู้ฟ้องนั้นต้องด าเนินตามการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก าหนดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองรูปแบบการฟ้อง
ที่มีการก าหนดกฏเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะและการยกข้อกล่าวอ้างทางกฎหมายเพื่อให้ศาลตัดสิน
วินิจฉัยคดีต่อไป  ในระบบศาลปกครอง สาธารณรัฐฝร่ังเศสสามารถแบ่งประเภทของคดีปกครอง
ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ  การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติก รรมทางปกครองกับการฟ้องที่ศาลมี
อ านาจเต็ม  ซึ่งในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามประเภทของคดีปกครองทั่วไป
ดังกล่าวด้วย แต่ในคดีสิ่งแวดล้อมบางประเภทก็มีรูปแบบคดีที่พิเศษขึ้น คือ  คดีปกครองที่เกี่ยวกับ
เขตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 การฟ้องขอให้เพิกถอนนิ ติกรรมทางปกครองเพราะเหตุกระท าเกินอ านาจ  (Recours pour 
excès de pouvoir) การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนี้สอดคล้องกับพื้นฐานของการ
กระท าทางปกครองที่ว่าด้วย  “หลักความชอบด้วยกฎหมาย ” ซึ่งเป็นการฟ้องเพื่อขอให้มีการยกเลิก
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎ หมายและหากศาลพิจารณาถึงความไม่ชอบด้วย
กฎหมายแล้วนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวนั้นอาจมีผลสิ้นไปโดยมีผลย้อนหลังและมีผลต่อบุคคล
ทั่วไปด้วย  และในหลาย  ๆ กรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มักเป็นคดีประเภทดังกล่าว 
เช่น การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ว่าการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุมัติและการออกกฎเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  สิ่งปลูกสร้างเก่าที่เป็นอันตรายต่อชุมชน  หรือการขอให้ยกเลิกการสัมปทาน
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เหมืองแร่  หรือในกรณีที่ฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่ในการจัดการมลพิษในเมือง  หรือค าสั่งทาง
ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น 
 การฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมในประเภทดังกล่าว  สมาคมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมักจะใช้การฟ้องคดีประเภทน้ีเพื่อให้ฝ่ายปกครองยกเลิกการอนุมัติหรือ
อนุญาตการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือให้ฝ่ายปกครองหามาตรการในการจัด การ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เน่ืองจากการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองของ
สมาคมด้านสิ่งแวดล้อมนี้ศาลปกครองเปิดกว้างในเร่ืองของผู้มีส่วนได้เสีย  ในการฟ้องคดีดังจะเห็น
ได้ว่าในกรณีที่มีการออกค าสั่งทางปกครองเพื่ออนุมัติให้สร้างโรงงานขยะใกล้กับแหล่ งชุมชน ผู้มี
ส่วนได้เสียในคดีนอกจากจะเป็นคนในชุมชนแล้วก็ถือว่าสมาคมด้านสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีด้วย 
 การฟ้องคดีที่ศาลมีอ านาจเต็ม (Recours de plein contentieux)  
 ในทางสิ่งแวดล้อมก็ เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน  ๆ ของฝ่ายปกครองที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลได้  ซึ่งผู้เสียหายสามารถได้รับการเยียวยาเพื่อชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องต่อศาลปกครอง  การฟ้องคดีที่ศาลมีอ านาจเต็มนี้เป็นการฟ้องในกรณี
ของความรับผิดที่เกิดขึ้นข องฝ่ายปกครอง  คดีที่ศาลมีอ านาจเต็มเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัย
ว่าตนมีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ และวินิจฉัยว่าฝ่ายปกครอง (รวมถึง รัฐ ภาค จังหวัดหรือเมือง ) ได้
กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าวและให้ศาลพิพากษาเพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้
สิทธิที่ถูกละเมิดได้รับการเยียวยา  จากวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวท าให้การฟ้องคดีที่มีอ านาจเต็มนี้เปิด
โอกาสให้เฉพาะผู้ถูกละเมิดสิทธิ (Titulaire du droit voté) เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี  ซึ่งแตกต่าง
กับการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง เพราะผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดี (intérêt à agir) 
ก็มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองได้ 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการฟ้องคดีที่มีอ านาจเต็มของสมาคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ในแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง  สมาคมสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีรูปแบบนี้
น้อยมาก อย่างไรก็ดี ในมาตรา 5 ของกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Loi du 2 février 1995 relative à 
renforcement de la protection de l’environnement) ได้เปิดโอกาสให้สมาคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เข้ามาเป็นผู้เสียหายในคดีรูปแบบดังกล่าวได้ คือ  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนได้รับความ
เสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครองที่เกิดจากบุคคลเดียวกันและมีเหตุผลอย่างเดียวกัน  สมาคม
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการมอบอ านาจจากผู้เสียหายอย่างน้อยสองคนขึ้นไป  สามารถด าเนินคดีเป็นผู้
ฟ้องได้ 
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 คดีปกครองที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม  (Contentieux des 
installations classées) ในคดีปกครองประเภทดังกล่าวมิใช่เป็นคดีที่มีขึ้นเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายแต่  
มีขึ้นเพื่อโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง  (ซึ่งเหมือนกับการฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
เพราะเหตุกระท าเกินอ านาจ (Recours pour excès de pouvoir)) ในคดีปกครองที่เกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมนี้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาตัดสิน  ที่กว้างกว่าคดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทาง
ปกครองทั่วไป โดยศาลปกครองมีอ านาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของค า  
สั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับเขตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ เช่น  ขอให้มีการยกเลิกหรือแก้ไข
ค าสั่งทางปกครองที่อนุญาตให้สร้างเขตอุตสาหกรรมในเมือง 
 ผลที่ตามมาของอ านาจศาลปกครองของคดีประเภทดังกล่าว ท าให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะขอ
ในท้ายค าฟ้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดที่มี
ผลกระทบต่อตนได้ อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีปกครองดังกล่าวไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีของผู้เสียหาย
ในคดีประเภทการฟ้องที่ศาลมีอ านาจเต็มเพื่อขอให้ศาลมีค าวินิจฉัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งการ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวนี้ผู้เสียหายแต่ละคนจ าเป็นต้องยื่นค าฟ้องเฉพาะเป็นรายบุคคลไปไม่
สามารถร่วมกันฟ้องได้เหมือนการฟ้องเพื่อเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่สามารถร่วมกันฟ้องได้ 
 ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส บทบาทของสมาคมด้านสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ไม่เพียงแต่ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนุรักษ์ดูแลรักษาธรรมชาติ
และป้องกันมลพิษแล้วก็ยังมีบทบาทที่ส าคัญใน การเป็นผู้ฟ้องด าเนินคดีต่อศาลในคดีที่เกี่ยวกับสิ่ง  
แวดล้อมด้วยดังจะเห็นได้จากหลาย  ๆ คดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีประเภทที่มีการขอให้เพิกถอนนิติกรรม
ทางปกครอง  ในกรณีที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่เป็นการขัดหรือก่อให้เกิดความเสีย  
หายด้านสิ่งแวดล้อม สมาคมด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถฟ้องขอให้ศาลยกเลิก
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ ในทางตรงกันข้ามการฟ้องคดีของสมาคมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้
ศาลเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายนั้นเป็นไปได้ยากกว่า  ทั้งนี้เพราะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเป็น
ผู้เสียหายที่สามารถได้รับการเ ยียวยาหรือมีขึ้นเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด  ในกรณีการฟ้องเพื่อ
เรียกค่าเสียหายนี้  ศาลปกครองสาธารณรัฐฝร่ังเศสให้ค าจ ากัดความในเร่ืองผู้มีส่วนได้เสียแคบกว่า
ในคดีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง นอกจากกรณีที่สมาคมด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ฟ้องคดี
ได้เองแล้ว  สมาคมด้านสิ่ งแวดล้อมอาจเข้ามาในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองได้  โดย
การเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดี (Requête en intervention) หากเห็นว่าผลหรือประเด็นแห่งคดี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสมาคมของตน  ดังนั้นการเข้ามาเป็นผู้ร้องในคดีน้ันจึง
เป็นไปได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งการเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีของสมาคม
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ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ส่วน ใหญ่ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการโต้แย้งการออกค าสั่งทางปกครองที่ดีกว่า
ผู้ฟ้องทั่วไป 
 4) วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง  
 โดยทั่วไปแล้ววิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองก็ด า เนินเช่นเดียวกับวิธี
พิจารณาทั่วไปของคดีปกครอง คือ  เป็นวิธีการพิจารณาคดีที่มีลักษณะโต้แย้งและรับฟังคู่ความทั้ง
สองฝ่าย  (Contradictoire) เป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายมาให้การในการใช้สิทธิ
คู่ความ ฝ่ายตรงข้ามยื่นคัดค้านเสมอ นอกจากนี้วิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นวิธีพิจารณาแบบ
ไต่สวน (Inquisitoire) ซึ่งผู้พิพากษามีหน้าที่ในการด าเนินกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จ  
จริง  วิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นวิธีพิจารณาที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการ
แลกเปลี่ยนบันทึกค าให้การของคู่ความทั้งสองฝ่าย  (แต่ไม่ตัดสิทธิในการให้คู่ความแถลงด้วยวาจา ) 
และแถลงถึงข้อสรุปและข้อเรียกร้ องของทั้งสองฝ่ายและเหตุผลบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากนั้นจึงมีการจัดท ารายงานลับบันทึกของตุลาการผู้แถลงคดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ในเร่ืองการไต่สวนมูลฟ้องนั้นโดยทั่วไปเป็นไปตา มกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
อย่างไรก็ดีในคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศาลปกครองมีอ านาจในการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีพิเศษ 
เช่น ศาลมีอ านาจในการน าสืบพยานโดยไปตรวจดูสถานที่  (มาตรา R.662-1 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีทางปกครอง ) หรือมีอ านาจในการใช้วิธีพิจารณาไต่สวนและ รับฟังพยาน (มาตรา 
R.623-1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง ) ซึ่งมีการใช้บ่อยครั้งในกรณีคดีที่
เกี่ยวกับการก าหนดเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความสมดุลของพื้นที่ตามธรรมชาติ (คดีศาลปกครอง
แห่งเมือง Nantes ลงวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1979) ส าหรับเร่ืองการสืบพยานโดยผู้ เชี่ยวชาญ  
(Expertise) ในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันมากโดยศาลสามารถเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความเห็นในทุก  ๆ ขั้นตอนของการพิจารณาคดีรวมถึงการพิจารณาคดีในกรณี  ฉุกเฉินด้วย (มาตรา 
R. 621-1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง) 
 ส าหรับกรณีการฟ้องขอใ ห้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองหรือฟ้องขอให้ศาลออกค าสั่ง  
ในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันจะต้องเป็นกรณีที่มีค าสั่งทางปกครองก่อนเสมอ  
ดังนั้นการกระท าที่เป็นการเตรียมในการออกค าสั่งหรือขั้นตอนในการด าเนินการ  เพื่อออกค าสั่งนั้น 
ไม่สามารถน ามาฟ้องศาลปกครองได้  ตัวอย่างเช่น  ในกรณีที่กฎหมายเปิดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มิชอบด้วยกฎหมายอาจเป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครอง
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ที่ออกตามมาถูกยกเลิกเพิกถอนได้  จึงเป็นกรณีที่ มีการฟ้องออกค าสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วย
กฎหมายเพราะเหตุมีกระบวนการในการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ในกระบวนการตรวจสอบความชอบของนิติกรรมทางปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดย  
ศาลปกครองนั้น  ศาลปกครองจะใช้ขั้นตอนในการตร วจสอบเหมือนกรณีนิติกรรมทั่วไป  การ
ตรวจสอบคว ามชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครอง  
(Légalité exterme) ในกรณีคดีสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครองมีหน้าที่ที่
ต้องเข้าไปตรวจสอบในเร่ืองกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครอง เช่น ในเร่ือง
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  (Information du public) ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการออกค าสั่งทาง
ปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  เพราะการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นหลักการพื้นฐานใน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่มีกฎหมายรับรองในระดับรัฐบัญญัติและใน
ระดับกฎบัตรที่มีสถานะ เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (Charte de l’environnement) นอกจากนี้ยังรวมถึง
ขั้นตอนการออกค าสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด เช่น  การศึกษาผลกระทบ (Etude 
d’impact) และการท าประชาพิจารณ์ (Enquête publique) ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับฝ่าย
ปกครองในการรวบรวมความเห็นขอ งผู้มีส่วนได้เสีย  ข้อมูลต่าง  ๆ และผลกระทบที่จะมีต่อ
สภาพแวดล้อมเพื่อน ามาพิจารณาในการออกค าสั่งทางปกครอง 
 การตรวจสอบในเร่ืองความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาของค าสั่งทางปกครอง  (Légalité 
interne) เป็นกรณีที่ศาลเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในเน้ือหาของค าสั่งทางปกครอ ง 
คือ ตรวจสอบในเร่ืองการใช้อ านาจละเมิดต่อกฎหมาย (Violation de la loi) และการบิดเบือนการใช้
อ านาจ (Détournement de pouvoir) การใช้อ านาจละเมิดต่อกฎหมาย  เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ศาล
ปกครองสามารถตัดสินยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้  โดยตรวจสอบการใช้อ านาจละเมิดต่อ
กฎหมายนี้เป็นการตรวจสอบที่ส าคัญเพื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญของค าสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับ  
รวมถึงเหตุผลทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่ายปกครองกล่าวอ้าง  ซึ่งเป็นการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครองได้เต็มรูปแบบโดยการใช้อ านาจละเมิดต่อ
กฎหมายนีอ้าจเป็นกรณีของการละเมิดกฎหมายโดยตรงหรือเป็นกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายโดยตีความ
ผิดหรือขาดฐานกฎหมายที่กล่าวอ้าง เป็นต้น 
 ส าหรับการตรวจสอบเหตุแห่งการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยเหตุการณ์
บิดเบือน การใช้อ านาจนี้เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองกระท าการโดยผิดวัตถุประสงค์ที่กฎหม ายก าหนด
ไว้ เช่น  การออกใบอนุญาตก่อสร้างให้เป็นพิเศษแก่ญาติของตน เป็นต้น  การตรวจสอบในเร่ือง
ความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปเฉพาะเร่ืองตามที่
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กฎหมายเฉพาะนั้น  ๆ ได้ก าหนดเอาไว้ เช่น  ในกรณีการวางผังเมืองเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อย คร้ังซึ่ง
ศาลปกครองมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการออกค าสั่งอนุมัติหรืออนุญาต
ในการด าเนินการก่อสร้างหรือการเวนคืนที่ดินของฝ่ายปกครองว่าถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
หรือไม่และมีการใช้อ านาจโดยมิชอบหรือบิดเบือนหรือไม่ 
 การทุเลาบังคับตามค าสั่งทางปกครองการพิจารณาคดีของศาลปกครองโดยทั่วไปแล้วอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจไม่ทันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายด้านมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลออกมาตรการก่อนการพิพากษาและมาตรการ
ฉุกเฉินต่าง  ๆ เพราะโดยหลักแล้วการฟ้องคดีปกค รองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทาง
ปกครองที่ออกไปแล้ว ฝ่ายปกครองสามารถด าเนินการตามค าสั่งทางปกครองได้อยู่  ซึ่งถือว่าเป็น
ลักษณะพิเศษของในการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีการด าเนินการตาม
ค าสั่งต่อไปของฝ่ายปกครองอาจก่อให้เกิดผลเสียหายไ ด้ เช่น  กรณีของสิ่งแวดล้อม  กฎหมายจึง
ก าหนดให้มีมาตรการก่อนพิพากษาและมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทาง
ปกครองขึ้น  การร้องขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลานี้มีขึ้นเพื่อให้ศาลออกค าสั่งไปยังฝ่ายปกครองให้ระงับ
การปฏิบัติงานไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิจารณาในเนื้ อหาของคดี  แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจในการ
ทุเลาบังคับตามค าสั่งทางปกครองก็ตาม  ศาลปกครองเองก็ใช้อ านาจนี้อย่างเข้มงวดและจ ากัด 
กล่าวคือ  ศาลจะออกค าสั่งทุเลาบังคับตามค าสั่งทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายปกครองอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไข เยียวยาและการฟ้องคดีก็มีมูลเหตุ
เพียงพอที่แสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องมีโอกาสจะชนะคดีส าหรับในกรณีคดีสิ่งแวดล้อม  พบว่ามีหลาย  
ๆ กรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นพิเศษให้สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอทุเลาบังคับตามค าสั่งทาง
ปกครองได้ เช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับการวางผังเมือง  โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประธาน
ศาลปกครองแต่ผู้เดียวในการพิจารณาออกค าสั่งมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที  (มาตรา L.600.5 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ) นอกจากนี้
มาตรการดังกล่าวยังใช้ในกรณีที่มีการร้องขอให้ศาลออกค าสั่งในก รณีของการขาด  “การศึกษา
ผลกระทบ” ซึ่งมาตรา 2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยเร่ืองการรักษาธรรมชาติ  ได้ก าหนดให้ในกรณีที่มีการ
ขาดการศึกษาผลกระทบตามที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าไว้  ศาลปกครองสามารถออก
มาตรการทุเลาบังคับตามค าสั่งทางปกครองได้ทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาถึงความเสียหาย ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามค าสั่งทางปกครองหรือไม่ 
 ใน ค.ศ.2000 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้ออกรัฐบัญญัติที่ส าคัญเพื่อแก้ไขปรับปรุงวิธี
พิจารณาคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการก่อนการออกค าพิพากษาที่เรียกว่า “เรเฟเร่ ” 
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(Référé) เป็นมาตรการที่ให้อ านาจศาลปกครองในการออกมา ตรการก่อนมีค าพิพากษาตามที่มีผู้  
ร้องขอเพื่อให้ศาลสั่งให้มีการระงับหรือหามาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม  มาตรการที่เรียกว่า Référé นั้นสามรถแบ่งเป็นสองส่วน
ใหญ่ด้วยกัน คือ ส่วนแรกในกรณีฉุกเฉิน (Référé d’urgence) และในกรณีปกติ (Référé ordinaires)  
 ในกรณีฉุกเฉิน (Référé d’urgence) เราสามารถแยกเป็น 3 มาตรการด้วยกันเป็นการทุเลา
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองหรือกฏไว้ชั่วคราว  (Référé-suspension) ได้รับการบัญญัติไว้ใน
มาตรา L.521-1 แห่งประมวลกฎหมายปกครองได้วา งเงื่อนไขในการออกมาตรการทุเลาบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครองหรือกฎไว้ชั่วคราวไว้ 2 ประการ คือ หน่ึง ต้องเป็นเร่ืองฉุกเฉิน  (L’urgence) และ 
สองต้องมีข้อสงสัยที่หนักแน่นเพียงพอถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองที่ขอให้
เพิกถอน (Le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué) อย่างไรก็ตามแม้เงื่อนไขทั้ง
สองประการจะมีครบแต่ผู้พิพากษายังสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาในการออกมาตรการทุเลาบังคับ
ตามค าสั่งทางปกครองหรือกฎไว้ชั่วคราวหรือไม่ก็ได้  ส าหรับคดีสิ่งแวดล้อมมาตรการดังกล่าวถือ
เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับกระบวนกา รป้องกันล่วงหน้า (Procédure de préventive) ในกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเพราะสามารถทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีคดีเกี่ยวกับผังเมืองการอนุมัติและอนุญาตให้มีการก่อสร้างไม่ว่า
จะเป็นสิ่งก่อสร้างทางราชกา ร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  นอกจากนี้  มาตรการดังกล่าวยังใช้กับ
คดีที่เกี่ยวกับเหมืองแร่หินหรือการอนุมัติสร้างโรงงานก าจัดขยะ  รวมไปถึงการอนุมัติให้มีการจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรม 
 มาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  (Référé-liberté) ได้รับการ
บัญญัติไว้ในมาตรา L.521-2 แห่งประมวลกฎหมายปกครอง  ซึ่งได้วางเงื่อนไขการออกมาตรการ
ชั่วคราวไว้หลายเงื่อนไข คือ  ต้องเป็นเร่ืองฉุกเฉินและเป็นการกระท าที่ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการ
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีหลังจากมีการบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่ ดี 
(Le droit à un environnement sain) ได้รับการละเมิดในกรณีดังกล่าวถือเป็นการกระท าที่ร้ายแรงที่
ก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพด้วย 
 มาตรการใด  ๆ เพื่อการฉุกเฉิน  (Référé-conservation) ได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 
L.521-3 แห่งประมวลกฎหมายปกครอง  เป็นมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด  ๆ เพื่อบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาซึ่งในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินและเป็นประโยชน์ต่อคดีโดยไม่
กระทบต่อการบังคับตามค าสั่งทางปกครองศาลก็สามารถออกมาตรการต่าง  ๆ ที่จ าเป็นและเป็น
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ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น  ในคดีที่เกี่ยวกับการใช้ป ระโยชน์ในแม่น้ าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
 ในกรณีปกติ (Référé ordinaires) สามารถแยกเป็นสามมาตรการด้วยกัน  คือ การแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมทั้งการสืบและเก็บรักษาพยานหลักฐานโดยเร่งด่วน
ก่อนเปิดกระบวนการแสวงหาข้อเ ท็จจริง (Référé-constat) ได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา R.531-1 
แห่งประมวลกฎหมายปกครองเป็นกรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในคดีเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีโดยผู้พิพากษาสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น
ได้ (ในเงื่อนไขที่จ ากัด ) เช่น  ในคดีที่เกี่ยวกับมลพิษทางดินผู้เชี่ยวชาญสามารถน าเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับมลพิษหรือให้ความเห็นว่าการกระท าทางปกครอง
ดังกล่าวเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือไม่ (ค าวินิจฉัยของศาลปกครองแห่งเมือง Poitiers ลง
วันที่ 20 เมษายน ค.ศ.2001)  
 มาตรการใด  ๆ เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์  (Référé-instruction) ได้รับการ
บัญญัติไว้ในมาตรา R.532-1 วรรคแรกแห่งกฎหมายปกครอง  ในกรณีที่ผู้พิพากษาเห็นว่าควรมี
มาตรการใด ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ (L’utilité) ให้ข้อเท็จจริงในคดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ศาลมีอ านา จในการ
ออกมาตรการดังกล่าว  เช่น ในคดีสิ่งแวดล้อมมาต รการดังกล่าวศาลใช้ในทางปฏิบัติบ่อยคร้ังเพื่อ
เรียกให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาให้ข้อมูลความเห็นแก่คดี  โดยสามารถน าเสนอความเห็น
ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคดีไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายด้านมลพิ ษหรือน าเสนอ
หนทางเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย 
 การวางเงินเพื่อประกันหน้ีก่อนมีค าพิพากษา  (Référé-provision) ได้รับการบัญญัติไว้ใน
มาตรา R.541-1 แห่งประมวลกฎหมายปกครอง  โดยมีเงื่อนไขว่าหนี้นั้นต้องมีลักษณะไม่สามารถ
โต้แย้งได้  เช่นกรณีของความเสียหายที่ เกิดจากการสร้างสะพานข้ามแยก  (ค าวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์แห่ง Paris ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1993) เป็นต้น 
 5) การบังคับคดีและการเยียวยาความเสียหายของศาลปกครอง  ค าพิพากษาของศาล
ปกครองก็เช่นเดียวกับค าพิพากษาของศาลทั่วไป คือ อ านาจบังคับในฐานะที่เป็นค าพิพากษา ซึ่งโดย
ปกติค าพิพากษาของศาลมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเดียวกันหรือในคดีที่ฟ้องโดยอาศัยเหตุผล
เดียวกัน แต่ส าหรับคดีที่เกี่ยวกับการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองโดยมิชอบแล้วสามารถใช้ยันกับ
บุคคลทุก ๆ คนไม่เฉพาะแต่ผู้ร้องเท่านั้น  โดยมีรัฐกฤษฏีกาลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1983 ได้
ยืนยันหลักการดังกล่าวโดยก าหนดว่า เมื่อมีค าสั่งที่มีผลเป็นการเฉพาะรายถูกศาลเพิกถอนเนื่องจาก
เหตุมิชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ค าสั่งนั้นใช้เป็นฐาน  หากมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้องขอฝ่ายปกครองมี



117 

 

หน้าที่ต้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการเฉพาะรายที่ออกโดยอาศัยเหตุ เดียวกันทั้งหมด  
ดังนั้นฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาโดยเคร่งครัด  ในกรณีที่มีการชดใช้ค่าเสียหาย
โดยการก าหนดจ านวนเงินเมื่อศาลพิพากษาให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ฝ่ายปกครอง
ต้องจ่ายภายใน 4 เดือน หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่มีการออกค าสั่งจ่ายเ งิน สมุห์บัญชีของหน่วย
งายที่เกี่ยวข้ องจะต้องด าเนินการจ่ายเงินชดใช้โดยไม่ต้องมีค าสั่งแต่อาศัยเฉพาะการแสดงค า
พิพากษาเท่านั้น 
 6) การก าหนดค าบังคับโดยศาลปกครองของ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีแนวความคิด
พื้นฐานว่าผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควรจะพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาแล ะคดีแพ่ง ซึ่งเป็นข้อ
พิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านั้น ส่วนคดีปกครองอันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการของฝ่ายปกครองนั้นไม่ควรให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรม เนื่องจากชาวฝร่ังเศสมีแนวความคิดว่า การพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองเป็น
ส่วนหน่ึงของการปกครองด้วย ตามค ากล่าวที่ว่า “Judger I’ administration, c’est encore 
administer” ผู้ที่จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองมิใช่ เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีปกครองแต่
เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นผู้ที่มี “จิตวิญญาณของนักบริหารงานทางปกครอง” เพื่อจะได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อค าวินิจฉัยของศาลที่จะมีต่อการบริหารราชการเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 ในประเทศสาธารณรัฐ ฝร่ังเศส  ค าพิพากษาของศาลปกครองจะเร่ิมต้นด้วยถ้อยค าที่เป็น
อย่างเดียวกันว่า “ในนามของประชาชนชาวฝร่ังเศส  (Au nom du Peuple Franc, ais...)” ทั้งนี้เพราะ
ในทางทฤษฎีถือว่าศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อ านาจตุลาการซึ่งได้รับมอบอ านาจ (La justice 
déléguée) มาจากประชา ชนและในการที่ค าพิพากษาของศาลปกครองได้กระท าในนามของ
ประชาชน ค าวินิจฉัยของศาลปกครองจึงมีสภาพบังคับ (Res judicata) ซึ่งในประเทศสาธาณรัฐ
ฝร่ังเศสเรียกว่าอ านาจของสิ่งที่ศาลได้ตัดสินชี้ขาดแล้ว (I’autorité da la chose jugée) ซึ่งท าให้ผู้ที่
ถูกตัดสินคดี (Condamnée) มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการและผู้พิพากษาศาลปกครองในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสต่างยอมรับว่าการบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครอง ที่บังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นมีความ
ยากล าบาก ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของค า พิพากษาศาลปกครอง ซึ่งผู้พิพากษาศาลปกครองได้ยึด
หลักการอันมีมายาวนานเกี่ยวกับ การห้ามมิให้ศาลออกค าสั่งบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการหรือ
ละเว้นกระท าการ กล่าวคือ ในการท าค าพิพากษาศาลปกครองพยายามจ ากัดตนเองโดยไม่ออกค าสั่ง
ท้ายค าพิพากษาให้ ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างใดอย่ างหนึ่ง (Injunction) ไม่ว่าจะเป็นการกระท า
ทางกายภาพ (Acte materiel) หรือสั่งให้ฝ่ายปกครองท านิติกรรมทางปกครอง (Acte juridique) ด้วย
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เหตุน้ี ศาลปกครองของ ประเทศสาธาณรัฐฝร่ังเศสจึงมีอ านาจท าค าพิพากษาได้เฉพาะสองกรณี คือ 
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย แ ละพิพากษาให้ฝ่ายปกครองช าระค่าเสียหาย
เท่านั้นและเมื่อศาลมีค าพิพากษาดังกล่าวมาแล้ว คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีก็จะต้องน าค าพิพากษานั้นไป
ยังฝ่ายปกครอง เพื่อให้ฝ่ายปกครองยอมรับและปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งในทาง
ทฤษฎีถือเป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหลั กการพื้นฐานของหลักนิติรัฐ (Les fondements de 
I’Etat de droit) ถือว่าฝ่ายปกครองจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างในการยืนยันหลักความชอบด้วย
กฎหมาย การที่ฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษา เป็นการบั่นทอนการควบคุมฝ่ายปกครอง
โดยศาลไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง” 
 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 เป็นต้นมามีกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษามากขึ้น 
จึงมีการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพในการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครอง 
ซึ่งส่งผลให้ต่อมามีการแก้ไขกระบวนการในการบังคับคดีโดยมุ่งที่จะเป็นหลักประกันให้กับการใช้
อ านาจ ตุลาการของศาลปกครองจนในปัจจุบันนี้ จึงมีวิธีการเกี่ยวกับ การบังคับคดีปกครองที่
หลากหลาย มีทั้งการใช้วิธีการที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตุลาการ (Caractère juridictionnel) และ
วิธีการที่มีลักษณะนอกเหนือจากการใช้อ านาจตุลาการ (Character extrajuridictionnel) โดยเป็นสิ่งที่
เสริมและมีประโยชน์ต่อ วิธีการบังคับคดีตามค าพิพากษาของ ศาลปกครอง และยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่ ห้ามมิให้ศาลออกค าสั่งบังคับกับ ฝ่ายปกครอง โดยได้อนุญาตให้ผู้
พิพากษาศาลปกครองออกค าสั่งบังคับกับฝ่ายปกครองได้ (ส านักงานศาลปกครอง, 2547, หน้า 23) 
 รูปแบบของค าพิพากษาของศาลปกครอง  
 รูปแบบของค าพิพากษาของศาลปกครองประกอบไปด้วยข้อความ 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 เรียกว่า วีซ่า (Visa) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเอกสารของคู่ความที่ส่งมายังศาล รวมทั้ง
ข้อเท็จจริง ข้ออ้างของคู่กรณีเป็นการสรุปข้ออ้าง  ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คู่กรณี ยกขึ้นมา
สนับสนุนค าฟ้อง หรือค าให้การของตนเอง  
 ในส่วนน้ี เป็นเร่ืองที่จะต้องทบทวนและชี้แจงว่าคู่กรณีได้ส่งเอกสารและมีข้อเท็จจริง
อย่างไรบ้าง เป็นส่วนที่มีความจ าเป็น เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้รู้ว่าตุลาการได้อ่าน ได้ตรวจ ได้
ศึกษาข้ออ้าง ข้อโต้แย้งของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยครบถ้วน  
 ส่วนที่ 2 เรียกว่า โมติเวชั่น (Motivation) เป็นการให้เหตุผลของศาลว่าเร่ืองนั้นศาลฟัง
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่างไร ซึ่งมีข้อความที่เป็นมาตรฐาน เป็น
รูปแบบของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน การให้เหตุผ ลของศาลในส่วนที่ 2 จะสั้น
มาก เป็นประเพณีของศาลปกครองสาธาณรัฐฝร่ังเศส (ซึ่งตรงกันข้ามกับของประเทศที่อยู่ในระบบ
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กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ที่จะให้เหตุผลส่วนน้ียาว ) แต่ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อย
ระหว่างศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดจะให้โอ กาสในการเขียน
ในช่วงการให้เหตุผลค่อนข้างยาวกว่าศาลปกครองชั้นต้น การให้เหตุผลอาจจะยาว 2 หน้า หรือ
บางคร้ังยาว 8 ถึง 10 หน้า  
 ส่วนของการให้เหตุผลนี้ โดยประเพณีของศาลปกครองจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  1) เป็นส่วนของการอ้างหรือยกข้อกฎหมาย ซึ่งกรณีถ้าไม่มีข้อกฎหม ายโดยตรงใน
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ศาลยกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาอ้าง  
  2) เป็นส่วนที่ปรับข้อกฎหมายที่กล่าวไว้ใน 1) เข้ากับกรณีเฉพาะหรือข้อเท็จจริง หรือ
ข้ออ้างเฉพาะที่เกิดขึ้นในคดีนั้น  
  3) เป็นส่วนสรุปของคดีน้ันว่า คดีน้ันศาลเห็นว่าควรจะวินิจฉัยอย่างไร เป็นวิธีการ  ให้
เหตุผลโดยตรงโดยเร่ิมจากการวางหลักกฎหมายปรับข้อเท็จจริงและสรุป  
 โดยประเพณีของศาลปกครองสูงสุด ศาลจะไม่แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากประเด็น
แห่งคดี ศาลจะพูดให้สั้นที่สุดและจ ากัดประเด็นหรือวางหลักกฎหมายเท่าที่จ าเป็น เพื่อการปรับใช้
กับคดีนั้นเท่านั้น แต่มีบางก รณีที่ศาลอาจจะมีค าอธิบายในค าพิพากษาว่าในสถานการณ์บางอย่าง 
ฝ่ายบริหารสามารถออกค าสั่งหรือเลือกใช้ค าสั่งประเภทต่าง  ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไป 
ซึ่งเป็นแนวที่ศาลสามารถเสนอความเห็นของตนเองได้ว่าเร่ืองนั้น ๆ ศาลจะใช้ค าสั่งประเภทใด ปกติ
เป็นหน้าที่ของตุลาการผู้ แถลงคดีที่จะวางหลั กกฎหมายและเสนอความเห็นว่าผลของ การวางหลัก
กฎหมายเช่นน้ันจะเป็นอย่างไรและในกร ณีเหล่านั้นผลของการน าหลักกฎหมาย มาปรับ ฝ่าย
ปกครองสามารถใช้อ านาจของตนในการออ กค าสั่งเพื่อปฏิบัติการทางปกครอง ประเภทใด ไม่ใช่
หน้าที่ของศาลโดยตรงหรือองค์คณะที่จะกล่าวเช่ นนั้นในค าวินิจฉัย (มาร์ติน ฟิลลิปส์ , 2544, หน้า 
118) 
 ในระบบของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการแบ่งแยกอ านาจกันระหว่างตุลาการเจ้าของ
ส านวนและตุลาการผู้แถลงคดี โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีหน้าที่สรุปวินิจฉัยคดีตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามค าฟ้องและข้อเท็จจริงที่ได้มาจากคดี นั้น และส ารวจหลักกฎหมายและผลการพิจารณา
เป็นอย่างไร ฝ่ายปกครองสามารถจะเลือกใช้มาตรการและค าสั่งทางปกค รองประเภทใดบ้างที่มีผล
ให้ค าสั่งชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลดีที่มีระบบตุลาการผู้แถลงคดี เพราะตุลาการผู้แถลงคดีค่อนข้างมี
อิสระในการเสนอความเห็นของตนและสามารถท านายล่วงหน้าได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่
ขององค์คณะที่จะท านายล่วงหน้า เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีเป็น
ความเห็นส่วนตัว และความเห็นส่วนตัวนั้นเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่รับฟังของบุคคลโดยทั่วไป ไม่ว่า
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จะเป็นระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษาแล ะผู้ประกอบอาชีพโดยทั่วไป แม้ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด เพราะแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัว แต่ก็ประกอบไปด้วย หลักกฎหมายมีการค้นคว้า
ข้อมูลและข้อกฎหมายครบถ้วน  
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของค าวินิจฉัย โดยจะแบ่งเป็นข้อ  ๆ จะเร่ิมจากค าว่า “ศาลมีค าวินิจฉัย
ดังต่อไปนี้” และตามด้วยข้อต่าง  ๆ 3-4 ข้อ การแบ่งเป็นข้อ  ๆ จะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในประกาศ
กระทรวงหรือกฎกระทรวง เหตุที่มีการแบ่งเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ศาลปกครองสูงสุด
ได้เพิกถอนอะไรได้พิพากษาอะไรได้มีการก าหนดให้ใช้เงินอย่างไรโดยหลักศาลจะต้องพิพากษา
ทุกข้อตามค าขอของโจทก์ ในคดีที่มีความสลับซับซ้อน ค าพิพากษาในส่วนน้ีอาจจะมีความยาว 6-7 
ข้อก็ได้  
 รูปแบบของการแบ่งเป็นข้อ  ๆ เป็นผลดี เพราะสะดวกในการบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาล เพราะมีความชัดเจนในแต่ละข้อว่าโจทก์ จ าเลย ชนะหรือแพ้ในจุดใดและฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการในจุดใด ในส่วนของค าวินิจฉัยที่ประเทศไทยเรียกว่า “ค าบังคับ” นอกจาก
ศาลจะพิพากษาประเด็นซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีแล้ว ศาลอาจใช้อ านาจเพิ่มเติมในการวินิจฉัย
คดีโดยก าหนดไว้ใน ข้อต่าง  ๆ ของค าพิพากษานั้น อาจจะเป็นส่วนที่ก าหนดว่าให้โจทก์หรือจ าเลย
จ่ายค่าใช้จ่าย ที่จ่ายให้แก่ พยานผู้เชี่ยวชาญหรือค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีต้องจ่ายในการด าเนินคดีน้ันและ
ศาลมีอ านาจ อีกประการหนึ่ง คือ พิพากษาใ ห้ปรับคู่กรณีที่ฟ้องคดีโดยมิชอบ หรือฟ้องคดีโดยไม่มี
ข้อเท็จจริงสนับสนุนเพียงพอหรือเป็นการฟ้องเท็จ แต่โดยหลักแล้วศาลปกครองจะใช้อ านาจนี้น้อย
มากและกฎหมายใ นปี 1995 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการบังคับให้ฝ่ายปกครอง
ปฏิบัติการหรือด าเนินการใด ๆ หรือก าหนดค่าปรับในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา
ของศาล ในส่วนของการออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติ มี 3 กรณี (มาร์ติน ฟิลลิปส์ , 2544, หน้า 
119) 
  1) กฎหมายให้อ านาจศาลในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่าง  ๆ ที่ศาลจะออกค าสั่งให้กระท าได้
เป็นอ านาจพิเศษของศาลปกครอง  
  2) เป็นเร่ืองที่อยู่ในเนื้อหาของคดี เช่น กรณีที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองใดค าสั่งทางปกครองหนึ่ง หลังจากนั้นศาลอาจสั่งให้ฝ่ายปกครองด าเนินการเพื่อออกค าสั่ง
ฉบับอื่นขึ้นมาแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับค าสั่งที่เพิกถอนไปเป็นการสั่งในตัวค าพิพากษาหลังจากมีการ
เพิกถอนกฎหรือค าสั่งแล้ว  
  3) เป็นอ านาจในการที่จะออกค าสั่งก าหนดค าบังคับในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นหรือ
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาของศาลไปแล้ว ฝ่ายปกครองไม่ ปฏิบัติตามค าพิพากษา หรือ
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ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน กฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลออกค าสั่งบังคับฝ่ายปกครองได้ การที่สั่งหรือ
บังคับ หรือก าหนดค่าปรับ เป็นเร่ื องที่เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากมี ค าพิพากษาออกไปแล้ว ซึ่งต้อง
เป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีฝ่ายที่ต้องปฏิบัตินั้นไม่ปฏิบัติ ฝ่ายที่ชน ะคดีมีอ านาจยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลเพื่อให้ศาลออกค า สั่งหรือก าหนดค่าปรับเพื่อให้มี การปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล ค าสั่ง
ประเภทนี้ศาลสามารถออกมาพร้อมค าพิพากษา แต่ศาลไม่สามารถที่จะก าหนดขึ้นมาได้เองหรือ
เห็นสมควรด้วยตนเองคู่กรณีต้องมีค าขอเข้ามา ถ้าเป็นโจทก์ก็ขอมาพร้อมกับค าฟ้อง  
  การออกค าสั่งก าหนดค าบังคับนี้มีทางเลือกอยู่ 2 กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับค าฟ้องว่ามีการขอ
เพิกถอนประการใดและค าวินิจฉัยส่วนต้นว่ามีการเพิกถอนหรือศาลมีค าสั่งอย่างไร  
  3.1) ศาลอาจออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติโดยก าหนดเนื้อหาหรือลักษณะของ
ค าสั่งที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องปฏิบัติได้เลย เมื่อดูเนื้อหาก็จะรู้ว่าฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติอย่างไรเป็น
กรณีที่ศาลสามารถออกค าสั่งให้ฝ่ายปกครองต้องออกค าสั่ งทางปกครองตามเน้ือหาของค าสั่ง ที่ศาล
ออกมา ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดี ฝ่ายปกครองสามารถเข้าใจได้โดยชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น  
  กรณีประชาชนมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้เพิกถอนค าสั่งของหน่วยงาน
ราชการที่ปฏิเสธไม่ยอมส่งเอกสารที่เขาขอ เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งที่ปฏิเสธแล้ว 
ศาลสามารถที่จะสั่งให้ส่งเอกสารน้ันไปให้โจทก์ หรือกรณีข้าราชการถูกไล่ออกจากราชการแล้วมา
ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งไล่ออก เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งไล่ออกหรือค าสั่งโดยมิ
ชอบนั้น ศาลปกครองสูงสุดสามารถสั่งในค าพิพากษาได้เลยว่าให้บรรจุข้าราชการผู้น้ันกลับเข้ารับ
ราชการ  
  กรณีที่มีพระราชบัญญัติบางฉบับที่ออกมาโดยรัฐสภา แต่ในกฎหมายฉบับนั้นเองมี
เงื่อนไขว่าจะไม่ ใช้บังคับจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เช่นน้ี
บุคคลที่มีส่วนได้เสียในพระราชบัญญัติน้ันก็มาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธของ
นายกรัฐมนตรีที่ไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนั้น เมื่อศาลสั่งเพิกถอน
ค าสั่งปฏิเสธของนายกรัฐมนตรีก็สามารถสั่งให้ออกพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับพระราชบัญญัติ ฉบับ
นั้นได้ ในกรณีน้ีศาลปกครองสูงสุดก็จะก าหนดไว้ในค าพิพากษาว่าให้นายกรัฐมนตรีออก พระราช
กฤษฎีกาภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีเน้ือหาบางประการที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมาย  
(มาร์ติน ฟิลลิปส์, 2544, หน้า 120) 
  สังเกตว่า ในขณะที่มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ศาลปกครองสามารถออกค าสั่งบังคับ
ฝ่ายปกครองได้นั้น ไม่มีใครคาดคิดว่าศาลปกครองจะสั่งนายกรัฐมนตรีให้ออกพระราชกฤษฎีกา
บางฉบับได้ ซึ่งเข้าใจว่าผู้ที่เสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้ ในปี 1995 คงคิดว่าให้ศาลสั่งใน
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เร่ืองเล็ก  ๆ น้อย ๆ หรือเร่ืองที่มีผลเป็น การเฉพาะรายของข้าราชการเท่านั้น ไม่ได้คิดถึงเร่ืองใหญ่
เช่นน้ี  
  การที่ให้ อ านาจแก่ศาลปกครองดังกล่าวนั้น ปกติศาลปกครองใช้อ านาจนั้นบ่อย  ๆ 
สม่ าเสมอในคดีเล็ก  ๆ และก็เป็นไปได้และเกิดขึ้นแล้วที่ศาลปกครองใช้อ านาจที่มีอยู่แล้ วนั้น ใน
เร่ืองส าคัญระดับประเทศ เป็นเร่ืองที่ต้องพิจารณาเช่นกันว่าการให้อ านาจเช่นนั้นต้องระมัดระวังการ
ใช้ ซึ่งอาจใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่  
  3.2) เป็นกรณีในตัวค าพิพากษาของศาลไม่ได้ก าหนดหรือระบุรายละเอียดว่าให้ฝ่าย
ปกครองต้องด าเนินการอย่างไรอย่างชัดแจ้ง เช่น  
  บุคคลไปยื่นค าขอก่อสร้างอาคารต่อเจ้าหน้าที่และขออนุญาตในบางเร่ืองเพิ่มเติมจาก
ใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต่อมาศาลได้เพิกถอนค าสั่งปฏิเสธของฝ่ายปกครองที่ไม่ยอมอนุญาต
ตามค าขอที่ขอเป็นกรณีพิเศษนั้น เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ให้เหตุผลของการปฏิเสธขึ้นมา  
  เทศบาลปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยอ้างว่าเขตดังกล่าวเป็นเขตที่
สงวนไว้เพื่อท าการเกษตร ซึ่งฝ่ายเทศบาลส าคัญผิดในข้อกฎหมาย จริง  ๆ แล้วไม่ใช่เขตที่สงวนไว้
เพื่อท าการเกษตรในค าสั่งของเทศบาลนั้นไม่แสดงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับใบอนุญาต
หรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาค าขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถออกใบอนุญาต
ให้ได้หรือไม่ เพราะแม้เขตนั้นจะไม่ใช่เขตที่สงวนไว้เพื่อท าการเกษตร แต่อาจจะมีองค์ประกอบอื่น  
ๆ ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้อีกก็ได้  
  ศาลปกครองก็จะมีค าสั่งบังคับ ฝ่ายปกครองให้พิจารณาค าขอของโจทก์ใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ศาลไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องอนุญาตหรือไม่
อนุญาต จะเห็นว่าค าสั่งของศาลที่ให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลสองเร่ืองนี้ต่างกัน 
คือ ประการแรก ศาลสั่งให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งหรือใบอนุญาตอะไรที่ชัดแจ้ง ประการที่สอง ศาล
เพียงแต่ก าหนดกรอบระยะเวลาให้กระท าเท่านั้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นเร่ืองที่ฝ่ายบริหาร
จะต้องไปด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง  
  ถ้าศาลปกครองมีค าสั่งในค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ศาล
อาจจะก าหนดมาตรการบั งคับ คือ ก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันเลยก็ได้ ซึ่งจะปรากฏในตัวค า
พิพากษา ถ้าศาลเลือกที่จะใช้ทั้ง 2 ประการไปพร้อมกันก็จะเป็นในลักษณะดังนี้ “พิพากษาให้
เทศบาลออกใบอนุญาตให้โจทก์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ถ้าไม่ด าเนินการเสียภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน จ านวนหนึ่ง” แต่ทางปฏิบัติที่ใช้กันในสภาแห่งรัฐนั้น สภาแห่งรัฐ
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จะไม่ออกค าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการและก าหนดค่าปรับไปพร้อมกันในค าพิพากษา ด้วย
เหตุผล 2 ประการ  
  ประการแรก เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าฝ่ายปกครองที่อ่านค าพิพากษาแล้วจะปฏิบัติตามค า
พิพากษาโดยไม่หลีกเลี่ยง 
  ประการที่สอง เชื่อมั่นในเหตุผลและการให้เหตุผลของค าพิพากษานั้นเองว่าสามารถ
โน้มน้าวให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามได้โดยไม่อิดเอ้ือน  
  แนวปฏิบัติดังกล่าวมาจากเหตุผลทางด้านจิตวิทยาอีกประการหนึ่งว่า ถ้าหากก าหนด
ค่าปรับเพื่อให้ท าตามค าสั่งของศาลไปพร้อมกันทีเดียว ศาล ปกครองไม่เชื่อมั่นใน ฝ่ายปกครองโดย
มองว่าฝ่ายปกครองมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนค าพิพากษาของศาล (มาร์ติน ฟิลลิปส์ , 2544, หน้า 121-
122) 

กฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผลผูกพันของค าพิพากษาในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ตามหลักการฟ้องคดี
กรณีผู้เสียหายจ านวนมาก 

 1. การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยองค์กรของรัฐ 
 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยองค์กรของรัฐถือเป็นบทบาทในการเป็น
ตัวแทนของการฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนได้เสียส่วนรวมอันเป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมากในประเทศที่
เจริญแล้วเนื่ องจากความจ าเป็นเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ที่จะต้องมีการแทรกแซงของรัฐในเร่ืองที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยองค์กรของรัฐที่มี
บทบาทมากเช่นการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยพนกังานอัยการ สาธาณรัฐฝร่ังเศสซึ่งถือ
เป็นต้นแบบของอัย การระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีวิวัฒนาการและบทบาทใน
การด าเนินคดีแพ่งซึ่งเดิมเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถผู้สาบสูญการ
ปกป้องคุ้มครองเร่ืองการสมรสบุตรการรับบุตรบุญธรรมและการควบคุมให้มีการใช้บังคับกฎหมาย
อย่างเป็นอันหน่ึงอั นเดียวกันบทบาทหรืออ านาจด้ังเดิมดังกล่าวมาจากเหตุผลที่ว่าคดีในลักษณะ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องพึ่งองค์กรของรัฐซึ่งมีความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียมากกว่าที่จะเป็นคู่ความ
ตามปกติธรรมดาส่วนอัยการของกลุ่มประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) แม้จะ
มีประวัติศาสตร์ความ เป็นมาเหมือนกับอัยการของกลุ่มประเทศ ลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ก็
ตามแต่กลับมีบทบาทที่แตกต่างกันค่อนข้างมากโดยในแง่ของโครงสร้างนั้นภาพรวมจะเหมือนกัน
คืออัยการเป็นองค์กรของรัฐบาลแต่อัยการของกลุ่ม ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
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ไม่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริห ารแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่มีความมั่นคงและไม่มีลักษณะที่เป็นฝ่าย
ตุลาการในแง่ของบทบาทอ านาจหน้าที่นั้นก็มีสถานะเลวร้ายยิ่งกว่าอัยการของกลุ่มประเทศ ระบบ
กฎหมายลายลักอักษร (Civil Law) ที่ไม่สามารถที่จะมีบทบาทในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเสรีภาพของประชาชนส าหรับบทบาทอัยการในประเทศไทยนั้นมีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองเอกชนท านองเดียวกับอัยการ สาธารณรัฐ ฝร่ังเศสโดยมี
อ านาจด าเนินคดีแพ่งเพื่อคุ้มครองเอกชนบางประเภทเช่นคนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  56 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  28 มาตรา 31 มาตรา 33 
คนเสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 32 และมาตรา  36 ผู้ไม่อยู่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 56 มาตรา 57 คน
สาบสูญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 มาตรา 63 การปกป้องคุ้มครองเร่ืองสามี
ภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  1463 เร่ืองการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1496 เร่ืองบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  1539 มาตรา  
1545 มาตรา 1556 และมาตรา  1579 เร่ืองผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา  1582 
มาตรา 1585 มาตรา 1586 มาตรา 1588 มาตรา 1597 มาตรา 1598/8 และ มาตรา 1598/9 เร่ืองบุตร
บุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  1598/21 มาตรา 1598/22 มาตรา 1598/23 
มาตรา 1598/35 นอกจากนี้อัยการยังมีบทบาทในการด าเนินคดีแพ่งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ คนเป็น
จ านวนมากเช่นด าเนินคดีผู้กระท าละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ.2522 มาตรา 39 หรือด าเนินคดีแพ่งในเร่ือง
เกี่ยวกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 73 และมาตรา  75 สมาคมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 100 มาตรา 106 ประกอบกับมาตรา  1251 มูลนิธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 117 มาตรา 129 มาตรา 131 มาตรา 133 ประกอบกับ
มาตรา 1251 และมาตรา  134 นอกจากอัยการแล้วยังมีองค์กรอ่ืนของรัฐที่มีบทบาทในการเป็น
ตัวแทนฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนไ ด้เสียของส่วนรวมอันเป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมากในประเทศที่เจริญ
แล้วเนื่องมาจากความจ าเป็นที่จะต้องมีการแทรกแซงของรัฐในคดีแพ่งในเร่ืองที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษมีเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ในขณะที่อัยการไม่สามารถที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถได้ทันในประเทศต่ าง ๆ จึงได้มีการก่อตั้งหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ เป็นจ านวนมากเช่น
ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส านักงานคุ้มครองการแข่งขันอันเป็นธรรมทางการค้าส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งองค์กรดังกล่าวสามารถฟ้องคดีต่อศาลในเร่ืองที่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายท าให้
ประชาชนเช่นผู้บริโภคได้รับ ความเสียหายหรือแม้กระทั่งในเร่ืองสัญญาอันไม่เป็นธรรมที่



125 

 

ผู้ประกอบการได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าส าหรับใช้กับผู้บริโภค  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทอง
ยิ้ม, (ม.ป.ป.), หน้า 15) 

 2. การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยเอกชนธรรมดากรณีการด าเนินคดีแบบ
กลุ่ม (Class Action) 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) นับได้ว่าเป็นกลไกที่เก่าแก่มากของกลุ่มประเทศ
แองโกลแซกซอนสามารถพบกลไกดังกล่าวย้อนอดีตไปได้จนถึงยุคกลางของอังกฤษโดยเป็น
กระบวนพิจารณาที่ใช้กันในศาลเอ็คควิตี้แต่วิวัฒนาการดังกล่าวในอังกฤษได้ถึงทางตันเนื่องจากมี
ค าพิพากษาของศาลใน ค.ศ.1910 วินิจฉัยว่าผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นเงื่อนไขใน
การที่ศาลจะรับฟังจะไม่เกิดขึ้นเน่ืองจากสิทธิการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของแต่ละคน
อาจจะแตกต่างกันต่อมาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค .ศ.1938 ได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ งของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม Rule 23 ซึ่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ส าหรับคดีที่เรียกร้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนและคดีที่ขอให้ศาลสั่งห้ามกระท าการและได้มีการ
แก้ไขหลักการคร้ังหนึ่งใน ค .ศ.1966 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
แพร่หลายไปในประเทศกลุ่ม ระบบจารีตประเพณี (Common Law) เช่น สหพันธรัฐแคนาดา 
เครือรัฐออสเตรเลียและแม้กระทั่งในบางประเทศของกลุ่ม ระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล รัฐควิเบกของสหพันธ์รัฐแคนาดาและในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสก็มี
ความพยายามเสนอเป็นร่างกฎหมายแต่ไม่ประสบความส าเร็จในเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐอินโดนีเซียส าหรับประเทศไทยได้มีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดี
แบบกลุ่มโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน  (วรรณชัย บุญ
บ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, (ม.ป.ป.), หน้า 19) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่
ระหว่างการด าเนินการเสนอต่อรัฐสภาหลักการส าคัญของการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้แก่ การ
ด าเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจ านวนมากโดยผู้เสียหายที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มได้นั้นต้องได้รับความ
เสียหายจากการกระท าที่ มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน (Common fact and Common Law) 
และในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นจะต้องมีการพิจารณาตั้งตัวแทนของสมาชิกกลุ่มขึ้นท าหน้าที่เป็น
โจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและสมาชิกกลุ่มทั้งหมดการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนี้เป็นวิ ธีการที่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายจ านวนมาก แต่เมื่อจ าแนกความ
เสียหายเป็นรายบุคคลแล้วความเสียหายที่ได้รับนั้นเป็นความเสียหายจ านวนเพียงเล็กน้อยได้เป็น
อย่างดีเช่นในคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวนความเสียหายที่ผู้เสียหายแต่ละรายได้รับอาจ
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ไม่คุ้มค่าในการน าคดี ไปฟ้องเป็นคดีสามัญแต่หากผู้เสียหายทั้งหมดมารวมตัวกันโดยมีทนายความ
เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงในคดีเพื่อฟ้องคดีแบบกลุ่มเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลก็จะเป็น
มาตรการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยัง
เป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้วย  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญ
ทองยิ้ม, (ม.ป.ป.), หน้า 20) 
 
 
 3. การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยสมาคม 
 การด าเนินคดีโดยสมาคมนั้นนับได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของเร่ืองการด าเนินคดีเพื่อส่วนรวม
(Collective action) อันเป็นส่วนหน่ึงของเร่ือง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” นอกเหนือจากเร่ือง
อ่ืนอีกสองเร่ืองคือเร่ืองการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม (Aide judiciary) และเร่ืองวิธี
พิจารณาคดีมโนสาเร่วิวัฒนาการในระยะหลังประเทศต่าง ๆ ได้เร่ิมให้สิทธิใหม่ ๆ กับประชา ชน
เช่นสิทธิเกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมเร่ืองสุขภาพแต่ยังไม่ได้สร้างกลไกอย่างเพียงพอที่จะให้มีการ
บังคับให้สิทธิซึ่งมีลักษณะมหาชนดังกล่าวเป็นรูปธรรมกลไกหนึ่งซึ่งมีการศึกษากันมากคือการที่รัฐ
มอบหมายให้สมาคมสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวการด าเนิ นคดีของ
สมาคมเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของส่วนรวมนั้นส่วนใหญ่กฎหมายประเทศต่าง ๆ มักจะมอบสิทธิ
ดังกล่าวให้กับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่บางประเทศก็ได้ให้สิทธิกับ
สมาคมประเภทอ่ืน ๆ เช่นสมาคมต่อต้านการแบ่งแยกเพศและผิวโดยอาจแบ่งกลุ่มได้เป็นสองก ลุ่ม
คือ 
  1) กลุ่มประเทศที่จ ากัดสิทธิการฟ้องคดีให้แก่สมาคมบางสมาคมเช่นเบลเยียมเยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์โดยการให้สิทธิกับสมาคมที่จะด าเนินคดีเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของส่วนรวมใน
กลุ่มประเทศดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างจ ากัด 
  2) กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายทั่วไปที่ก า หนดให้สิทธิแก่สมาคมที่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียที่เป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมเช่นเนเธอร์แลนด์ซึ่งก าหนดเร่ืองการฟ้องคดีของสมาคม
ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวและใช้บังคับกับทุกสมาคมโดยมีเงื่อนไข  คือ ประการแรกจะต้องเป็นนิติ
บุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายกล่าวคือจะต้องได้ มีการจดทะเบียนก่อต้ังกับหน่วยงานของรัฐ
ประการที่สองจะต้องมีวัตถุประสงค์คุ้มครองส่วนได้เสียของบุคคลอ่ืนกล่าวคือจะต้องมีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างแท้จริงตามข้อบังคับของนิติบุคคลและประการที่สามการด าเนินคดีดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกล่าวคือไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะสามารถคุ้ มครองส่วนได้เสียนั้นอย่างเหมาะสมโดยมี
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ข้อสังเกตว่าตามกฎหมายได้มุ่งประสงค์เฉพาะเร่ืองการฟ้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้กระท าหรือระงับ
การกระท าเท่านั้นแต่ตามแนวค าพิพากษาของศาลศาลมีอ านาจจะรับคดีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
ด้วย 

 4. การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากของประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 
 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากของประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) เช่น การฟ้องคดีแบบกลุ่มของประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งมีหลักการส าคัญคือการให้
สิทธิเอกชนในการฟ้องคดีเพื่อรักษาสิทธิของตนและสมาชิกกลุ่มที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เดียวกันและเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในทางสังคมหรือเป็นกรณีที่เป็นการ
รวบรวมผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายที่ไม่มากนักไม่คุ้มค่าในการ ที่ผู้เสียหายจะฟ้องคดีเพื่อเรียก
ค่าเสียหายเฉพาะตัวเองให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและยังเป็นมาตรการที่จูงใจผู้ประกอบการให้
ด าเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากของประเทศในระบบ กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law) ได้แก่ ประเทศในแถบยุโรปตะวันตกรวมทั้งประเทศไทยในปัจจุบันมีหลักการส าคัญ
คือการให้สิทธิแก่อัยการองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเช่นสมาคมสามารถฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย
ได้และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการรับรองฐานะของสมาคมอย่างเค ร่งครัดเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการฟ้องคดีกลั่นแกล้งกันระหว่างผู้ประกอบการ  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญ
ทองยิ้ม, (ม.ป.ป.), หน้า 21) 

มาตรการเยียวยาในผลผูกพันตามกฎหมายเก่ียวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดในคดี
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของประเทศไทย 

 1. ผลผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
 1.1 ขอบเขตผลผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุด 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดอันเป็นผลท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดตาม มาตรา 147 คือ มี
กฎหมายบัญญัติว่าเป็นที่สุดหรือบัญญัติว่ าห้ามอุทธรณ์ฎีกาต่อไป ถ้าค าพิพากษานั้นไม่ต้องห้าม
อุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาใหม่ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ฎีกาหรือจะมีค าขอให้พิจารณา
ใหม่ และถ้ามีอุทธรณ์ ฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่และศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีตามมาตรา 147 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 บัญญัติว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งใด 
ซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้นั้น ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่
วันที่ได้อ่านเป็นต้นไป ค าพิพากษาหรือค าสั่งใดซึ่งอาจอุทธรณ์ ฎีกา หรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ได้
นั้น ถ้ามิได้อุทธรณ์ ฎีกา หรือร้ องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่าน้ันได้สิ้นสุดลง ถ้าได้มีอุทธรณ์  ฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ และศาล
อุทธรณ์ หรือศาลฎีกา หรือศาลชั้นต้น ซึ่งพิจารณาคดีเร่ืองนั้นใหม่มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียจากสา
รบบความตามที่บัญญัติใน มาตรา 132 ค าพิพากษาหรือค าสั่งเช่นว่าน้ันให้ถือว่าเป็นที่สุด ตั้งแต่วันที่
มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีจากสารบบความ 
 คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นค าขอต่อศาลชั้นต้น ซึ่งพิจารณาคดีน้ั นให้ออกใบส าคัญ
แสดงว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีน้ันได้ถึงที่สุดแล้ว 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดมีหลักการดังนี้ 
 1) ถึงที่สุดต้ังแต่วันอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ในคดีที่กฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นที่สุด 
หรือจะอุทธรณ์หรือฎีกา หรือขอพิจารณาใหม่ไม่ได้ เช่น กรณีตาม มาตรา 6, 8, 28 กรณีค าสั่งเร่ือง
การด าเนินคดี หรือ มาตรา 14 กรณีค าสั่งคัดค้านผู้ พิพากษา มาตรา 156 ค าสั่งเร่ืองคดีอนาถา หรือ 
มาตรา 223 ทวิ ค าสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาต หรือยกค าร้องกรณีที่ขออุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรง
ต่อศาลฎีกา เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 898/2512 ศาลได้อ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จ าเลยฟังเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2509 คร้ันวันที่ 12 เมษายน 2509 จ าเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาอ้างว่าเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา จ าเลยฎีกาค าสั่ง ศาลฎีกาสั่งว่าข้อกฎหมายตามฎีกาของจ าเลย
ไม่เป็นสาระแก่คดีให้ยกเสียและศาลชั้นต้นอ่านค าสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2509 กรณีนี้ศาลฎีกาได้พิจารณาฎีกาของจ าเลยแล้ว หากเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่คดี จึงให้ยกฎีกา
จ าเลยเสีย แม้การให้ยกฎีกาของจ าเลยจะมิได้พิจารณาวินิจฉัยฎีกาของจ าเลย ศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่เห็นว่า คดีน้ีย่อมถึงที่สุดเมื่อได้อ่านค าสั่งศาลฎีกาให้จ าเลยฟัง ฉะนั้นการที่ผู้ร้องคืนของ
กลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2510 จึงเป็นการร้องต่อศาลภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 36 
 2) ถึงที่สุดเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ ฎีกาหรือขอพิจารณาใหม่  
 การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าให้เป็นที่สุด คู่ความสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ฎี กาต่อไปได้ 
หากไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่มีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นของศาลชั้นต้น ศาล
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อุทธรณ์ จะถือว่าถึงที่สุดก็ต่อเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ หรือฎีกาแล้วตาม มาตรา 229 และ 
มาตรา 247 หรือกรณีขอให้พิจารณาใหม่ตาม มาตรา 199 นั้น เช่น 
 ค าพิพากษาฎี กาที่ 1838/2514 คู่ความท าสัญญาประนีประนอมยอมความและศาล
พิพากษาตามยอม คดีไม่มีการอุทธรณ์ต่อไป ถือว่าค าพิพากษาตามยอมนั้นถึงที่สุด เมื่ อสิ้นก าหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 147 วรรค 2 เพราะแม้ค า
พิพากษาตามยอมตามมาตรา 138 จะต้องห้ามอุ ทธรณ์ก็ตาม แต่มีข้อยกเว้นไว้ถึง 3 ประการ ค า
พิพากษาตามยอมจึงเป็นกรณีที่ “อาจอุทธรณ์ฎีกา ” ได้ตามมาตรา 147 อยู่นั่นเอง เมื่อสิ้นก าหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ ค าพิพากษานั้นจึงถึงที่สุด 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 262/2515 คดีที่ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คู่ความยังอ าจ
ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายต่อไปได้ แต่ถ้าคู่ความมิได้ฎีกาคดีนั้นย่อมถึงที่สุด เมื่อสิ้นก าหนด
ระยะเวลาฎีกา การที่จ าเลยแสดงเจตนาสละสิทธิฎีกาจะถือว่าคดีถึงที่สุดย้อนหลังไปนับแต่วันอ่าน
ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์หาได้ไม่ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2281/2515 (ประชุมใหญ่) คดีเดิมจ าเลยฟ้องขับไล่โจทก์ให้ร้ือเรือนไป
จากที่พิพาท โจทก์ต่อสู้ว่าซื้อที่พิพาทจากตัวแทนจ าเลย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าไม่มีหนังสือตัวแทนมา
แสดง ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจากจ าเลย โจทก์อุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์โจทก์กับฟ้องคดีนี้
อ้างว่าซื้อที่พิพาทจากตัวแทนจ าเลย ขอให้บังคั บจ าเลยโอนที่พิพาทให้โจทก์ จ าเลยต่อสู้ว่าเป็นฟ้อง
ซ้ าคู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเดียวว่าเป็นฟ้องซ้ าหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าขณะที่
โจทก์จ าเลยท้ากันนั้น ศาลอุทธรณ์ยังมิได้พิพากษาคดีเดิมคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่เป็นฟ้องซ้ า
ส่วนจะเป็นด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ ากันหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นที่คู่ความท้ากัน 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2773/2529 มูลคดีทั้งสองคดีมีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดย
อาศัยเหตุเร่ืองรุกล้ าที่เดินเป็นข้อส าคัญของคดี จึงเป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกัน โจทก์
ฟ้องจ าเลยที่ 1 คดีนี้จึงเป็นการด าเนินคดีซ้ ากับคดีก่อน ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 144 มิใช่เป็นการฟ้องซ้ าตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 
เพราะขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ คดีก่อนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ยังมิได้มีค า
พิพากษาถึงที่สุดแม้ศาลชั้นต้นจะรอคดีนี้ไว้ เพื่อฟังผลของคดีก่อนถึงที่สุดก็ตาม 
 หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นข้อที่ชี้ให้เห็นข้อแตกต่าง ระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าตาม 
มาตรา 144 และฟ้องซ้ าตาม มาตรา 148 อย่างหนึ่ง คือ ถ้าค าพิพากษาในคดียังไม่ถึงที่สุดแล้ว จะต้อง
เป็นเร่ืองของการด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าอย่างเดียวเท่านั้น จะใช้มาตรา 148 ไม่ได้ 



130 

 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 702/2538 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบโฉนด
ที่ดินให้แก่โจทก์ และให้ร่วมกันช าระค่าเสียหายด้วย จ าเลยทั้งสองอุทธรณ์เฉพาะเร่ืองค่าเสียหาย 
ปัญหาเร่ืองการส่งมอบโฉนดที่ดิน จึงยุติไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์ยกปัญหาน้ี
ขึ้นวินิจฉัย และพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้ด้วยจึงไม่ชอบ และเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 766/2538 คดีก่อนโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในฐานะทายาท โดย
ธรรมของผู้ตายให้ช าระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ผู้ตายน าไม้ของโจทก์ไปขายแล้ว ไม่ส่งมอบ
เงินให้โจทก์กับหนี้อ่ืนที่ผู้ตายเป็นหน้ีโจทก์ เป็นการฟ้องขอรับช าระหนี้จากกองมรดกของผู้ตาย 
และคดีถึงที่สุด การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในฐานะทายาทโดยธรรมกับจ าเลยที่ 
4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายช าระหนี้รายเดียวกัน โดยอ้างว่าเป็นหนี้ที่เหลือจากที่โจทก์ฟ้อง
ในคดีก่อน ในขณะที่คดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้น จึงไม่เป็นฟ้องซ้ าแต่เป็นฟ้องซ้อนตาม 
มาตรา 173 วรรคสอง (1) 
 3) ถึงที่สุดต้ังแต่วันที่ศา ลมีค าสั่งจ าหน่ายคดี คดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือมีค าขอให้
พิจารณาใหม่ ถ้าต่อมามีการจ าหน่ายคดีโดยรอบตาม มาตรา 132 ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถือว่าเป็น
ที่สุด ต้ังแต่วันที่มีการจ าหน่ายคดีจากศาลว่าความตาม มาตรา 147 วรรคสองตอนท้าย เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1124/2514 ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาวันที่ 13 ตุลาคม โจทก์อุทธรณ์โดย
ยื่นค าร้องขอด าเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งยกค าร้องโจทก์อุทธรณ์ค าสั่ง ศาลอุทธรณ์ยกค า
ร้องอุทธรณ์ค าสั่ง แต่ก าหนดให้น าเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 20 วัน นับแต่วันอ่าน
ค าสั่งศาลชั้นต้นอ่านค าสั่งศาลอุทธรณ์วันที่ 31 มีนาคม ปีต่อมาเมื่ออ่านค าสั่งแล้วโจทก์ไม่น าเงินค่า
ฤชาธรรมเนียมมาวางศาลในก าหนด ดังนี้คดีถึงที่สุดวันที่ 20 เมษายน ตาม มาตรา 147 วรรคสอง 
ไม่ใช่ถึงที่สุดในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษา ไม่ใช่วันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งเป็น
วันที่ระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดลง และไม่ใช่วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่อ่านค าสั่งศาลอุทธรณ์ แต่
เป็นวันที่ 20 เมษายน คือ เมื่อพ้นก าหนดเวลาวางเงินตามค าสั่งศาลอุทธรณ์ เพราะเมื่อโจทก์ไม่
วางเงินภายใน 20 วัน นับแต่วันมีค าสั่งก็ถือว่าศาลต้องจ าหน่ายคดีนั้นไปตามค าสั่งศาลอุทธรณ์  
 4) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว คู่ความอาจขอใบส าคัญว่าค าพิพากษา หรือค าสั่ง
ถึงที่สุดได้ตาม มาตรา 147 วรรคท้าย เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 8429/2538 การขออกใบส าคัญเพื่อแสดงว่าค าพิพากษาในคดีใดได้ถึง
ที่สุดแล้วนั้น ต้องเป็นกรณีที่คดีดังกล่าวถึงที่สุด แล้ว โดยไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกากันอีกทั้งคดี 
ส าหรับคดีนี้แม้โจทก์จ าเลยจะมิได้โต้แย้งคัดค้านค าพิพากษา ในส่วนที่ให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดิน 
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และรายการจดทะเบียนที่พิพาทระหว่างโจทก์จ าเลยก็ตาม แต่การที่โจทก์ยังคงอุทธรณ์โต้แย้งค า
พิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นแห่งคดีเกี่ ยวกับค่าเสียหาย และดอกเบี้ยมานั้นไม่อาจท าให้คดีเสร็จ
ไปทั้งเร่ือง จึงถือไม่ได้ว่าคดีน้ีได้ถึงที่สุดแล้วโจทก์จะยื่นค าขอให้ศาลชั้นต้น ออกใบส าคัญแสดงว่า
ค าพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้วหาได้ไม่ (อุดม เฟื่องฟุ้ง, 2541, หน้า 759-761) 
 1.2 กรณีเป็นคู่ความรายเดียวกัน 
 คู่ความรายเดียวกันนั้นคือคู่ความในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้วต้องเป็นคู่ความรายเดียวกัน 
แม้จะเป็นคู่ความกลับกัน เช่น โจทก์กลับเป็นจ าเลยหรือจ าเลยกลับเป็นโจทก์ถือว่าเป็นคู่ความราย
เดียวกัน หรือกรณีของผู้ที่เป็นผู้สืบสิทธิจากคู่ความเดิม ก็อยู่ในความหมายของค าว่ าคู่ความราย
เดียวกันด้วย 
 1) คู่ความเดียวกันจริง ๆ เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1191/2496 เดิมโจทก์เคยฟ้องขับไล่จ าเลยที่ 2 ผู้เดียวออกจากห้องเช่า
เลขที่ 020 เพราะจ าเลยที่ 2 เอาห้องเช่าเลขที่ 022 ไปให้จ าเลยที่ 3 เช่า ศาลพิพากษาให้โจทก์แพ้คดี 
โจทก์มาฟ้องจ าเลยที่ 2 ใหม่โดยเพิ่มจ าเลยอ่ืนด้วย และเพิ่มจ านวนค่าเสียหาย และขอให้ขับไล่จ าเลย
ที่ 3 ออกจากห้องเลขที่ 020 และให้แสดงว่าโจทก์มีสิทธิเช่าห้อง 020 ดังนี้ เป็นฟ้องจ าเลยที่ 2 ซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1409/2508 แม้โจทก์จ าเลยในคดีนี้จะเป็นจ าเลยเป็นโจทก์ในคดีก่อน 
(กลับตัวกัน) ก็ตาม แต่เมื่อคู่ความในคดีก่อนและในคดีนี้ เป็นคู่ความคู่เดียวกัน และศาลมีข้อวินิจฉัย
ในประเด็นโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฟ้องโจทก์ในคดีน้ีก็เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 789/2515 การที่โจทก์ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีก่อน กลับมาฟ้องจ าเลยซึ่ง
เป็นโจทก์ในคดีก่อน เกี่ยวกั บหนี้จ านองซึ่งศาลพิพากษาให้จ าเลยรับช าระหนี้รายเดียวกันนั้นอีก 
ย่อมเป็นฟ้องซ้ าเพราะเป็นคู่ความรายเดียวกัน และศาลต้องวินิจฉัยคดีนี้ โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกับ
ในคดีก่อน 
 ผู้สืบสิทธิจากคู่ความเดิม 
 ผู้สืบสิทธิจากผู้ความเดิมนั้นอาจเป็นการสืบสิทธิโดยนิติเหตุ เช่น  เพราะเป็นทายาทหรือ
โดยนิติกรรมก็ได้ กรณีที่จะยกตัวอย่างข้างต้นเป็นการสืบสิทธิโดยนิติกรรม เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 949/2496 เดิมโฉนดรายพิพาทมีชื่อนายเพชร นางหร่ า สามีภริยาเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ต่อมามีการยกให้นายบุตร นายบุตรจึงมีชื่อในโฉนดร่วมด้วย ต่อมาส่วนของ นาย
บุตรตกเป็นของนางจุ๊ แล้วตกมาเป็นของจ าเลย ส่วนนายเพชร นางหร่ าตกมาเป็นของโจทก์ เมื่อปี 
2478 นายเพชร นางหร่ า เคยฟ้องขอแบ่งแยกโฉนดจากนางจุ๊ โจทก์จ าเลยคดีนั้นตั้งข้อพิพาท
เช่นเดียวกับในคดีน้ี ศาลพิพากษาให้แบ่งโฉนดตามที่ปกครองกันมาเป็นส่วนสัด คดีนั้นถึงที่สุด 
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ดังนี้แม้โจทก์จ าเลยมิได้เป็นคู่ความในคดีก่อน โจทก์สืบสิทธิมาจากคู่ความในคดีก่อน ค าพิพากษา
คดีก่อนจึงผูกมัดโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิจะขอให้พิจารณาแบ่งแยกโฉนดใหม่ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3873/2531 โจทก์เคยฟ้องจ าเลยที่ 1 เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้มี
การท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดจ าเลยที่ 1 ได้โอนที่ดิน
ส่วนที่พิพาทให้จ าเลยที่ 2 ถึง 7 เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่ได้ ถึงแม้จ าเลยที่ 
2 ถึง 7 จะไม่ได้เป็นคู่ความในคดีก่อน แต่ก็เป็นผู้สืบสิทธิจากจ าเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นคู่ ความเดียวกับ
คดีนี้ จึงเป็นฟ้องซ้ าต้องห้าม 
 กรณีเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 464/2486 เมื่อผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ มารดาได้ยื่นค าร้องขัดทรัพย์แทนผู้ร้อง 
ศาลได้ชี้ขาดถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินที่ยึดไม่ใช่ของผู้ร้อง แต่เป็นของจ าเลยซึ่งเป็น บิดาของผู้ร้อง สัญญา
ซื้อขายระหว่างจ าเลยกับผู้ร้องเป็นโมฆะ เมื่อผู้ร้องบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงยื่นค าร้องขอให้ถอนการ
ยึดทรัพย์รายเดียวกันนี้อีก แต่อ้างเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินโดยจ าเลยผู้เป็นเจ้า
ของเดิมสละสิทธิครอบครอง ผู้ร้องครอบครองตลอด มา ดังนี้เป็นการร้ือร้องฟ้องคดีที่ศาลได้
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 68/2493 การที่มารดาโจทก์เข้าเป็นคู่ความด้วยในคดีมรดก แต่ไม่
ปรากฏว่ามารดาโจทก์กระท าไปในฐานะผู้แทนโจทก์ แม้คดีก่อนมารดาโจทก์จะท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ แบ่งมรดกกันในคดี นั้นเสร็จไปแล้ว ก็ย่อมไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะมาฟ้อง
เรียกมรดกนี้อีก 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 946/2495 คดีก่อนโจทก์ฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์ที่ดินจากจ าเลยศาล
พิพากษายกฟ้อง โจทก์มาฟ้องมารดาจ าเลยเป็นคดีอย่างเดียวกัน จ าเลยในฐานะผู้ปกครองผู้เยาว์เข้า
มาเป็นจ าเลยร่วมโดยที่ดินเป็ นของบุตรจ าเลย ดังนี้ถือว่ามิใช่คู่ความในคดีเดิม คดีไม่ต้องห้ามตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 190/2499 นายประสิทธิ์เคยฟ้องจ าเลยทั้ง  2 มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ศาลยก
ฟ้อง เพราะนายแจ่มเป็นปู่ของนายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ขอให้พนักงานอั ยการฟ้องใหม่ ดังนี้เมื่อ
ศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีย่อมไม่เป็นฟ้องซ้ า 
 กรณีเป็นเจ้าของรวม 
 การที่คู่ความด าเนินคดีแทนผู้อ่ืนหรือผู้ที่มีสิทธิร่วมด้วย ถึงแม้ผู้ที่มีสิทธิร่วมด้วยจะมิได้
เข้ามาเป็นคู่ความก็ตามก็ถือว่า ผู้ที่ด าเนินคดีน้ันด าเนินคดี  หรือด าเนินคดีในนามของผู้ที่มีสิทธิร่วม
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ด้วย ถ้าผู้ที่มิได้เข้ามาในคดีที่ถึงที่สุดจะมาด าเนินคดีในเร่ืองเดียวกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ความรายเดิม
ด้วย เช่น ในกรณีของเจ้าของรวม เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 298/2508 เจ้าของรวมหนึ่งอาจใช้สิทธิครอบครองไปถึงทรัพย์สิน
ทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ ฉะนั้นผลแห่งคดีน้ีแม้เจ้าของรวมเพียงคนเดียวเป็นโจทก์ฟ้องก็
ย่อมผูกพันถึงเจ้าของรวมคนอ่ืนด้วย เหตุน้ีถ้าเจ้าของรวมคนอ่ืนมาฟ้องใหม่อีกเป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 635/2515 การที่เจ้าของรวมคนหนึ่งฟ้องขับไล่บุกรุกที่ดินซึ่งเป็นขอ ง
บุคคลหลายคนรวมกัน ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์เพื่อต่อสู้บุคคลภายนอกและ
เป็นการใช้สิทธิแทนเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ด้วย  
 เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งเคยฟ้องขับไล่จ าเลยว่าบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์รวมมาแล้วและได้มี
การท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์ซึ่ง
เป็นเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งจะกลับมาฟ้องว่าจ าเลยบุกรุก ขอให้ขับไล่อีก ย่อมเป็นการร้ือร้องฟ้องกัน
อีกในประเด็นที่วินิจฉัยแล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน แม้ในคดีก่อนเจ้าของรวมนั้นจะไม่ได้รับ
มอบฉันทะให้ฟ้องแทนโจทก์ หรือไม่ได้บรรยายฟ้องว่าฟ้องแทนโจทก์ ฟ้องของโจทก์ในคดีหลังก็
เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 643/2521 เจ้าของรวมใช้สิทธิต่อสู้บุคคลภายนอกไปถึงทรัพย์สิน
ทั้งหมดแทนเจ้าของรวมคนอื่น จ าเลยเคยฟ้องเจ้าของคนหน่ึง ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นของจ าเลย
มาแล้ว เจ้าของรวมอีกคนหน่ึงมาฟ้อ งจ าเลยเป็นคดีนี้ในที่ดินแปลงเดียวกันเป็นฟ้องซ้ าตาม มาตรา 
148 
 กรณีเป็นสามีภริยา เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 628/2494 คดีก่อนจ าเลยฟ้องสามีโจทก์ขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์และ
ขับไล่สามีโจทก์ และบริวารออกจากที่พิพาท สามีโจทก์ต่อสู้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ได้รับมรดก
มาในระหว่างที่สามีโจทก์กับโจทก์เป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นสินสมรส เมื่อศาลพิพากษาขับไล่สามี
โจทก์และบริวารออกจากที่พิพาทแล้ว โจทก์กลับมาฟ้องจ าเลยขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทว่า
เป็นของโจทก์ และให้เพิกถอนค าพิพากษาในคดีก่อน โดยอ้างว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ท านอง
เดียวกับที่สามีโจทก์อ้างในคดีก่อน เช่นน้ี ย่อมเป็นฟ้องซ้ า จะถือว่าโจทก์เป็นบริวารของสามี  เหตุที่
คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นฟ้องซ้ า โดยให้น้ าหนักของเหตุผลอยู่ที่ว่า โจทก์คดีนี้เป็นบริวารของสามี
ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีก่อน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริง จะเห็นว่า ฎีกานี้ได้ถูกทับไปแล้วโดย 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 832/2510 แต่ถ้าจะพิจารณาว่า ความจริงไม่ใช่เร่ืองบริวาร แต่เป็นเร่ือง
สามีภริยา ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของรวมกันแล้ว ฎีกาทั้งสองอาจไม่ขัดกันก็ได้ เพราะสามีในฐานะเจ้าของ
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กรรมสิทธิ์รวม ใช้สิทธิในฐานะเจ้าของร่วมไปแล้วในคดีแรก ศาลตัดสินคดีถึง ที่สุดแล้ว ภริยาจะมา
อ้างสิทธิอันเดียวกันอีก ควรจะต้องห้ามท านองเดียวกับเร่ืองเจ้าของรวม (ประพนธ์ ศาตะมาน , 
2547, หน้า 787) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 699/2498 ภริยาฟ้องคดีโดยสามีอนุญาต ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
จนประนีประนอมยอมความกับจ าเลยเสร็จไปแล้ว สามีจะมาฟ้องจ าเล ยเป็นคดีให้แสดงกรรมสิทธิ์
ในที่ดินแปลงนั้นขึ้นใหม่อีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 431/2502 คดีก่อน ภริยาโจทก์ถูกฟ้องเป็นจ าเลยแต่ผู้เดียว แม้โจทก์จะ
ได้เป็นพยานให้ภริยาก็ตาม เมื่อโจทก์มิได้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยด้วย และมิได้ร้องสอดเข้าเป็นจ าเลยร่วม
แล้ว โจทก์ย่อมมิใช่คู่ความในคดีก่อน ฉะนั้นเมื่อภริยาโจทก์แพ้คดีแล้ว โจทก์ก็ยังมีสิทธิฟ้องคู่ความ
ในคดีก่อน ตามประเด็นที่ภริยาโจทก์ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคดีก่อนอีกได้ไม่เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1179/2511 คดีนี้โจทก์ชนะคดีจ าเลยและได้น ายึดที่ดินพิพาทแปลงหนึ่ง 
สามีของผู้ ร้องเคยร้องขัดทรัพย์ ขอให้ปล่อยทรัพย์พิพาทมาคร้ังหนึ่งแล้ว อ้างว่าได้รับการยกให้
ระหว่างที่อยู่กินกับภริยา ศาลฟังว่า ทรัพย์นี้เป็นของจ าเลย มิใช่ของสามีผู้ร้องจึงยกค าร้องคดีถึงที่สุด
แล้ว ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์โดยอ้างเหตุเดิมอีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎี กาที่ 249/2519 ศาลพิพากษาคดีเดิมว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จ าเลยคนละ
คร่ึง จ าเลยแถลงต่อศาลจะน าโฉนดไปมอบให้เจ้าพนักงานที่ดินตามหนังสือของศาล แต่ไม่น าไป
โจทก์จ าเลยตาย ทายาทของโจทก์จ าเลยมาฟ้องคดีนี้ขอแบ่งที่ดินตามเดิมอีกเป็นฟ้องซ้ า แม้ล่วงเลย
เวลา 10 ปี การแบ่งแยกยังไม่เสร็จก็มิใช่ไม่มีการบังคับคดีโจทก์ฟ้องใหม่ไม่ได้ 
 กรณีเป็นบริวาร เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 708/2499 เดิมเจ้าของที่ดินให้ร้ือโรงเรือนออกไปจากที่เช่า จนศาล
พิพากษาให้รื้อถอนออกไปจากที่เช่า แต่ในชั้นบังคับคดี ผู้ที่อยู่ในโรงเรือนไม่ยอมออก ผู้เช่าที่ดินจึง
ร้ือโรงเรือนไม่ได้ เจ้าของที่ดินจึงขอให้ศาลเรียกคนเหล่านั้นมาบังคับให้ออกในฐานะเป็นบริวาร
ของผู้เช่าที่ดิน ผู้ที่อยู่ในโรงเรือนรวมทั้งจ าเลย (ในคดีนี้) คัดค้านว่าไม่ใช่บริวาร แต่ต่อมาจ าเลยได้
ถอนค าคัดค้านไปแล้ว ศาลคงพิจารณาไต่สวนเฉพาะผู้อื่น แล้วสั่งว่า ผู้ที่อยู่ เหล่านั้นไม่ใช่บริวาร 
ค าสั่งของศาลดังกล่าวไม่ผูกพันจ าเลย เจ้าของที่ดินย่อมมาฟ้องขอให้ขับไล่จ าเลยโดยอ้างว่าเป็น
บริวารของผู้เช่าที่ดินได้ไม่เป็นฟ้องซ้ า (มาโนช จรมาศ, 2525, หน้า 93) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1411-1412/2509 ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ค ดีที่
โจทก์ฟ้องขับไล่นายดวกจ าเลยนั้น นายดวกต่อสู้กรรมสิทธิ์ ทุนทรัพย์ไม่เกิน 5,000 บาท จึง
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส านวนที่โจทก์ฟ้องขับไล่นายหนู จ าเลย นายหนูไม่ได้ต่อสู้
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กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ถึงแม้นายหนูจะฎีกาไม่ได้ก็ตาม แต่ปรากฏว่าที่พิ พาทเป็นส่วน
หนึ่งของที่ดินที่โจทก์ฟ้องขับไล่นายดวก เมื่อนายหนูต่อสู้ว่าอาศัยสิทธินายดวก จึงเป็นบริวารนาย
ดวก ผลแห่งค าพิพากษาซึ่งบังคับแก่นายดวกย่อมบังคับถึงนายหนู จ าเลยด้วย นายหนูจะรื้อฟื้น
ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ให้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่  832/2510 คดีก่อน จ าเลยฟ้องขับไล่บิดาโจทก์กับบริวารให้ออกจากที่
แปลงพิพาท ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจ าเลย พิพากษาขับไล่บิดาโจทก์และบริวารออกไปจาก
ที่พิพาท ดังนี้เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นบริวารบิดาในคดีก่อนมาฟ้องจ าเลยขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่พิพาท
บางส่วนเป็นของโจทก์ โดยย่าของโจทก์ยกให้ และโจทก์ได้ครอบครองมาโดยความสงบและ
เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเกิน 10 ปีแล้ว ข้ออ้างของโจทก์เช่นนี้เป็นการอ้างว่า ตนมีสิทธิดีกว่า 
ซึ่งกฎหมายยอมให้พิสูจน์ได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 (2)) และฟ้อง
โจทก์ก็ไม่เป็นฟ้องซ้ ากับคดีก่อนเพราะความในคดีทั้งสองมิใช่เป็นคู่ความเดียวกัน 
 ส าหรับเหตุผลที่ว่า โจทก์มิใช่คู่ความในคดีก่อน (แม้จะเป็นบริวาร ) ก็คือ ในคดีแรกโจทก์
ยังไม่ได้ถูกเรียกตัวมาบังคับ และถึงกับต่อสู้กันในศาลว่าไม่ใช่บริวาร ฉะนั้นโจทก์จึงน่าจะฟ้องหรือ
ต่อสู้ในคดีหลังได้ (ประพนธ์ ศาตะมาน, 2547, หน้า 466) 
 กรณีที่เป็นคนเดียวกั นแต่การเข้าเป็นคู่ความในคดีก่อน และในคดีหลังเข้ามาในฐานะที่
แตกต่างกัน เช่น คดีก่อนเป็นคู่ความในฐานะส่วนตัว แต่ในคดีหลังเข้ามาในฐานะได้รับมอบอ านาจ
จากผู้มีสิทธิ กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นคู่ความรายเดียวกัน (ไพโรจ์ วายุภาพ, 2551, หน้า 132) เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1413/2494 โจทก์เคยฟ้องจ าเลยในนามของตนเอง ศาลพิพากษาว่าไม่มี
อ านาจฟ้อง ภายหลังโจทก์มาฟ้องจ าเลยใหม่ ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิฟ้องจ าเลย ดังนี้
ถือว่าโจทก์ผู้ฟ้องคดีหลังเป็นคนละคนกับคดีก่อน 
 ค าพิพากษาฎี กาที่ 710/2509 ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกเกี่ยวกับการจัดการมรดก 
ถือว่าฟ้องแทนทายาทคนอื่น เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์น าสืบไม่ได้ว่าผู้จัดการมรดกกระท าการไป
ด้วยความไม่สุจริต และประมาทเลินเล่อการกระท าของผู้จัดการมรดกผูกพันกองมรดกคดีถึงที่สุด 
ต่อมาผู้จัดการมรดกคนใหม่ ซึ่งเข้ามาแทนผู้จัดการมรดกคนเก่า ฟ้องผู้จัดการมรดกท านอกเดียวกับ
ที่ทายาทฟ้องในคดีก่อน ถือว่าเป็นการร้ือฟื้นคดีขึ้นมาฟ้องแทนทายาทอีกเป็นการใช้สิทธิของ
ทายาท ที่เป็นตัวการฟ้องไปแล้วนั่นเอง 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2259/2526 สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเร่ืองระห ว่างนายว่าว
กับนางโฉมจ าเลยที่ 2 ผลของสัญญาดังกล่าวจะใช้บังคับต่อกันได้เฉพาะแต่คู่สัญญาเท่านั้น นางสงัด
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โจทก์ก็มิใช่คู่สัญญากับนางโฉม จะบังคับนายโฉมยอมให้นางสงัดซื้อหรือไถ่ถอนที่พิพาทคืนไม่ได้ 
นายว่าวโจทก์คดีนี้จึงมีอ านาจฟ้องนายโฉมจ าเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ไม่เป็นฟ้องซ้ า 
 กรณีอ่ืน ๆ เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 583/2538 จ าเลยที่ 1 ถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาเจ้า
พนักงานยักยอกทรัพย์ เป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษา
ลงโทษจ าเลยที่ 1 กับให้คืนหรือใช้เงินที่ยักยอกไป  ค าพิพากษาดังกล่าวย่อมผูกพันโจทก์คดีส่วน
แพ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของเงินเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพราะถือว่าพนักงานอัยการฟ้องคดีแทนโจทก์ จึง
ต้องห้ามมิให้โจทก์น าคดีมารื้อร้องฟ้องจ าเลยที่ 1 อีกตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 148 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 589/2538 คดีเดิมโจทก์ฟ้องขับไล่ ว . กับ ศ. ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้
ขับไล่บุคคลทั้งสอง ชั้นบังคับคดีจ าเลยได้ยื่นค าร้องว่าไม่ใช่บริวารบุคคลทั้งสอง ศาลชั้นต้นมีค าสั่ง
ว่าจ าเลยเป็นบริวาร และให้ขับไล่จ าเลยคดียังไม่ถึงที่สุด ดังน้ีเมื่อคดีก่อนจ าเลยมิได้เป็นคู่ความ การ
ที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้ขับไล่จ าเลยคู่ความในคดีน้ีกับคดีก่อน จึงไม่ใช่คู่ความรายเดียวกันอันจะ
ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 และ 149 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 5352/2540 คดีก่อนโจทก์ฟ้องขับไล่สามีจ าเลยออกจากที่ดินพิพาท 
สามีจ าเลยต่อสู้ว่าที่ดินพิพา ทเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จึงเข้าครอบครองท าประโยชน์ศาลฎีกามีค า
พิพากษาถึงที่สุดว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของสามีจ าเลยให้ยกฟ้องโจทก์ แต่โจทก์โดย ด . พี่โจทก์น า
ช่างรังวัดมารังวัดที่ดินพิพาท จ าเลยคัดค้านการรังวัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของจ าเลยกับสามีจ าเลย 
ต่อมาสามีจ าเล ยถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นโจทก์ฟ้องขับไล่จ าเลยเป็นคดีนี้ออกจากที่ดินพิพาท 
เมื่อจ าเลยในคดีน้ีเป็นภริยาของจ าเลยในคดีก่อนได้ร่วมครอบครองที่ดินพิพาทกับจ าเลยในคดีก่อน 
ตลอดมาจนกระทั่งจ าเลยในคดีก่อนถึงแก่ความตาย จากนั้นจ าเลยในคดีน้ีได้ครอบครองที่ดินพิพาท
สืบต่อมา จ าเลยในคดีน้ีจึงเป็นผู้สืบสิทธิจากจ าเลยในคดีก่อน ถือได้ว่าโจทก์และจ าเลยในคดีนี้เป็น
คู่ความเดียวกันกับคดีก่อน การที่โจทก์ฟ้องขับไล่จ าเลยออกจากที่ดินพิพาท จึงเป็นฟ้องซ้ ากับคดี
ก่อน ต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องอีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 
 กรณีที่ถือว่าไม่เป็นคู่ความเดียวกัน 
 ถ้าคู่ความในคดีที่พิจารณานั้นไม่ใช่คู่ความเดิมแล้ว ถึงแม้ในระหว่างคดีจะมีคู่ความเดิม
เข้ามาก็ไม่ท าให้ผลของการพิจารณาว่าจะเป็นฟ้องซ้ า หรือไม่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าไม่ใช่คู่ความเดิมก็
ไม่เป็นเร่ืองฟ้องซ้ า เช่น 
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 ค าพิพากษาฎีกาที่ 144/2484 คดีแรกบริษัทอิสเอเชียติ๊กเคยฟ้องจ าเลยเรียกเงินที่จ าเลยกู้ยืม
ไป แต่บริษัทไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม จึงไม่มีอ านาจฟ้องจ าเลย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง ต่อมา
โจทก์ฟ้องจ าเลยเรียกเงินจ านวนเดียวกันอีก โดยมีสัญญาระบุโจทก์และจ าเลยเป็นคู่สัญญา โจทก์จึง
มีอ านาจฟ้องจ าเลย กรณี ไม่เป็นฟ้องซ้ ากับคดีก่อน เพราะโจทก์มิใช่คู่ความเดียวกับบริษัทอิสเอเชีย
ติ๊ก และมิได้ฟ้องโดยอาศัยสิทธิของบริษัทด้วย 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 183/2512 คดีก่อนโจทก์ฟ้องขับไล่บุตรเขยจ าเลย ให้รื้อถอนบ้านเรือน
ออกไปจากที่พิพาท ซึ่งอ้างว่าเป็นของโจทก์ บุตรเขยจ าเลยต่อสู้กร รมสิทธิ์ศาลพิพากษายกฟ้องคดี
ถึงที่สุดแล้ว โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้ขับไล่จ าเลยรื้อถอนบ้านเรือนออกไปจากที่พิพาท บุตรเขย
จ าเลยร้องสอดเข้าต่อสู้คดีร่วมกับจ าเลย ดังนี้คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยไม่เป็นฟ้องซ้ า เพราะจ าเลย
ในคดีนี้มิใช่คู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีก่อน การที่บุตรเขยจ าเลยร้องสอดเข้ามาในคดีด้วยความ
สมัครใจไม่ท าให้ฟ้องระหว่างโจทก์จ าเลยเป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 640/2515 เดิมนางเคี้ยวมารดาของนายท้ามโป้ย เคยยื่นค าร้องขอเป็น
ผู้จัดการมรดก และผู้ร้องได้เข้าเป็นผู้คัดค้าน คดีหลังผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกรายเดียว กัน และ
นายท้ามโป้ยได้ยื่นค าร้องคัดค้าน คู่ความทั้งสองคดีมิใช่คู่ความเดียวกันจึงไม่เป็นฟ้องซ้ า แม้ผู้ร้อง
มิได้เคยร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกมาก่อน 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2811/2519 จ าเลยที่ 1 ฟ้องภริยาโจทก์เร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์
ยินยอมให้ภริ ยาโจทก์ฟ้องแย้งจ าเลยที่ 1 จ าเลยที่ 1 กับภริยาโจทก์ประนีประนอมยอมความกันใน
คดีนั้น ศาลพิพากษาตามยอมโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายเดียวกันอีก
ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ า 
 1.3 กรณีค าพิพากษาหรือค าสั่งวินิจฉัยในเหตุอย่างเดียวกัน 
 หลักการในข้อนี้มีสาระส าคัญที่มีความส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 
 3.1) ประเด็นที่ได้วินิจฉัยเป็นการวินิจฉัยถึงประเด็นข้ออ้างหรือประเด็นในคดีเป็นการ
กล่าวถึงเน้ือหาสาระที่ฟ้องร้องกัน คือ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ และเหตุแห่งการ
รับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ในค าให้การของจ าเลย  เช่น กรณีโจทก์ถอนฟ้องหรือศาลสั่ง
จ าหน่ายคดีหรือยกฟ้องเพราะฟ้องโจทก์เคลือบคลุมอย่างนี้ไม่ถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเน้ือหาของคดี 
ดังนั้นถ้าจะมาฟ้องใหม่ก็ไม่เป็นฟ้องซ้ า (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2551, หน้า 57) 
 1) กรณีที่ถือว่าวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้ว 
 ก. เมื่อศาลพิพากษาแล้ว แม้ต่อมาเกิดเหตุใด ๆ ขึ้นก็น าประเด็นเดิมมาฟ้องใหม่ไม่ได้ เช่น 
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 ค าพิพากษาฎีกาที่ 261/2488 เดิมนายเขียนร่วมกับอัยการเคยฟ้องนายวิรัตน์เป็นคดีอาญา
ว่า นายวิรัตน์ลักเอาสัญญากู้กับโฉนดที่นายวิรัตน์กู้ยืมเงินไปจากนายเขียน คดีอยู่ระหว่างพิจารณา 
นายเขียนก็มาฟ้องนายวิรัตน์เป็นคดีแพ่งเรียกเงินตามสัญญากู้ คดีถึงที่สุดปรากฏว่านายเขียนชนะคดี 
ศาลบังคับให้นายวิรัตน์ช าระเงิน 2,000 บาทแก่นายเขียน ต่อมาคดีอาญาถึงที่สุด โดยศาลตัดสินว่า 
นายวิรัตน์ ไม่เคยท าสัญญากู้กับนายเขียน ให้ยกฟ้องของอัยการและนางเขียน นายวิรัตน์จึ งมาฟ้อง
นายเขียนเป็นคดีเรียกเงิน 2,000 บาทคืน อ้างว่าเป็นลาภมิควรได้ เพราะนายเขียนรับไว้โดยปราศจาก
มูลหนี ้ศาลฎีกาตัดสินว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ า เพราะประเด็นในคดีนี้เหมือนกับประเด็นในคดีแพ่ง
เดิม คือโจทก์เป็นหนี้เงินกู้จ าเลยหรือไม่ ค าพิพากษาคดีอาญาไม่อาจลบล้ างค าพิพากษาคดีแพ่งได้ 
และคดีก็ไม่เข้าลักษณะลาภมิควรได้ เพราะจ าเลยรับช าระหนี้โจทก์ไปตามค าพิพากษาซึ่งมีผลบังคับ
ได้ตามกฎหมายหาใช่ปราศจากมูลจะอ้างตามกฎหมายไม่ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 556/2501 ศาลพิพากษาคดีพิพาทกรรมสิทธิ์ไปแล้วว่าทรัพย์พิพาทเป็น
ของจ าเลย โจทก์จะกลับมาฟ้องใหม่ว่า ค าพิพากษาในคดีก่อนไม่ถูกต้องย่อมเป็นการร้ือร้องฟ้องใน
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน โดยประเด็นในคดีก่อนและในคดีหลังก็คือ ทรัพย์
พิพาทเป็นของใครและอาศัยเหตุอันเป็นที่มาแห่งการได้กรรมสิทธิ์ของฝ่ายไหนอย่างไร 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1544/2517 โจทก์จ าเลยเป็นความกันเกี่ยวกับการรังวัดแบ่งที่พิพาทตาม
ค าพิพากษา จนศาลฎีกาได้พิพากษาให้โจทก์จัดการแบ่งแยกโฉนดที่พิพาทให้จ าเลยแล้ว โจทก์จะมา
ฟ้องคัดค้านค าวินิจฉัยของศาลฎีกา ซึ่งพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วไม่ได้ 
 
 
 ข. เมื่อศาลพิพากษาแล้ว ถ้าบังคับคดีไม่ได้ ก็มาฟ้องใหม่ไม่ได้ เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 431/2490 โจทก์เคยฟ้องขอห้ามจ าเลยทั้งสองซึ่งเป็นบุตรที่มิชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตายมิให้เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดก ศาลพิพากษาห้ามแล้ว ต่อมาศาลพิพากษาอีกคดี
หนึ่งว่า จ าเลยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย จ าเลยจึงเข้าไปเกี่ยว ข้องกับทรัพย์มรดกอีก 
โจทก์จึงฟ้องขอห้ามอีกในคดีน้ี ศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นฟ้องซ้ า เพราะโจทก์อ้างเหตุเดิมที่ว่าจ าเลยมี
สิทธิรับมรดกหรือไม่ซึ่งศาลวินิจฉัยไปแล้ว ทั้งจ าเลยก็มิได้อาศัยสิทธิอันใดมาเกี่ยวข้องกับที่ดิน
มรดกนี้ฟ้องของโจทก์จึงต้องห้าม 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1430/2497 คดีก่อน ศาลพิพากษายกฟ้อง ก . ที่ขอให้ขับไล่และห้าม ข . 
มาเกี่ยวข้องในที่ดิน โดยฟังว่าที่พิพาทเป็นของ ข . คร้ันต่อมา ข . เข้าถากถางท าร้ัว ก . กลับขัดขวาง 
ข. จึงกลับฟ้อง ก . ขอแสดงกรรมสิทธิ์ให้ออกโฉนด และห้าม ก . ไม่ให้เกี่ยวข้อง ค าขอที่แสดง
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กรรมสิทธิ์ และให้ออกโฉนดอาจบังคับได้ในคดีเดิมอยู่แล้ว ศาลไม่พิพากษาให้ ศาลพิพากษาในคดี
หลังเฉพาะห้ามมิให้ ก. เข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทเท่านั้น 
 ค. ศาลยกฟ้องเพราะเร่ืองพยานหลักฐาน เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1182/2491 โจทก์เคยฟ้องขับไล่จ าเลย ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์
สืบไม่ได้ความแน่นอนว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินรายพิพาท แต่ศาลก็มิได้ชี้ว่าเป็นที่ของผู้ใด โจทก์มา
ฟ้องขับไล่จ าเลยใหม่ ดังนี้ ศาลฎีกาตัดสินว่า ค าวินิจฉัยของศาลในคดีก่อน เป็นค าชี้ขาดในประเด็น
ที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินรายพิพาทหรือไม่แล้ว การฟ้องคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ า ที่ โจทก์คัดค้านว่า 
ศาลจะต้องชี้ขาดว่าที่ดินเป็นของใครแล้ว จึงจะได้ชื่อว่าได้ชี้ขาดในประเด็นน้ันเป็นความเข้าใจผิด
ของโจทก์เอง 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 578/2492 โจทก์เคยฟ้องจ าเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ในคดีก่อนศาลพิพากษา
ว่า หนังสือสัญญาไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎาก ร ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี
ไม่ได้ จึงฟังไม่ได้ว่าจ าเลยได้ท าสัญญาตามฟ้องของโจทก์ ให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ไป
จัดการให้เจ้าพนักงานปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์แล้ว จึงมาฟ้องใหม่ ถือว่าเป็นฟ้องซ้ า เพราะที่ศาลยก
ฟ้องคดีก่อนก็โดยเหตุผลว่า พยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ถือว่าวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้ว 
 ตามความเป็นจริงแล้วโจทก์ควรขออนุญาตต่อศาลเพื่อให้ปิดอากรแสตมป์ในระหว่าง
พิจารณาก็ได้ แต่เพียงก่อนศาลพิพากษา ถึงแม้จะมีการปิดอากรแสตมป์ในภายหลังก็สามารถท าได้ 
 ง. ศาลยกฟ้องเพราะความบกพร่องบางอย่างของค าฟ้องโจทก์ เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 89/2502 คดีก่อน ศาลพิพากษาให้โจทก์แพ้คดี โดยอาศัยเอกสารของ
ฝ่ายจ าเลย แต่ศาลไม่สืบพยานโจทก์ เพราะโจทก์ระบุวันที่ท าสัญญาให้ฟ้องและค าให้การคดีเดิมผิด
ไป โจทก์ขอแก้ฟ้อง ศาลไม่ยอมให้แก้ โจทก์จึงมาฟ้องคดีใหม่ในประเด็นและสัญญาเดิม แต่อ้างวัน
ในสัญญาให้ถูกต้อง ดังนี้เป็นฟ้องซ้ าฟ้องใหม่ไม่ได้ 
 จ. ค าพิพากษาตามยอมก็ถือว่าวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้ว เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1484/2506 คดีก่อน จ าเลยฟ้องเรียกต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากโจทก์ อ้าง
ว่าโจทก์ผิดสัญญา โจทก์ต่อสู้ว่ามิได้ผิดสัญญา เพราะโจทก์มอบนาให้จ าเลยท าต่ างดอกเบี้ยแล้ว 
ต่อมาโจทก์จ าเลยท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล โดยโจทก์ยอมใช้เงินต้นและดอกเบี้ย
ตามฟ้อง ดังนี้ โจทก์จะมาฟ้องจ าเลยเรียกค่าขาดประโยชน์การท านาอ้างว่า มอบนาให้จ าเลยท าต่าง
ดอกเบี้ยแล้ว จ าเลยมาฟ้องเรียกดอกเบี้ยอีกท าให้โจทก์เสียหายนั้นไม่ได้ เพราะข้อ อ้างที่ว่าโจทก์
มอบนาให้จ าเลยท าต่างดอกเบี้ยนั้นได้ระงับสิ้นไปแล้วตามสัญญายอมค วามและเมื่อศาลพิพากษา
ตามยอมแล้วต้องห้ามมิให้ร้ือร้องฟ้องกันอีก 
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 2) กรณีที่ถือว่ายังมิได้วินิจฉัย 
 ก. ยกฟ้องเพราะโจทก์ฟ้องผิดศาล เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 105/2495 โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแข วง ๆ ยกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า เป็นคดี
เกินอ านาจศาลแขวง โจทก์จึงน าคดีไปฟ้องยังศาลแพ่ง ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้องอีก โดยวินิจฉัยว่า
เป็นคดีอยู่ในอ านาจศาลแขวง โจทก์จึงมายื่นฟ้องต่อศาลแขวงอีกครั้ง ดังนี้ เป็นเร่ืองโจทก์มาฟ้องคดี
ใหม่ กรณีมิใช่มาตรา 144 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 148 เพราะศาลยังมิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองอันเป็นมูลฟ้องนั้น ศาลแขวงต้องรับฟ้อง 
 ข. ยกฟ้องเกี่ยวกับอ านาจฟ้อง เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1413/2494 โจทก์เคยฟ้องจ าเลยในนามของตนเอง ศาลพิพากษาว่าไม่มี
อ านาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องโดยมิได้วินิจฉัย ในข้อเท็จจริง ภายหลังโจทก์มาฟ้องจ าเลยใหม่ โดย
เป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิฟ้องจ าเลย ดังนี้ ต้องถือว่าโจทก์ผู้ฟ้องคดีหลังเป็นคนละคนกับคดี
ก่อน ไม่เป็นฟ้องซ้ า 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2047/2514 คดีเดิม ศาลชั้นต้นมีค าสั่งชี้ขาดเบื้องต้นว่า ฟ้องโจทก์
นอกจากที่นา 1 แปลง ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ให้ยกฟ้อง คงให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปเฉพาะฟ้องที่เกี่ยวกับที่นา 1 แปลงนั้น โจทก์จึงมาฟ้องคดีใหม่เกี่ยวกับทรัพย์รายเดิม
โดยบรรยายข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้เห็นว่า จ าเลยได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว ย่อมท าไม่ได้เป็นฟ้ อง
ซ้ า 
 ค. ยกฟ้องเพราะฟ้องโจทก์บกพร่องบางประการ เช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1441/2492 คดีก่อนโจทก์ฟ้องว่า ที่ดินในโฉนดดังระบุไว้ โจทก์ได้มา
โดยชนะความผู้มีชื่อ แล้วครอบครองถือสิทธิเป็นเจ้าของมา 20 ปีเศษ ขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์คดีนั้นศาลฟังว่ าโจทก์ครอบครองที่พิพาทมาเกิน 10 ปีจริง แต่ที่ดินมิใช่ที่ซึ่ง
โจทก์ชนะความผู้มีชื่อเป็นที่อีกแห่งหนึ่ง จึงเห็นว่าฟ้องกล่าวอ้างข้อหาไม่ตรงกัน จึงพิพากษายก
ฟ้อง โจทก์จึงมาฟ้องใหม่อ้างว่าโจทก์ครอบครองที่รายนี้มาโดยสงบและเปิดเผยโดยเจตนาเป็น
เจ้าของมา 20 ปีเศษ ขอให้ ศาลแสดงว่าเป็นที่ของโจทก์ และห้ามมิให้จ าเลยเกี่ยวข้อง ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า ในประเด็นข้อที่ว่าได้กรรมสิทธิ์ในทางครอบครองนี้ ศาลคดีก่อนยังหาได้พิพากษาชี้ขาด
ไม่ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ า 
 3.2) ประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยในภายหลัง เป็นประเด็นที่มี เหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่
ศาลได้มีค าพิพากษา หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
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 โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันคือ เหตุอันเป็นมูลคดีที่น ามาฟ้องร้องใหม่เป็นเหตุอย่าง
เดียวกันกับคดีก่อน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละหนกันจะถือว่าเป็นคนละเหตุกัน ดังนั้น
เหตุการณ์ที่เหมือนกันแต่เกิดคนละเวลานั้นไม่อยู่ในความหมายของค าว่าเหตุอย่างเดียวกัน (พิพัฒน์ 
จักรางกูร, 2543, หน้า 154) 
 ค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครอง 
 เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ตุลาการหัวหน้าคณะจะนัดประชุม
ปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยจะกระท าใน วันเดียวกับวันที่ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงก็ได้  
นอกจากนั้นอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจที่จะให้มีการวินิจฉัยปัญหาหรือคดีโดยที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นได้  หากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความส าคัญ เช่น  เป็นคดีเกี่ยวกับ
ประชาชนเป็นจ านวนมากหรือเกี่ยวกับประโยชน์ สาธารณะที่ส่งผล  กระทบอย่างมากหรือเป็นการ
วางหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญ เป็นต้น 
 ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งใดจะต้องกระท าโดยตุลาการหลายคน ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากหากตุลาการผู้ใดมีความเห็นแย้งจะต้องท า
ความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
 ผลของค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 1. ผลต่อคู่กรณี 
 ในกรณีที่ค าพิพากษาศาลปกครองมีการก าหนดค าบังคับ  คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามค า
บังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
กลับ หรืองดเสีย อย่างไรก็ดี หากเป็นกร ณีค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  ต้องรอการปฏิบัติ
ตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือถ้ามีการ อุทธรณ์ ต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่า
คดีจะถึงที่สุด 
 
 2. ผลต่อบุคคลภายนอก 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองนั้นก็เหมือนกับค าพิพากษาของ  ศาลยุติธรรม  คือ
ถือหลักว่าผูกพันเฉพาะคู่กรณีแต่อาจมีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1) การให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดจะใช้บังคับตลอดถึงบริวารของ ผู้ที่อยู่ใน
สถานที่นั้นด้วย 
 2) การใช้บังคับไปถึงผู้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพื่อการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้น โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 
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 3) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคล 
 4) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด 

 2. มาตรการเยียวยาเกี่ยวกับผลผูกพันตามค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
 การชี้ขาดตัดสินคดีของศาลจะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี 
ซึ่งวางหลักไว้ในวรรคหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 บัญญัติว่า ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าสั่งให้สิ่งใด ๆ 
เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ 
  1) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับ
ไล่จ าเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เมื่ อศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งให้ขับไล่จ าเลยก็ได้ 
ค าสั่งเช่นว่าน้ีให้ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจ าเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์
นั้น ซึ่งไม่สามารถแสดงอ านาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ 
  2) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใด ๆ เป็นของตนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่ าโจทก์
ควรได้แต่ส่วนแบ่ง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้  
   3) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็ได้ 
  4) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเน่ืองค านวณถึงวันฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้จนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค า
พิพากษาก็ได้  
  5) ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้
นัน้ เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้ 
  6) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันไว้ เมื่อศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการ
ด าเนินคดี ศาลจะพิ พากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าปีต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอ่ืนหลังจากนั้นก็ได้ 
 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยท าเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี
ตามมาตรา 131(2) นอกจากนี้ม าตรา 172 ยังก าหนดให้ค าฟ้องต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่ง
ข้อหาของโจทก์และค าขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น หลักเกณฑ์การท า
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ค าพิพากษาหรือค าสั่งจึงต้องสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ซึ่งค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี เป็น
กระบวนพิจารณาของศาลที่มีความส าคัญมาก ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นจึงต้องอยู่ในกรอบ
ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 142 (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 41) 
 บทบัญญัติในมาตรา 142 นี้ ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของมาตรานี้เป็นการ
วางหลักเกณฑ์ของรายการในค าพิพากษาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 141(4) และ (5) โดยมีหลักการ
ส าคัญดังนี้คือ 
 1. วินิจฉัยชี้ขาดตามประเด็นแห่งคดี 
 2. ต้องพิพากษาหรือท าค าสั่งไม่เกินค าฟ้อง 
 ทั้งสองประการน้ีจะขอกล่าวรวมไปในคราวเดียวกัน ในการพิจารณาสาระส าคัญของ
หลักการนี้ต้องดูที่ค าบรรยาย ฟ้อง ค าขอท้ายฟ้องและค าให้การว่า ศาลมีหน้าที่พิ พากษาหรือสั่ง
อย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 131 (2) ข้อที่ศาลต้องวินิจฉัยคือในประเด็น
แห่งคดี ซึ่งในประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยนั้น โจทก์กล่าวในฟ้องอ้างเหตุอะไรและมีค าขออะไรมา 
และจ าเลยกล่าวอ้างเหตุใดไว้ในค าให้การ ศาลต้องวินิจฉัยไปตามข้ออ้ างและเหตุนั้น ๆ จะวินิจฉัย
นอกเหนือจากข้ออ้างในค าฟ้องหรือเหตุแห่งการปฏิเสธที่ปรากฏในค าให้การไม่ได้และส่วนที่
พิพากษาหรือสั่งในประเด็นแห่งคดีที่มีผลเป็นการบังคั บนั้นต้องไม่เกินค าขอ ข้อที่ต้อง ท าความ
เข้าใจในส่วนน้ีคือว่าถ้าข้ออ้างในค าฟ้องหรือข้อต่อสู้ใดที่จ าเลย ยกขึ้นไว้ในชั้นแรกที่ยื่นเข้ามานั้น 
ถ้าต่อมามีการสละข้อนั้นไปหรือศาลไม่ก าหนดเป็นประเด็นให้ ต้องถือว่าข้ออ้างหรือค าให้การส่วน
นั้นไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอีกต่อไป (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 149) 
 2.1 ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าสั่งเกินค าขอ 
 ค าฟ้องหรือค า ร้องขอที่ยื่นต่อศาลต้องมีค าขอที่จะให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งบังคับให้
โดยระบุมาในค าขอท้ายฟ้องหรือค าร้องขอ อันเป็นความประสงค์ของโจทก์หรือผู้ร้องขอที่จะได้รับ
จากคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล มาตรา  142 วรรคหนึ่ง จึงห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือ ท า
ค าสั่งเกินค าขอ 
 คดีหน่ึงอาจมีข้อหาเดียวหรือหลายข้อหา แม้มีข้อหาเดียวอาจมีค าขอเดียวหรือ หลายค า
ขอมาท้ายค าฟ้องหรือท้ายค าร้องขอก็ได้ ถ้ามีค าขอไว้อย่างไรศาลจะต้องพิพากษาหรือมีค าสั่งให้
ตรงตามที่ขอ และเพียงเท่าที่ขอ ศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งอย่างอื่นที่ไม่ได้ขอมาหรือเกินไปกว่าที่
ขอมาไม่ได้ 
 ค าขอท้ายฟ้องที่โจทก์ขอมาต้องสอดคล้องกับสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็น
หลักแห่งข้อหา ถ้าไม่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่กล่าวมาในฟ้องใน
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เร่ืองใดถือว่าโจทก์ไม่มีค าขอในเร่ืองนั้น ศาลย่อมพิพากษาให้ไม่ได้เพราะเป็นการพิพากษา  เกินค า
ขอและที่ไม่ได้กล่าวมาในฟ้อง ในกรณีที่มีการกล่าวมาในฟ้องแล้วแต่ในค าขอท้ายฟ้องมิได้มีค าขอ
ดังกล่าว ศาลก็พิพากษาให้ไม่ได้เป็นการพิพากษาเกินค าขอเช่นเดียวกัน 
 แต่การที่โจทก์มีค าขอมาจ านวนหนึ่งไม่ว่าเป็นจ านวนเงินหรือจ านวนทรัพย์สินอย่างอื่น 
ศาลอาจมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้น้อยกว่าที่ขอก็ได้ เช่น โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่
โจทก์ 500,000 บาท แต่ฟังได้ว่าโจทก์เสียหายเพียง 300,000 บาท ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้
ค่าเสียหายจ านวน 300,000 บาท แก่โจทก์ได้ เป็นต้น หรือโจทก์ฟ้องมีค าขอมาหลายอย่าง ศาลอาจมี
ค าพิพากษาหรื อค าสั่งให้เพียงบางอย่างตามที่ได้ความก็ได้ เช่น โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยส่งมอบ
รถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์และเรียกค่าเสียหาย ศาลพิพากษาให้ส่งมอบรถยนต์คืนแต่ไม่ใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์เพราะฟังไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายก็ได้ เป็นต้น  
 กรณีที่โจทก์ขอบังคับให้ จ าเลยช าระหนี้เป็นเงินจ านวนหนึ่ง ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าศาลจะ
พิพากษาให้ช าระหนี้เป็นเงินเกินจ านวนที่ขอมาไม่ได้ แม้โจทก์มีสิทธิจะได้รับมากกว่านั้นก็ตาม 
เพราะโจทก์อาจพอใจเรียกร้องเพียงเท่านั้น (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 447-448)  
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4848/2539 พระราชกฤษฎีกาก าหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวง
แผ่นดินสายคลองตัน- หนองงูเห่า และทางแยกเข้าหนองงูเห่า พ .ศ.2522 ได้ตราออกใช้บังคับโดย
อาศัยอ านาจตามข้อ 78 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 อายุการบังคับใช้ของพระราช
กฤษฎีกาจึงต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับที่ 295 ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน 
ข้อ 79 ว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ 10 ปี และหลังจากพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มีผลใช้บังคับแล้ ว การด าเนินการ ในเร่ืองค่าทดแทนที่ดินของ
โจทก์ยังไม่เสร็จสิ้น การด าเนินการต่อไปในเร่ืองนี้จึงต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 และในขณะด าเนินคดีนี้ได้ มีประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ออกใช้บังคับ ดังนั้น การก าหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์จึงต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มาตรา 21 ซึ่งมาตรา 21 ให้ก าหนดเงิน
ค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยค านึงถึง (1) ถึง (5) เงินค่าทดแทนที่ดินที่เป็น
ธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนที่ดินและสังคมควรเป็นราคาตามราคาประเมินที่ดินเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์
ส าหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่าง พ .ศ.2531-2534 ของ
กรมที่ดิน ซึ่งใช้ก่อนและในช่วงเวลาที่จ าเลยที่ 1 วางเงิน ค่าทดแทนให้แก่โจทก์ 
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 ส าหรับดอกเบี้ยนั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 
มาตรา 26 วรรคสาม โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่รัฐมนตรีและศาลฎีกาวินิจฉัย
ให้ช าระเพิ่มขึ้นจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามป ระกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นลงแต่ต้องไม่เกินค าขอของโจทก์ด้วย (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 198-199) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 5754/2539 ค าฟ้องโจทก์ระบุโดยแจ้งชัดว่าโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 2 ใน
ฐานะผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินขอ งโจทก์ และเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ .ศ.2531 โดยระบุเน้นให้รู้ว่าใน
ขณะนั้นจ าเลยที่ 2 ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1 ค าฟ้องโจทก์มิได้บ่งบอกว่าโจทก์ประสงค์
จะฟ้องจ าเลยที่ 2 ให้รับผิดเป็นการส่วนตัวแต่ประการ ใด โจทก์จึงมีอ านาจฟ้องจ าเลยที่ 2 ในฐานะ
ผู้ว่าราชการจ าเลยที่ 1  
 ข้อเท็จจริงที่โจทก์น าสืบฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์ อยู่ในท าเลที่เจริญ การคมนาคมสะดวก 
สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ การก าหนดค่าทดแทนที่ ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์เพียง ตาราง
วาละ 10,000 บาท ย่อมไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ผู้ต้องถูกเวนคืนที่ดินไปทั้งแปลงที่ศาลล่างก าหนดเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มให้แก่โจทก์อีกตารางวาละ 10,000 บาท นับว่าเหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อโจทก์แล้ว 
 เมื่อจ าเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงิน ที่
เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสุดท้าย แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.
2530 ส่วนจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นลง แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามค า ขอของโจทก์โดยโจทก์ไม่ต้องน าสืบ ในเร่ือง
ดอกเบี้ยดังกล่าวว่ามีอัตราเท่าใดเพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายพิเศษให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทน
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ าน วน
เงินที่เพิ่มขึ้น จะน ามาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับไม่ได้  (ยืนหยัด 
ใจสมุทร, 2549, หน้า 201) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 29/2540 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.
2530 มาตรา 21 ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยค านึงถึ ง (1) ถึง (5) ประกอบกัน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนที่ดินและสังคม โด ยทั่วไปราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ใน
ท้องตลาด ตามมาตรา 21 (1) ย่อมมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา 21 (3) การที่จ าเลยทั้งสองก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่



146 

 

โจทก์โดยใช้หลักเกณฑ์แต่เฉพาะมาตรา 21 (3) จึงเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ ไม่เป็นธรรม
แก่โจทก์ 
 เมื่อจ าเลยต้องช าระเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตามค าวินิจฉัยของศาล โจทก์จึงมีสิทธิ
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวน
เงินที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม 
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเวลาที่ต่างกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ แม้ศาลล่างให้จ าเลย ทั้งสองช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคงที่จะไม่ถูกต้ อง แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาไม่อาจบังคับให้
จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าที่ศาลล่างก าหนด และที่ศาลล่างพิพากษาให้จ าเลยทั้งสอง
ร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2534 นั้น เป็นการเกินไปกว่าค าขอของโจทก์
ที่ขอให้จ าเลยทั้งสองใช้ดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 31 พฤศจิกายน 2534 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ปัญหาน้ีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลมีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 210-211) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 5645/2540 ท าสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนขณะที่พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท้องที่ที่จะเวนคืนฉบับหลังซึ่งมีผลใช้บังคับหลังจากฉบับก่อนสิ้นผลบังคับ 2 เดือน โดย
อาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ตามที่เคยส ารวจตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท้องที่ที่จะ
เวนคืนฉบับก่อนที่หมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ท าการส ารวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน ตามพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับใหม่ แต่พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ
ก าหนดเขตท้องที่ที่จะเวนคืนท้องที่เดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าสภาพที่ดินของโจทก์เปลี่ยนแปลง
อย่างไร จึงมีอ านาจท าสัญญาซื้อขายที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง สัญญาซื้อขายที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนชอบด้วย
กฎหมาย 
 เมื่อไม่มีการก าหนดค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะจึงต้องบังคับตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มาตรา 21 (1)-(5) สภาพและที่ตั้งของที่ดินโจทก์อยู่ติดถนน ซอยเทียม
ร่วมมิตร ห่างจากที่ดินที่โจทก์น าสืบเปรียบเทียบ ซึ่งอยู่ติดถนนซอยยอดสุวรรณประมาณ 10 เมตร 
ไม่ปรากฏตามทางน าสืบของโจทก์ว่ามีความเจริญต่างกันอย่างไรและที่ดินที่โจทก์น ามาเปรียบเทียบ
ขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ไปเพื่อประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ จึงไม่อาจเปรียบเทียบราคากันได้ 
 ที่ดินโจทก์สามารถเข้าออกถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก ได้
แสดงว่าอยู่ในย่านที่เจริญแล้ว แม้กิจการที่จะเวนคืนมาสร้างเป็นกิ จการเพื่อสาธารณูปการของรัฐ
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เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจ ราจร แต่ก็เก็บค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการด าเนิน
ธุรกิจอยู่ด้วย สมควรก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้เพิ่มอีก 
 จ าเลยต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือ
วางเงินค่าทดแทน นั้นภายใน 120 วันนับแต่วันท าสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ .ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก
ประจ าของธนาคารออมสิน แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ (ยืนหยัด ใจสมุทร , 
2549, หน้า 214) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3031/2541 ปัญหาเร่ืองดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่โจทก์
จะพึงได้รับนี้ มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสุดท้าย 
และมาตรา 28 วรรคสอง ก าหนดให้โจทก์ผู้มีสิ ทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ตามค าวินิจฉัย ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือศาล มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนเพิ่มในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ออมสินที่ประกาศดอกเบี้ยขึ้นลง แต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์ขอมา นับแต่วันที่ต้องมีการ
จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนน้ัน โดยไม่จ าต้องรอให้มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดเสียก่อน ดังน้ีเมื่อไม่
ปรากฏว่ามีการท าสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนตามาตรา 10 จึงไม่มีวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่า
ทดแทนตามมาตรา 11 วันวางเงินตามความหมายแห่งมาตรา 26 วรรคสุดท้าย และมาตรา 28 วรรค
สอง คือ วันที่สิ้นสุด 60 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของฝ่ายจ าเลยให้ไปติดต่อท าสัญญารับ
เงินค่าทดแทน และเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด ก็ต้องถือวันเดือนปีที่ออก
หนังสือดังกล่าวเป็นวันเร่ิมต้นนับก าหนดเวลาให้โจทก์ไปติดต่อท าสัญญารับเ งินค่าทดแทนจากฝ่าย
จ าเลยภายใน 60 วัน จ าเลยมีหนังสือแจ้ งให้โจทก์ไปติดต่อท าสัญญารับเงิน ค่าทดแทน ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2536 สิ้นสุด 60 วัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2536 วันวางเงินค่าทดแทนจึงเป็นวันรุ่งขึ้น 
คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ดังนั้นวันเร่ิมคิดดอกเบี้ยเงินค่าทด แทนเพิ่มจึงเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 
2536 เป็นต้นไปจนกว่าฝ่ายจ าเลยจะช าระค่าทดแทนเสร็จ (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 219-220) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 7210/2541 เงินค่าทดแทนของ ที่ดินที่จะต้องถูกเวนคืนกับเงิน ค่า
ทดแทนของที่ดินที่เหลือจา กการเวนคืนมีราคาลดลงนั้นเป็นการก าหน ดเงินค่าทดแทนที่ต้องแยก
พิจารณาที่ดินคนละส่วนกัน ซึ่งในการพิจารณาก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์นี้
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นมิได้พิจารณาถึงเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่เหลือ
จากการเวนคืนน้ัน ราคาลดลงด้วย เมื่อโจทก์อุทธรณ์แต่เร่ืองเงิ นค่าทดแทนที่ดินที่ จะต้องเวนคืนที่
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ก าหนดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมิได้
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กล่าวถึงว่าที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนน้ันราคาลดล ง จะถือว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ขอเงิน ค่า
ทดแทนที่ดินในส่วนน้ีย่อมไม่ได้ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพ ย์ พ .ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม 
ก าหนดถึงกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจ ฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้ รับเงินค่า
ทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของด อกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ ธนาคารออมสิน
ในจ านวนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการ จ่ายเงินหรือวางเ งินค่าทดแทนนั้น เมื่อโจทก์มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันวางเงินค่า
ทดแทนในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝา กประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสิน ส่วนจะได้รับ
อัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ ประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง แต่จะให้
ดอกเบี้ยเกินอัตราที่โจทก์ขอไม่ได้ เมื่อไม่ปรากฏทางน าสืบของโจทก์หรือจ าเลยทั้งสองว่าได้มีการ
วางเงินค่าทดแทนเมื่อใด แต่อย่างช้าที่สุดต้องมีการวางเงินค่าทดแทนในวันที่ 13 มิถุนายน 2537 ซึ่ง
เป็นวันที่ผู้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทน
ให้โจทก์ทราบ จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2537 ตามที่โจทก์ขอ  (ยืนหยัด ใจสมุทร , 
2549, หน้า 222-223) 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4635/2546 แม้โจทก์มิได้น าสืบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก
ประจ าของธนาคาร ออมสินว่ามีอัตราเท่าใด แต่เมื่อ จ าเลยทั้งสามต้องร่วมกันช าระเงิน ค่าทดแทน
ที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ตามค าวินิจฉัยของศาลชั้นต้น โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นตาม
มาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ส่วนจะได้รับ
อัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละ
ช่วงเวลา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10.50 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอโดยโจทก์ไม่ต้องน าสืบในเร่ืองอัตรา
ดอกเบี้ย (ยืนหยัด ใจสมุทร, 2549, หน้า 238)  
 2.2 ข้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือท าค าสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง 
 มาตรา 142 บัญญัติข้อยกเว้น 6 อนุมาตราที่ศาลอาจพิพากษาหรือท าค าสั่งให้สิ่งใด ๆ 
เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้องได้ ซึ่งเป็นก ารให้อ านาจศาลไว้ตามที่เห็น สมควรศาล
อาจจะไม่ใช้อ านาจที่ให้ไว้ก็ได้เป็นดุลพินิจของศาลมิได้บังคับให้ต้องใช้อ านาจดังกล่าว  
 1. คดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์
จากการครอบครองของจ าเลย ซึ่งโดยปกติแล้วค าฟ้องจะมีค าขอให้ขับไล่จ าเลยมาด้วย แต่ถึงแม้ จะ
ไม่มีค าขอให้ขับไล่จ าเลยมาด้วยในค าฟ้องก็ตาม ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้ขับไล่จ าเลยด้วย 
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ก็ได้ การที่ศาลจะพิพากษาให้ขับไล่หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เหตุที่กฎหมายให้อ านาจศาลใช้
ดุลพินิจเช่นนี้เพราะเห็นว่าคดีฟ้องเรียกอสังหาริม ทรัพย์ก็คือการฟ้องขับไล่นั่นเอง และการที่ศาลจะ
ใช้ดุลพินิจขับไล่นั้นจะต้องพิจารณาในชั้นที่มีค าพิพ ากษา โดยต้องกล่าวไว้ในค าพิพากษา ให้ขับไล่
ด้วยหากไม่ได้กล่าวไว้ในค าพิพากษาจะมาใช้ดุลพินิจให้ขับไล่ในชั้นบังคับคดีไม่ได้ (อุดม เฟื้องฟุ้ง , 
2552, หน้า 207) 
 2. คดีฟ้องเรียกทรัพย์เป็นของตนทั้งหมดสามาร ถให้บางส่วนได้ คดีที่โจทก์ฟ้องโดยมี ค า
ขอเรียกทรัพย์ใด ๆ เป็นของตนทั้งหมด ถ้าพิจารณาได้ความว่าโจทก์ค วรได้แต่ส่วนแบ่งซึ่งน้อยกว่า
ที่โจทก์ขอมา ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ ไม่เป็นการ
พิพากษาเกินค าขอ เพื่อไม่ให้โจทก์ต้องไปฟ้องขอ แบ่งทรัพย์สินนั้นอีก (ไพโรจน์ วายุภาพ , 2551, 
หน้า 459) 
 บทบัญญัติที่ว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้ 
ไม่ได้หมายความว่าศาลสามารถใช้ดุลพินิจให้หรือไม่ก็ได้ แต่หมายความว่าถ้าทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
ที่แบ่งได้ก็ต้องแบ่งให้ตามส่ว นที่พิจารณาได้ความ ถ้าไม่ สามารถแบ่งส่วนได้ก็ต้องพิพากษา ให้มี
สิทธิในทรัพย์นั้นตามส่วน เช่น โจทก์ฟ้องขอเรียกที่ดินทั้งแปลง พิจารณาได้ความว่าโจท ก์มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียง 2 ใน 4 ส่วน ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า 2 ใน 4 ส่วนของโจทก์นั้นได้มี การ
ครอบครองเป็นส่วนสัดว่ าส่วนใดเป็นของโจทก์ ศาลพิพากษาให้แบ่งที่ดินเป็นของโจทก์ 2 ใน 4 
ส่วน ตามที่ครอบครองเป็นส่วนสัดได้ แต่ถ้าในทางพิจารณาไม่ทราบว่า 2 ใน 4 ส่วน ที่เป็นของ
โจทก์นั้นเป็นส่วนไหน ศาลพิพากษาให้ได้แต่เพียงว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินนั้น 2 ใน 4 
ส่วน กล่าวให้เข้าใจ ได้โดยง่ายคือฟ้องเรียกมามากได้ความว่ามีน้อยก็ให้น้อยได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
กรณีที่โจทก์ขอมาเพียงบางส่วน ทางพิจารณาได้ความว่าโจทก์มีสิทธิมากกว่านั้น เช่น โจทก์ฟ้องขอ
แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1 กึ่งหนึ่ง ซึ่งโฉนดเลขที่ 1 มีที่ดิน 20 ไร่ โจทก์ฟ้องขอแบ่ง 10 ไร่ ทาง
พิจารณาได้ความว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1 ทั้ง 20 ไร่ เป็นของโจทก์ทั้งหมดไม่ใช่ของจ าเลย ศาลจะ
พิพากษาให้โจทก์ได้ที่ดินทั้ง 20 ไร่ ไม่ได้ ให้ได้แต่เพียงเท่าที่โจทก์ขอมาคือ 10 ไร่ ถ้าศาลพิพากษา
ให้โจทก์ได้ที่ดินทั้ง 20 ไร่ จะเป็นการเกินค าขอ (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 214) 
 3. คดีฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมดอกเบี้ย ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้อง แต่มิได้ขอให้ช าระดอกเบี้ยต่อไปนับจากวันฟ้องทั้งที่ลูกหนี้ต้องรับผิด ใน
เร่ืองดอกเบี้ยต่อไป ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ ช าระเสร็จ
ตามค าพิพากษาอันเป็นดอกเบี้ยในอนาคตหลังวันฟ้องก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นการเกินค าขอ ข้อส าคัญคือ
โจทก์จะต้องมีค าขอดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง ถ้ามีค าขอดอกเบี้ยแต่ขอหรือค านวณมาไม่ถึงวันฟ้อง 
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ศาลจะพิพากษาให้ช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ช าระเสร็จตามค าพิพากษาไม่ได้ (ไพโรจน์  วายุภาพ , 
2551, หน้า 460) 
 4. คดีฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหาย กรณีนี้ท านองเดียวกับดอกเบี้ย แต่เป็นคดีที่โจทก์
ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งต้องเป็นเงินที่ช าระต่อเน่ืองกันไป เมื่อโจทก์มีค าขอเรียก
ค่าเช่าหรือค่าเสียหายค านวณมาถึงวันที่ยื่นฟ้อง มิได้ขอให้ช าระจนถึงวันช าระเสร็จตาม ค าพิพากษา 
เมื่อศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าหรือค่าเสียหายจนถึงวันที่ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็
ได้  
 5. คดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นกรณีที่โจทก์
มิได้ยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาในค าฟ้องซึ่งรวมถึงจ าเลยมิได้
ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้มาในค าให้การ หรือคู่ความได้ยกขึ้นมาแล้วแต่ได้สละเสีย จึงไม่มีประเด็น
ที่ศาลจะต้องวินิจฉัย แต่เมื่อเป็นคดีที่อาจยกปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนอันใดขึ้นอ้างได้ แล ะศาล เห็นสมควรศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยเอง จึงไม่เป็นการพิพากษา
เกินไปกว่าที่โจทก์กล่าวมาในฟ้อง (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2551, หน้า 461) 
 6. คดีฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยซึ่งไม่มีข้อตกลงก าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ แต่
เดิมนั้นถ้าไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ต้องใช้อัตรา ดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 224 คือร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ามากในขณะนั้นท าให้มี การสู้
คดีกันในลักษณะที่จะประวิงให้ชักช้า กฎหมายจึงก าหนดหลักการขึ้นมาใหม่ว่า ถ้ามีการขอให้ช าระ
ดอกเบี้ยที่มิได้มีข้อตกลงในเร่ืองอัตราดอกเบี้ยกันไว้จะต้องพิจารณาถึงความสุจริต ในการด าเนินคดี 
ถ้าศาลเห็นว่าฝ่ายที่จะต้องช าระหนี้ด าเนินคดีในลักษณะประวิงให้ชักช้า ศาลอาจก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องหรือหลังวันฟ้องเกินกว่าอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีได้ แต่ต้อง ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าต่อปี บทบัญญัติน้ีให้เป็นดุลพินิจของศาล ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่ขอ ศาลก็พิจารณาให้ได้ไม่ถือ
ว่าเป็นการเกินค าขอ (อุดม เฟื้องฟุ้ง, 2552, หน้า 254) 

มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความ 

 ข้อตกลงค่าตอบแทนการจ้างว่าความกับการบังคับตามกฎหมาย  การตกลงการเรียก
ค่าตอบแทนการจ้างว่าค วามเป็นการแสดงเจตนาในการท าสัญญาทั่ว ๆ ไป จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมทนายความด้วย
ข้อตกลงการจ้างว่าความหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของศาล กรณีจึงมีความจ าเป็นที่ควรต้องมีการตก
ลงกันให้ชัดเจน ข้อตกลงระหว่างลูกความและทนายความมีสาระส าคัญหลายประการ ได้แก่  
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  1. สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน 
  กฎหมายเอกชน หมายถึง กฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน
ด้วยกัน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกิจอย่างฐานะเอกชน ซึ่งความสัมพันธ์ของ
คู่กรณีในกฎหมาย เอกชนต่างมีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่มีฝ่ายใดมีอ านาจเหนือกว่า เช่น กฎหมายแพ่ง 
กฎมหมายพาณิชย์ และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  สัญญาจ้างว่าความคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นทนายความ ซึ่งมีฐานะเป็นเอกชนในการ
ให้บริการทางกฎหมายมิใช่เป็นการให้อ านาจรัฐหรือการบริการสาธารณะ อีกฝ่า ยหนึ่งเป็น
ประชาชนผู้มีคดีความทั้งทนายความและประชาชนผู้มีคดีความจึงมีฐานะเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
การตกลงค่าตอบแทนการว่าความเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาหรือแดน
อิสระของเอกชน (Spheres of Private Autonomy) ดังนั้นสัญญาจ้างว่าความจึงเป็นสัญญาเอกชน 
  ข้อตกลงเร่ืองค่าตอบแทนการจ้างว่าความเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่าย ซึ่ง
มีค าเสนอและค าสนองต้องตรงกันอันก่อให้เกิดสัญญาขึ้นตามหลักทั่วไปในเร่ืองสัญญา 
  สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกัน
และกัน หรือมีหนี้ที่ต้องปฏิบัติช าระตอบแทนกัน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 7406/2540) ทนายความมีหนี้ที่
ต้องช าระต่อลูกความ คือ ต้องว่าความด าเนินคดีตลอดไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
513/2507) หากทนายความท าผิดหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาย่อมเป็น
การผิดสัญญาต้องรับผิดช า ระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าของทนายความ เช่น ทนายความท า
ค าให้การมายื่น เมื่อพ้นระยะเวลายื่นค าให้การแล้ว ทั้งมิได้ด าเนินการเพื่อขออนุญาตยื่นค าให้การท า
ให้ท าให้ลูกความเสียเปรียบในการด าเนินคดีอย่างยิ่ง เมื่อพ้นระยะเวลายื่นค าให้การแล้ว ทั้งมิได้
ด าเนินการเพื่อ ขออนุญาตยื่นค าให้การท าให้ลูกความเสียเปรียบในการด าเนินคดีอย่างยิ่ง ถือได้ว่า
ทนายความไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกความ เป็นการผิด
สัญญาต่อลูกความ ทนายความต้องรับผิดต่อลูกความโดยชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าของ
ทนายความ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 4729/2540) 
  ส่วนลูกความมีหนี้หรือหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างว่าความซึ่งค่าจ้างว่าความไม่ใช่มีแต่
เฉพาะเงินอย่างเดียวเท่านั้น อาจจ่ายค่าว่าความเป็นสิ่งอื่นตามที่ตกลงกันก็ได้ และการที่ลูกความ
ถอนทนายความในคดีก็ไม่มีทางที่จะท าให้ลูกความหลุดพ้นจากความผูกพั นในอันจะต้องช าระ
ค่าจ้างว่าความให้กับทนายความ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1464/2496) 
 
  2. สัญญาจ้างว่าคามเป็นสัญญาจ้างท าของ 
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  นิติสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกความเป็นการแสดงเจตนาตกลงกันอันเป็น
สัญญาซึ่งบังคับได้ตามกฎหมาย โดยที่ทนายความตกลงจะท างานด าเนินคดีจนเสร็จให้แ ก่ลูกความ
และลูกความตกลงจะให้ค่าตอบแทนการจ้างว่าความแก่ทนายความอันมีลักษณะเป็นสินจ้าง ดังนั้น
สัญญาจ้างว่าความจึงเป็นสัญญาจ้างท าของ 
   2.1 ความหมายและสาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของ (Hire of Work) 
   สัญญาจ้างท าของเป็นเอกเทศสัญญาอยู่ในบรรพ 3 ลักษณะที่ 7 ของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 587-607 จ านวน 21 มาตรา แม้สัญญาจ้างท าของจะเป็น
เอกเทศสัญญา แต่เร่ืองที่เอกเทศสัญญาจ้างท าของมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะก็ต้องน าบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองนิติกรรมสัญญามาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
ในเร่ืองจ้างท าของ 
   2.1.1 ความหมายของสัญญาจ้างท าของ 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ให้ความหมายของสัญญาจ้างท า
ของไว้ว่า “อันว่าสัญญาจ้างท าของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้างตกลงรับจะท าการ
งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้าง
เพิ่อผลส าเร็จแห่งการงานที่ท า”  
   ประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ มาตรา 602 บัญญัติว่า “อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้
เมื่อรับมอบการที่ท าถ้าการที่ท านั้นมีก าหนดว่าจะมอบรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุจ านวนสินจ้าง
ไว้เป็นส่วน ๆ ไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วน ในเวลารับเอาส่วนน้ัน” 
   ตามบทบัญญัติดังกล่าวสัญญาจ้างท าของจึงหมายความว่าการท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยแต่ละฝ่ายต้องการประโยชน์จากการงานที่ท า ส่วนผู้รับจ้างก็จะได้
ประโยชน์เป็นสินจ้างตอบแทนการจ้างงานที่ท านั้น 
   2.1.2 สาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของ 
   จากบทบัญญัติข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของแยก
พิจารณาได้ดังน้ี 
   1) สัญญาจ้างท าของมีคู่สัญญาสองฝ่าย 
   คู่สัญญาในสัญญาจ้างท าของจะมีฝ่ายผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตกลงให้ผู้รับจ้าง
ท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่ตน และฝ่ายผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ตกลงรับท าการงาน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยจะรับสินจ้างเป็นการตอบแทน ฉะนั้นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ 
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   2) วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างท าของ 
   สัญญาจ้างท าของนั้นมีวัตถุประสงค์ส าคัญก็คือ การที่ผู้รับจ้างตกลงจะท าการงาน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเป็นผลส าเร็จ ผู้ว่าจ้างมิได้ต้องการเฉพาะแรงงานของผู้รับจ้างแต่เพียง
อย่างเดียว ดังเช่น นายจ้างต้องการจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน 
   ส่วนที่เกี่ยวกับการงานที่ผู้รับจ้างจะท าให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้นอาจจะเป็น 
   (1) การท าให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เช่น การรับจ้างก่อสร้าง บ้าน ถนน 
สะพาน เฟอร์นิเจอร์ 
   (2) การซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อเติมวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลังค่ าบ้านรั่ว 
ผู้รับจ้างกับรับจ้างซ้อมหลังคาหรือหากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนบานประตูหรือกระจกหน้าต่าง
หรือเปลี่นนสีของบ้าน จึงจ้างผู้รับจ้างมาด าเนินการ  
   (3) การท างานโดยไม่ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น การว่าความ จ้าง
แสดงภาพยนตร์ หรือจ้างร้องเพลงหรือแสดงดนตรีในวันเกิดหรือวันแต่งงาน 
  3) ผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้าง 
  ในสัญญาจ้างท าของนั้นเมื่อผู้รับจ้างท าการงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้วก็จะได้รับสินจ้าง
เป็นการตอนแทน เพราะสัญญาจ้างท าของมิใช่การท างานให้เปล่าหรือปราศจากค่าตอบแทน สัญญา
จ้างท าของเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ มีค่าตอบแทน สินจ้างนั้นปกติจะเป็นเงินตรา แต่จะตกลงจ้าง
เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ 
  ส่วนก าหนดเวลาที่จะช าระสินจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างว่าจะช าระเมื่อใดเป็นไป
ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน เช่น ตกลงกันให้มีการช าระเมื่อใดเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน เช่น ตกลง
กันให้มีการช าระสินจ้างล้วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือว่าผู้ว่าจ้างอาจตกลงให้มีการช าระ
สินจ้างทีเดียวและคร้ังเดียว เมื่อมีการส่งมอบงานรหือภายหลังจากส่งมอบงานก็ได้ 
  กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันว่าจะมีการจ้างสินจ้าง แต่มิได้ก าหนดเวลาในการจ่างสินจ้าง
กันไว้ สินจ้างจะจ่ายก็ต่อเมื่อรับมอบงานที่ท า หากรับมอบงานกันเป็นส่วน ๆ ส่วนใดรับมอบก็จ่าย
สินจ้างเฉพาะส่วนน้ัน ดังบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 602 ที่บัญญัติไว้ 
“อันสินจ้างนั้นจะพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ท า ถ้าการที่ท านั้นมีก าหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ 
และได้ระบุจ านวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไซร์ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอา
ส่วนน้ัน”  
  4) ผู้รับจ้างต้องท างานให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
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  วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างท าของ คือ ผู้รับจ้างต้องท าการงานจนส าเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ดังนั้นหน้าที่ส าคัญของผู้รับจ้าง คือ การท าการงานจนส าเร็จ การท าการงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะเอา
การงานที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งงานแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงท าอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่
สาระส าคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างคงต้องรับผิด เพื่อ
ความประพฤติห รือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 607  
  2.2 นิติสัมพันธ์ของทนายควมและลูกความตามสัญญาจ้างท าของ 
  สัญญาจ้างท าของมิได้จ ากัดแต่เฉพาะสัญญาที่ต้องท าสิ่งของที่มีรูปร่างจับต้องได้ หรือ
ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเท่านั้น แต่อาจเป็นการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้นก็ได้ 
  นิติสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกความเป็นการแสดงเจตนาตกลงกันของ
ทนายความและลูกความ ดังนั้นจึงเกิดเป็นสัญญาตามกฎหมาย โดยทนายความตกลงรับที่จะท าการ
งานให้แก่ลูกความซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจนส าเ ร็จแก่ลูกความและลูกความตกลงจะช าระสินจ้าง เพื่อตอบ
แทนในการท างานของทนายความ 
  สัญญาจ้างว่าความจึงเป็นสัญญาจ้างท าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะที่ 7 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2478) ทนายความมีหน้าที่ต้องด าเนินคดีตลอดไป
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ถ้าไม่ ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น (ค าพิพากษาฎีกาที่ 513/2507, 962/2509, 
2908/2523, 3168/2524) 
  ผลส าเร็จของงานบริการที่ทนายความท าให้ไม่ใช่ผลที่ต้องชนะคดี ผลส าเร็จของการ
งานอยู่ที่การว่าคดีจนถึงที่สุด ส่วนการแพ้หรือชนะเป็นเพียงเงื่อนไขการช าระค่าจ้าง (ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 173/2488) เช่นเดียวกับการสอนหนังสือ คือ สอนจนจบหลักสูตรจะสอบได้หรือตกไม่ใช่
ผลส าเร็จของงานที่จ้าง (จิตติ ติงศภัทิย์, 2533, หน้า 167) 
  ตัวอย่างเช่น 
  ก. สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างท าของถือเอาผลส าเร็จของงานคือการด าเนินคดี
หรือท าหน้าที่ทนายความตั้งแต่ตระเตรียมคดีและว่าต่างหรือแก้ต่างในศาลไปจนคดีถึงที่สุดและการ
จ่ายสินจ้างต้องถือเอาความส าเร็จของผลงานหรือจ่าย สินจ้างตามที่ตกลงกันไว้ แม้สัญญาจ้างระบุว่า  
“ผู้ว่าจ้างจะไม่ถอนทนายหรือผู้แทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  หากมีการถอนทนายก่อนคดีถึงที่สุด  ผู้ว่า
จ้างตกลงที่จะช าระค่ าสินจ้างให้เต็มตามจ านวนในสัญญาจ้างนี้ ” ก็ไม่ใช่ข้อสัญญาที่ผูกมัดตัดทอน
เสรีภาพของผู้ว่าจ้างเพราะมิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้ผู้ว่าจ้างถอนทนายเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าหากถอน
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ทนายผู้ว่าจ้างก็ยังต้องช าระค่าสินจ้างให้ผู้รับจ้างเต็มจ านวนในสัญญาเท่านั้น  ข้อตกลงนี้จึงไม่ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  แต่การที่ผู้ว่าจ้างได้ถอนทนายก่อนคดีถึงที่สุด
เช่นน้ีถือว่าผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาในระหว่างที่การที่ว่าจ้างยังท าไม่แล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างต้องใช้
เงินตามควรค่าแห่งการงานนั้น  ๆ รวมทั้งต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อค วามเสียหายใด ๆ  อันเกิด
แต่การเลิกสัญญานั้นให้แก่ผู้รับจ้างด้วย  ข้อตกลงที่ว่าหากมีการถอนทนายก่อนคดีถึงที่สุดผู้ว่าจ้าง
ยอมใช้ค่าสินจ้างเต็มจ านวนเท่ากับเป็นการก าหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ล่วงหน้าท านองเบี้ยปรับ
หากสูงเกินส่วนศาลย่อมลดลงเป็นจ านวนพอสมควรได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6025/2539) 
  ข. จ าเลยว่าจ้างโจทก์ให้ว่าความ  ผลส าเร็จของงานย่อยอยู่ที่การว่าความจนคดีถึงที่สุด  
ส่วนการแพ้หรือชนะเป็นเพียงผลแห่งการงานในการช าระสินจ้างเท่านั้น เมื่อคดีที่จ าเลยว่าจ้างโจทก์
ให้ว่าความถึงที่สุด  เพราะมีการตกลงประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่ งและถอนฟ้องใน
คดีอาญา  ศาลย่อมมีอ านาจที่จะพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างให้ตามสมควรแก่ผลแห่งการงานที่
โจทก์ได้กระท าไป 
  สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างท าของซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายต่างมีหนี้ต้องปฏิบัติช าระตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยต่างเป็นลูกหนี้และเจ้ าหนี้ในขณะเดียวกัน  
เมื่อโจทก์ผู้รับจ้างได้ท างานให้จ าเลยผู้ว่าจ้างและจ าเลยได้รับผลงานเป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว  โจทก์
ย่อมมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้กระท าไป ส่วนข้อตกลงที่ว่า  “ไม่ว่าผลคดีจะเป็น
อย่างไรและย่อมอยู่แก่ความพอใจของจ าเลย” นั้น เป็นเพียงข้อตกลงอันไม่เกี่ยวกับความเป็นผลหรือ
สิ้นผลของนิติกรรม  มิใช่เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144(เดิม) มาตรา 
182 (ใหม่) สัญญาจ้างว่าความระหว่างโจทก์และจ าเลยจึงไม่ตกเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
7406/2540) 
  จากหลักกฎหมายและค าพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นนิ ติสัมพันธ์ของทนายความและ
ลูกความแม้จะเป็นการท างานที่ไม่ใช่สิ่งของอันจับต้องได้แต่ก็ถือว่าเป็นการจ้างท าของนั้นวัตถุแห่ง
สัญญาไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างจับต้องได้เท่านั้น 

  3. ข้อตกลงการจ้างว่าความกับการบังคับตามพระราชบัญญัติทนายความ 
  เดิมผู้ประกอบวิชา ชีพทนายความไม่มีการควบคุมโดยกฎหมาย การว่าความกระท า
โดยผู้มีความรู้ทางกฎหมายทั่วไป จึงท าให้มีผู้แอบแฝงอ้างตนว่ารู้กฎหมาย และรับเข้าเป็น
ทนายความว่าต่าง แก้ต่างให้ประชาชน บางคนหลอกลวงประชาชนโดยอ้างว่าจะวิ่งเต้นคดีความติด
สินบนเจ้าหน้าที่ให้ลูกความชนะคดีได้ ท าให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากพวก
มิจฉาชีพเหล่านี้ 



156 

 

  การควบคุมวิชาชีพทนายความปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร .ศ.
127 มาตรา 127 ให้ศาลมีอ านาจสั่งห้ามทนายความผู้ประพฤติตนไม่สมควรไม่ให้ว่าความในศาล
หนึ่งหรือทุกศาลได้ และมาตรา 128 ให้เสนาบดีกระ ทรวงยุติธรรมตั้งกฎข้อบังคับเร่ืองผู้ที่จะเป็น
ทนายความได้ แม้ในขณะนั้นยังไม่มีกฎข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ แต่ปรากฏว่าศาลใช้
อ านาจควบคุมมรรยาททนายความ ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาฎีกาที่  168/2454 (โวหารกรมสวัสดิ์ 
192) วินิจฉัยว่า “ความประพฤติของหม่อมราชวงศ์เ ชยปรากฏในส านวนน้ีหาเลี้ยงชีพทาง
ทนายความว่าความก็ชอบแต่จะตั้งหน้ารักษาสัตย์ สุจริต เชิดชูราชนิติสาร แต่นี่กลับพยายามกระท า
พยานเท็จ ท าลายล้างยุติธรรม ดังนี้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ไม่ควรอนุญาตให้หม่อมราชวงศ์เชยเป็น
ทนายความว่าความของราษฎรได้ในศาลยุติธรรมต่อไป” 
  นับแต่มีพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457 เป็นฉบับแรก และจากนั้นก็มี
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2477, 2508 บังคับใช้ต่อมา พระราชบัญญัติทนายความฉบับแรก ๆ 
จะควบคุมการเรียกค่าจ้างว่าความของทนายความ แต่ต่อมาพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิ ได้ก าหนดการควบคุมการเรียกค่าจ้างว่าความของทนายความ ซึ่ง
รายละเอียดของพระราชบัญญัติต่าง ๆ กับการควบคุมการเรียกค่าตอบแทนการว่าความมีดังนี้ 
  3.1 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2457 
  ใน พ.ศ.2457 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้
มีการก าหนดกฎหมายโดยเฉพาะเพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความขึ้นเป็นฉบับแรก เพื่อ
ป้องกันผู้ที่แอบแฝงหากินประกอบอาชีพทนายความโดยไม่สุจริตดังจะเห็นได้จากพระราชปรารภ
ของพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457 ความว่า “มีพระราชก าหนดกฎหมายให้โจทก์ จ าเลย ผู้มี
อรรถคดี แต่งทนาย ความว่าต่างแก้ต่างได้ในศาลสถิตยุติธรรม และมีเจ้าถ้อยหมอความและบุคคล
เป็นผู้ไร้คุณสมบัติเข้ามาแอบแฝงหากินเป็นทนายความ ณ โรงศาลเป็นอันมาก และกฎข้อบังคับ
ทนายความซึ่งมีอยู่บัดนี้ยังไม่พอเพียงที่สอดส่องครอบง าตลอดทั่วถึงบุคคลเหล่านั้น ทรง
พระราชด าริเห็นว่าบรรดาชนทั้ งหลายผู้จะไปหาเลี้ยงชีพเป็นทนายความควรจะประกอบใน
คุณสมบัติและความประพฤติอยู่ในมรรยาทดีงามเป็นอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติน้ีไว้” 
  จึงเห็นได้ว่า จากการที่มีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความท าหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้มี
อรรถคดีทั้งหลาย แต่โดยเหตุที่ถือว่าทนายความเป็นผู้รู้กฎหมายมากกว่าชาวบ้านทั่วไป เมื่อ
ประชาชนมีความทุกข์ร้อนด้านคดีความ จึงน าปัญหาความทุกข์ร้อนไปปรึกษาทนายความเพื่อแก้ไข
ปัญหา บุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย รู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้าง คอยหลอกลวงชาวบ้านที่ประสบความ
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ทุกข์ร้อนจากปัญหาทางคดีความที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากผู้แอบแฝง
หาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าว ดังนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงเห็นควรให้
ต้องควบคุมความประพฤติและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2457 ดังกล่างขึ้นเป็นฉบับแรก 
  พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457 บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ความว่า “จ าเดิมแต่ได้
ประกาศพระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปให้มีเวลาภายใน 3 เด  อน เพื่อทนายความ
ทั้งหลายในกรุงแลหัวเมืองต าบลใกล้ไกลจะได้ประพฤติน้อมตามพระราชบั ญญัติน้ี และให้ผู้
พิพากษาศาลยุติธรรม นายทะเบียนและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทั้งปวงจัดท าทะเบียนทนายความให้
ส าเร็จบริบูรณ์ให้ได้ใช้พระราชบัญญัติน้ีจนเต็มภูมิ ณ วันที่ 1 เมษายน พระพุทธศักราช 2458” 
  ส่วนที่เกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างว่าความและการเรียกค่าจ้างว่าความไ ด้บัญญัติไว้ในม
ตรา 9 ความว่า “อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ มีอ านาจออกค าสั่งมิให้ทนายความคนใดคน
หนึ่งว่าความในศาลยุติธรรมมีก าหนดไม่เกิน 3 ปี ฤาจะออกค าสั่งให้ลบชื่อทนายความคนใดคน
หนึ่งออกเสียจากทะเบียนได้โดยมาอาศัยพิจารณาเห็นเหตุความผิดังจะว่าต่อไปนี้ คือ 
  (1) เมื่อทนายความคนใดมีพิรุธผิดฐานฉ้อตระบัดสินลูกความ ฤาประพฤติไม่สมควร
แก่หน้าที่แห่งทนายความก็ดี ฤาเอาเท็จมาแก้ลวงศาลชักให้หลงไป เพื่อให้ศาลนั้นออกค าสั่งค า
บังคับซึ่งทนายความนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นค าสั่งผิด ฤาเป็นการไม่สมควรก็ดีฯ 
  (2) เมื่อทนายความคนใดปลูกความโดยยุยงส่งเสริมให้เขาฟ้องร้องกรณีอันหามูลมิได้
ให้รกโรงศาลก็ดี ฤารับเข้าเป็นทนายความว่าต่างแก่ต่างอรรถคดีโดยวิธีสัญญาจะแบ่งเอาส่วนเป็น
เงิน ฤาทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทกันอันจะพึงได้แก่ลูกความนั้นโดยเหตุที่ฟ้องขึ้นเช่นน้ีก็ดี...” 
  พระราชบัญญัติทนายคว าม พ.ศ.2457 เป็นบทกฎหมายที่เกิดขึ้นห่ามกลางความเดือด
ร้อยของชาวบ้านที่มีการหลอกลวงหาแต่ผลประโยชน์ของทนายความ โดยขาดคุณธรรมและความ
รับผิดชอบร่วมกันในสังคม กฎหมายดังกล่าวจึงบัญญัติห้ามทนายความรับเข้าเป็นทนายความว่าต่าง
แก้ต่างอรรถคดีโดยท าสัญญาตกลงแบ่งเอาค่าตอบแ ทนการว่าความจากเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นมูล
พิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ อันเป็นการไม่ต้องการให้ทนายความเข้าไปมีส่วนได้เสียในผลแห่ง
คดี เพราะเกรงว่าทนายความจะดูแลผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของลูกความ และ
เกรงว่าเมื่อทนายความเข้าไปมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี แล้ว อาจเกิดการยุยงส่งเสริมให้เข้าเป็น
ความกันมากกว่าที่จะอ านวยความเป็นธรรมให้แก่คนในสังคม 
  3.2 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2477 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2481 และฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2483 
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  พระราชบัญญัติทนายความ 2477 ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ 
14 ตุลาคม พ.ศ.2478 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457 และได้บัญญัติเกี่ยวกับการท า
สัญญาจ้างว่าความไว้ในมาตรา 12(2) ซึ่งตามมาตรา 12 ศาลอุทธรณ์มีอ านาจออกค าสั่งภาคทัณฑ์
หรือห้ามมิให้ทนายความคนใดท าการเป็นทนายความมีก าหนดไม่เกิน 3 ปี หรือให้ลบชื่อ
ทนายความคนใดออกจากทะเบียนก็ได้ โดยอาศัยพิจารณาเห็นเหตุความผิดดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
  3.2.1 เมื่อทนายความคนใดมีผิดฐานฉ้อตระบัดสินลูกความ หรือประพฤติผิดข้อบังคับ
ว่าด้วยมรรยาททนายความหรือเอาเท็จมาหาแก้ลวงศาล เพื่อให้ศาลออกค าสั่ง ค าบังคับ ซึ่ง
ทนายความนั้นรู้ใจว่าเป็นค าสั่งผิดหรือ 
  3.2.2 เมื่อทนายความคนใดปลูกความโดยยุยงส่งเสริมให้เขาฟ้องร้องกันในกรณีอันหา
มูลมิได้ หรือเข้าเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่าง โดยวิธีสัญญาแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็ นมูล
พิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความหรือ 
  3.2.3 เมื่อทนายความคนใดสมรู้เป็นใจโดยทางตรงห รือทางอ้อม เพื่อปลูกพยานเท็จ
หรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จหรือปกปิดซ่อนง าอ าพรางพยานหลักฐานใด ๆ ซึ่งควรจะน ามา
ยื่นต่อศาล หรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน 
หรือ 
  3.2.4 เมื่อทนายความคนใดมีผิดโดยสถานอ่ืนอันเป็นความปร ะพฤตินอกมรรยาทแห่ง
ทนายความ ผู้มีอาชีพอยู่ในสัตย์สุจริต 
  ค าสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ให้ฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหากฎหมาย ฎีกานี้
ให้ยื่นภายในก าหนดหน่ึงเดือน ในระหว่างฎีกานั้น ค าสั่งของศาลอุทธรณ์มีผลบังคับได้ 
  ตามบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติทนาย ความ พ .ศ.2477 ก็มีบทห้าม
ทนายความซึ่งเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างเรียกค่าตอบแทนการว่าความ โดยวิธีแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันพึงได้แก่ลูกความแล้ว สัญญาจ้างว่าความดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มี
วัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความดังกล่าวและตก
เป็นโมฆะตามมาตรา 150 (มาตรา 113 เดิม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 429/2511, 1558/2526, 751/2536) 
  เมื่อเรียกค่าตอบแทนการว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอัน
จะพึงได้แกลูกความเป็นสัญญาที่มีวัตถุป ระสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ อันมีผล ให้นิติ
กรรมเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัญหาจึงมีว่าข้อตกลงอย่างไรเป็นการตกลง
แบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ 
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  3.3 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2514 
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2508 ได้มีพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2508 ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2508 บัญญัติเกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างว่าความไว้ในมาตรา 41 และ
ยังคงให้ใช้พระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2477 มาตรา 12 บังคับ กล่าวคือ ห้ามทนายความ
เข้าเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างโดยวิธีสัญญาแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึง
ได้แก่ลูกความ 
  พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457, พ.ศ.2477 และ พ.ศ.2508 ทุกฉบับบัญญัติเป็น
หลักการเดียวกัน คือ ห้ามทนายความเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยวิธีสัญญาแบ่งเอา ส่วน
จากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันพึงได้แก่ลูกความ หากข้อกตกลงในสัญญาจ้างว่าความมีลักษณะ
เป็นการแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความแล้ว สัญญาจ้างว่าความ
ดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการขัดต่อพระราชบั ญญัติ
ทนายความดังกล่าวและตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 (113 เดิม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
  เมื่อการเรียกค่าตอบแทนการว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาท
อันจะพึงได้แก่ลูกความเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติขัอต่อพระราชบัญญัติ
ทนายความ อันมีผลให้นิติกรรมเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัญหาจึงมีว่า
ข้อกตกลงอย่างไรเป็นการตกลงแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความ 
  3.3.1 ข้อตกลงการจ้างว่าความที่ถือว่าเป็นการแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูล
พิพาท 
  การตกลงร ะหว่างทนายความและลูกความที่จะถือว่าเป็นการแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทใน คดีจะต้องได้ความว่า ข้อตกลงนั้นผลแห่งคดีคือผลประโยชน์ที่
ทนายความจะได้รับ หากประโยชน์แห่งผลคดีลดลงค่าทนายความก็จะลดลงโดยมีลักษณะการตกลง 
เช่น คิดค่าจ้างว่าความตามสัดส่วนที่จะได้ รับตามค าพิพากษาในอัตรา 100,000 บาท ต่อค่าจ้างว่า
ความ 20,000 บาท (ค าพิพากษาฎีกาที่ 871/2486) 
  3.3.2 ข้อตกลงการจ้างว่าความที่ไม่ถือว่าเป็นการแบ่งส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูล
พิพาท 
  ข้อตกลงการจ้างว่าความระหว่างทนายความและลูกความหากตกลงกันเป็นจ านวนค่า
ทนายความที่แน่นอน การตกลงเช่นว่าน้ันย่อมไม่ใช่การแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่ลูกความจะพึง
ได้รับในคดี  (ค าพิพากษาฎีกาที่ 379/2521) การตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าทนายความที่แน่นอนนั้น 
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ทนายความอาจใช้วิธีค านวณเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์จากจ านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องก็ได้ เพราะ
การค านวณเช่นนี้เป็นเป็นเพียงอาศัยหลักเกณฑ์ค านวณเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าทนายความที่แน่นอนจึง
ไม่ใช่ข้อตกลงที่แบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทในคดี (ค าพิพากษาฎีกาที่ 988/2507) 
  3.4 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 
  ในปี พ.ศ.2528 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทน ายความ พ .ศ.2528 มีผลบังคับตั้ง
วันที่ 19 ธันวาคม 2528 ได้ ยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2508 และพระราชบัญญัติ
ทนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2514 โดยพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 มิได้ก าหนดห้าม
ทนายความเรียกค่าจ้างว่าความโดยแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาท ในคดี ดังเช่น 
พระราชบัญญัติทนายความที่ผ่านมา แม้พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 ให้อ านาจสภา
ทนายความออกข้อบังคับสภาทนายความควบคุมมรรยาทของทนายความก็ตาม แต่ข้อบังคับซึ่งสภา
ทนายความได้ออกมาที่ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ .ศ.2529 และประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2529 โดยมรรยาททนายความที่มีต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืน ๆ ก็มิได้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงของทนายความที่รับว่าต่างแก้ต่างอรรถคดีโดยตกลงค่าตอบแทนการว่า
ความที่แบ่งเอาส่วนเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทไว้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีข้อพิพ าทเกิดขึ้น
เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีลักษณะดังกล่าวและกระท ากันก่อนพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 ใช้
บังคับ แม้พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 จะมีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ทนายความฉบับ
เดิมก็ตาม แต่เมื่อข้อตกลงนั้นขัดต่อกฎหมายที่บังคับในขณะท าสัญญา ข้อตกลงการแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทในคดีจึงเป็นโมฆะมาแต่ต้นและไม่ท าให้สัญญานั้นกลับสมบูรณ์ได้  (ค า
พิพากษาฎีกาที่ 1047/2533, 1751/2532) แต่เมื่อข้อตกลงระหว่างทนายความและลูกความที่แบ่งเอา
ส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทในคดีกระท าภายหลังพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 ใช้
บังคับแล้ว จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากแต่ต้องวินิจฉัยว่าขัดต่อ
ความสงบเรียกร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าข้อตกลงเช่นว่าน้ัน
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 921/2542, 
1260/2543 (ประชุมใหญ่)) 

  4. ข้อตกลงการจ้างว่าความกับการบังคับตามบทบัญญัติท่ัวไปในเร่ืองนิติกรรมสัญญา 
  แม้สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างท าของซึ่งเป็นเอกเทศสัญญาในบรรพ 3 แต่เร่ือง
ใดที่เอกเทศสัญญาจ้างท าของมิได้ก าหนดไว้ก็ต้องบังคับตามหลักทั่วไปในเร่ื องนิติกรรมสัญญาใน
บรรพ 1 ด้วย เช่น ในเร่ืองของการบอกเลิกสัญญา ผลของการบอกเลิกสัญญา ตลอดจนวัตถุประสงค์
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ของสัญญาต้องชอบด้วย กฎหมายและไม่เป็นการพ้นวิสัย หรือไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  4.1 การบอกเลิกสัญญาจ้างว่าความและผลของการบอกเลิกสัญญา 
  การเลิกสัญญาจ้างว่าความอาจกระท าได้โดยลูกความถอนทนายความและผลของการ
เลิกสัญญาก็ต้อง เป็นไปตามหลักทั่วไปในเร่ืองสัญญ าโดย ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอันเกิดแต่การเลิกสัญญาส่วนการงานอันได้กระท าไปต้องใช้เงินตามควรน้ัน ๆ  
  ในส่วนของสัญญาจ้าง ว่าความซึ่งเป็นสัญญาจ้างท าของตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งถือเอาผลส าเร็จของงาน คือ การด าเนินคดีหรือท าหน้าที่ทนายความตั้งแต่ตระเตรียม
คดีและว่าต่างหรือแก้ต่างในศาลไปจนคดีถึงที่สุด และการจ่ายสินจ้างต้องถือเอาความส าเร็จของ
ผลงานหรือจ่ายสินจ้างตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อลูกจ้างได้ถอนทนายความจากการเป็นทนายความก่อน
คดีถึงที่สุด ถือได้ว่าลูกความได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาในระหว่างที่การว่าจ้างยังท าไม่แล้วเสร็จ ซึ่งย่อม
เกิดผล คือ ในส่วนของการงานอันทนายความได้กระท าไปแล้ว ลูกความต้องใช้เงินตามควรค่าแห่ง
การงานนั้น ๆ รวมทั้งต้อง ให้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญา
นั้นให้แก่ทนายความ  (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2509, 6025/2539) การใช้เงินตามควรค่าแห่งการ
งานนั้นคิดค่าจ้างตามรู้คดี 
  4.2 สัญญาจ  างว่าความต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  สัญญาจ้างว่าความก็คือการแสดง เจตนาท านิติกรรมสัญญา แม้จะเป็นเอกเทศสัญญา
ประเภทสัญญาจ้างท าของซึ่งกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้แล้วก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็
ต้องถูกบังคับตามหลักนิติกรรมสัญญาทั่ว ๆ ไปด้วย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ข องสัญญาต้องชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  4.2.1 สัญญาจ้างว่าความที่ขัดต่อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2457, 2477 และ พ .ศ.2508 ได้ควบคุมเร่ือง
ค่าตอบแทนการว่าความนั้นโดยพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ 
ดังนั้นข้อตกลงใด ๆ ในเร่ืองค่าตอบแทนการจ้างว่าความ หากขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความหรือ
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความแล้ว ข้อตกลงหรือสัญญานั้นย่อมเป็นโมฆะ
เพราะมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
  ตัวอย่างเช่น 
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  ก. สัญญาที่จ าเลยจ้าง  โจทก์ให้ว่าความ  ก าหนดค่าจ้างว่าความส่วนที่ยังมิได้ช าระเป็น
จ านวนเงินสิบเปอร์เซ็นต์  ของเงินที่จ าเลยจะได้ รับจากการฟ้องแย้ง เป็นสัญญารับจ้างว่าความโดย
วิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความอันมีวัตถุประสงค์ขัดต่อ
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 มาตรา 41 ประกอบพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.2477 
มาตรา 12(2) จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 (มาตรา 113 เดิม) 
ดังนี้ แม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ยกเลิกกฎหมายข้างต้นแล้ว และตาม บท
เฉพาะกาล มาตรา 86 ของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการออกข้อบังคับว่าด้วย
มารยาททนายความตาม มาตรา 53 ซึ่งมิได้มีการก าหนดเร่ืองค่าจ้างการว่าความไว้ ก็ไม่ท าให้สัญญา
ซึ่ง เป็นโมฆะแต่ ต้น กลับสมบูรณ์ขึ้นดังนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างว่าความที่เหลือจากจ าเลย 
(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2533) 
  ข. โจทก์รับจ้างว่าความให้จ าเลยโดยตกลงกันว่าจ าเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์
อัตราร้อยละ  10 ของจ านวนเงินที่จ าเลยได้รับตามค าพิพากษาจึงเป็นสัญญาจ้างว่าความโดยวิธีแบ่ง
เอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความอันมีวัตถุประสงค์ขัดต่อ 
พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2508 มาตรา 41 ประกอบพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2477 
มาตรา 12(2) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะตกลงท าสัญญากัน  จึงตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 (มาตรา 113 เดิม) แม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ.2528ยกเลิกกฎห มายข้างต้นแล้วก็ไม่ท าให้สัญญาซึ่งเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นกลับสมบูรณ์ขึ้นแต่
อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1751/2536) 
  1.4.2.2 สัญญาจ้างว่าความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้ในกฎหมายแต่อาจให้
ความหมายได้ว่าเป็นประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือ ประชาชน การกระท าใดซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ ความสงบสุขในสังคมหรือความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัวย่อมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ศักดิ์ สนองชาติ,  2539, 
หน้า 48) 
  เร่ืองค่าตอบแทนการจ้างว่าความศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อตกลงในเร่ืองค่าตอบแทนการ
ว่าความนั้นเป็นเร่ืองที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย  ดังนั้นหาก
ข้อกตกลงค่าตอบแทนการว่าความมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนก็เป็นโมฆะเช่นกัน 
  ตัวอย่างเช่น 
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  ก. สัญญาจ้างว่าความซึ่งมีข้อความว่า ฟ้องเรียกทรัพย์สินเป็นมูลค่าประมาณ 24 ล้าน
บาท ขอคิดค่าจ้างรวมเป็นเงิน 12ล้านบาทถ้าเรียกร้องได้มากกว่านี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นนั้น  แม้จะเป็นการ
ก าหนดค่าจ้างไว้ครึ่งหนึ่งของจ านวนทุนทรัพย์ที่จะฟ้องเรียกร้องจากจ าเลยก็ตามแต่ข้อความที่เขียน
ต่อไปว่า แต่ถ้าได้น้อยกว่าที่กะประมาณไว้นี้ให้ลดลงตามส่วนจ านวนเงินที่ได้มา ดังนี้เป็นการแสดง
อยู่ว่าถ้าศาลตัดสินให้น้อยกว่าจ านวนเงินที่ฟ้องทนายก็จะเรียกค่าจ้างเอาครึ่งหน่ึงของจ านวนทุน
ทรัพย์ที่ศาลตัดสินให้เสมอไป  จึงเป็นการท า สัญญาเรียกค่าจ้างว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่คู่ความนั่นเอง นอกจากนี้ตามพฤติการณ์ในเร่ืองก็เห็นได้ชัด
ว่าทนายจัดท าสัญญาตลอดจนปฏิบัติต่อสู้ความได้กระท าไปเกินขอบเขตแห่งความเป็นธรรมอยู่มาก  
สัญญาที่โจทก์น ามาฟ้องจึงเป็นการขั ดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2477 มาตรา 12 
อนุมาตรา 2 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  สัญญาตกเป็นโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 (มาตรา 113 เดิม) โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงิน
ตามฟ้อง (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2511) 
  ข. นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นั้น 
นอกจากเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการพ้นวิสัยแล้วยัง
มีกรณีที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า  
แม้การกระท านั้นจะไม่ เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง ตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้เลย  แต่ถ้าเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วนิติกรรมนั้นก็ย่อม ตกเป็นโมฆะเช่นกัน  
แม้การที่โจทก์เรียกค่าจ้างว่าความจากจ าเลยโดยใช้  วิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอัน
จะพึงได้  จากคู่ความนั้นจะไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ.2528 และข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ .ศ.2529 สัญญาจ้างว่าความจึงไม่ตกเป็นโมฆะเพราะ
เหตุ ดังกล่าวก็ตาม แต่สัญญาจ้างว่าความฉบับพิพาท  ซึ่งเดิมโจทก์มิได้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่จ าเลย
กับบุคคลอ่ืนพิพาทกันเลยการที่โจทก์ได้ค่าจ้างว่าความเป็นที่ดิน  200 ตารางวาอันเป็นส่วนหน่ึงของ
ที่ดินที่จ าเลยพิพาทกับบุคคลอ่ืนนั้น ย่อมท าให้  โจทก์เป็นผู้เข้าไปมีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าว
โดยตรง เพราะ  หากจ าเลยต้องแพ้คดีแล้ว โจทก์ก็จะไม่ได้ค่าจ้างว่าความเนื่องจาก  จ าเลยพิพาทกับ
บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับที่ดินที่โจทก์จะได้รับส่วนแบ่ง เป็นค่าจ้างตามฟ้องนั้นทั้งแปลง ดังนี้ สัญญาจ้างว่า
ความฉบับพิพาท  จึงมีลักษณะเป็นการรับโอนสิทธิในการด าเนินคดีของจ าเลย  มาจัดการให้โดย
ขอรับส่วนแบ่งจากที่ดินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน เมื่อจ าเลยชนะคดี  อันเป็น การช่วยเหลือยุยง
ส่งเสริมให้บุคคลอ่ืน  เป็นความกันวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างว่าความดังกล่าวจึงขัดขวางต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 921/2542) 
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  ค. วิชาชีพทนายความมีลักษณะผูกขาดที่ทนายความได้รับความคุ้มครองตามกฎห มาย
หลายประการย่อมมีพันธกรณีต่อสังคมที่ต้องปฏิบัติและด ารงตนให้ต้องกับหลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ทนายความมีส่วนส าคัญในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่
คู่ความดุจเป็นเจ้าหน้าที่ของศาล  ทนายความไม่พึงท าสัญญากับลูกความในลักษณะที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียโดยตรงในคดีจนกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ข้อสัญญาระหว่างโจทก์และจ าเลยส่วนที่
ตกลงให้สินจ้างกันอีกร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์สินสมรสที่จ าเลยจะได้รับเป็นข้อสัญญาที่ให้
ทนายความเข้ามีส่วนได้เสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดีไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพของทนายความถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและการวาง
ระเบียบข้อบังคับแก่ทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความกับความสมบูรณ์ของสัญญา
ระหว่างทนายความและลูกความเป็นคนละส่วนกัน  ที่ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ .ศ.2529 มิได้ก าหนดให้การเข้าเ ป็นทนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนจากทรัพย์สินที่
เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความของทนายความเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความอย่าง
พระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.2477 และ พ .ศ.2508 มีผลเพียงว่าสัญญาลักษณะนี้ไม่เป็นการ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความแต่หามีผลให้ข้อสัญญาดังกล่า วกลับมีความสมบูรณ์แต่อย่างใดไม่
สัญญาจ้างว่าความระหว่างโจทก์จ าเลยในส่วนนี้จึงเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2543) 
  ง. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 และประกาศข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย
มรรยาททนายความ พ .ศ.2529 มิได้บัญญัติห้ามมิให้ทนายความเข้าเป็นทนายคว ามโดยวิธีสัญญา
แบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความดังเช่น พระราชบัญญัติทนายความ
สองฉบับแรก (ที่ยกเลิก ) ฉะนั้น สัญญาจ้างว่าความที่พิพาทที่ระบุว่า “คิดค่าทนายความร้อยละ 20 
ของยอดทุนทรัพย์  17,188,356 บาท โดยช าระค่าทนายความเมื่อบังคับคดีไ ด้ กรณีบังคับคดีได้เพียง
บางส่วนก็คิดค่าทนายความบางส่วนที่บังคับคดีได้  และถ้าคดีมีการยอมความกันคิดค่าทนายความ
ร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ยอมความ ” จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อก าหนดดังกล่าวเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคิดค านวณค่าทนายความระหว่างโจทก์จ าเลยหาเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่สัญญาจ้างว่าความที่พิพาทจึงไม่เป็นโมฆะ 
  สัญญาจ้างว่าความที่พิพาทไม่มีข้อใดที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคและไม่เป็น
ข้อตกลงที่มีลักษณะได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะกันระหว่าง
โจทก์จ าเลย แต่เป็นสัญญาจ้างท าของที่โจทก์ต้องลงแรงว่าต่างให้แก่จ าเลยซึ่งเป็นลูกความ  จึงหาใช่
เป็นการพนันขันต่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 ไม่ 
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  เมื่อโจทก์เป็นทนายความฟ้อง ร. และ ค. แล้วมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ต่อมา ร . และ ค . ผิดสัญญา โจทก์ได้รับมอบอ านาจจากจ าเลยให้
ด าเนินการบังคับคดี ซึ่ง ร . และ ค . ได้น าเงินมาวางช าระที่ศาลแล้ว ดังนี้  โจทก์ในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากจ าเลยได้ด าเนินการบังคับคดีแล้ว ซึ่งต่อมา ร . และ ค . ได้วางเงินช าระหนี้ไม่ว่าจะเป็น
เพราะถูกจ าเลยฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้โ ดยการว่าจ้างทนายความคนอื่นหรือเพราะการบังคับ
คดี ยึดทรัพย์ก็ตาม  ถือว่ามีการบังคับคดีและจ าเลยได้รับช าระหนี้แล้วโจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าจ้างว่า
ความจากจ าเลย (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5229/2544) 
  จ. ข้อสัญญาจ้างว่าความที่ตกลงให้ผู้ว่าจ้างช าระค่าจ้างส่วนที่ 2 อีกร้อยละ 10 ของยอด
หนี้ทุนทรัพย์ที่ฟ้องและจากทุกจ านวนที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการจนผู้ว่าจ้างได้รับช าระหนี้ เป็น
ข้อตกลงส่วนหน่ึงของสัญญาในการก าหนดหลักเกณฑ์การคิดค านวณค่าทนายความในส่วนที่ 2 
ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยก าหนดหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องด าเนินการให้ผู้ว่าจ้ างได้รับช าระหนี้
ก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ในอัตราร้อยละ 10 จากจ านวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้องแต่ละคดีข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ และประกาศข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายคว ามฯ ทั้งไม่เป็นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 150 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4164/2548) 
  ตามค าพิพากษาข้างต้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนเป็นคนละกรณีกับการประพฤติผิดมรรยาททนา ยความ แม้ข้อตกลงการเรียกค่าตอบแทน
จากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทในคดีไม่ผิดมรรยาททนายความ ข้อตกลงนั้นก็ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ แต่ก็น่าสนใจว่าค าพิพากษาฎีกาที่ยังคงมีการตัดสิน
ออกเป็นสองแนวทางซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการก าหนดให้ทนายความเรียกค่าว่าความ  
  1.5 อัตราค่าตอบแทนการจ้างว่าความกับการบังคับโดยดุลยพินิจของศาล 
  สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างท าของ สินจ้างของสัญญาจ้างท าของย่อมเป็นไป
ตามที่คู่กรณีตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนา ค่าทนายความโดยแท้จริงแล้ว
คือ ค่าวา่จ้างท าของ ซึ่งหากเป็นการจ้างท าของโดยทั่วไปค่าจ้างนั้นก็แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่
การจ้างทนายความเป็นสัญญาจ้างท าของที่เกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  (จิตติ 
ติงศภัททิย์ , 2534, หน้า 17) แนวความเห็นของศาลฎีกาไทยจึงเห็นว่าศาลมีอ านาจใช้ดุลยพินิจ
ก าหนดราคาค่าจ้างได้ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งศาลมีอ านาจลดค่าจ้างว่าความที่เห็นว่า
เป็นการเกินสมควรได้  (ค าพิพากษาฎีกาที่ 328/2465, 319/2486) โดยศาลเป็นผู้พิจารณาก าหนด
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ค่าจ้างจากพฤติการณ์การท างานต่าง ๆ ของทนายความ ทั้งนี้โดยไม่ต้องค านึงถึงค่าทนายความตาม
ตารางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอันเป็นอัตราส าหรับศาลจะพิพากษาให้คู่ความชนใช้
แทนกัน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1048/2487) 
  การที่ศาลใช้ดุลยพินิจก าหนดค่าทนายความเช่นนี้ เพราะศาลเห็นว่า ข้อตกลงเร่ืองค่า
ทนายความเป็นเร่ืองที่วัตถุแห่งสิทธิเป็นการท างานในกระบวนยุติธรรมอั นเป็นผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคม เมื่อผลประโยชน์ของปัจเจกชนขัดต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นน้ี ศาลจึง
เลือกใช้ดุลยพินิจควบคุมค่าทนายความเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
แม้จะละเลยหลักความศักดิ์สิทธิแห่งการแสดงเจตนาก็ตาม 
 


