
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์  
   เนื่องในโอกาสพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
   ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาน 
   ศาลปกครอง 
 

•  อภิปรายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์  
   เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   และสำนักงานศาลปกครอง 
 

•  สรุปการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ Jacqueline Morand-Deviller 
   เร่ือง วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสและบทบาทของสภาแห่งรัฐ 
   ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
 

•  สองทศวรรษศาลปกครองกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
   ทางปกครองของไทย 
       บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
 

•  การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน 
   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศส 
       คนึงนิจ  แซ่เฮง 
 

• หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๐/๒๕๖๓ 
   (คดีบางระกำโมเดล) 
       ฤทัย  หงส์สิริ 
 

• หมายเหตุท้ายความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
   เร่ืองเสร็จที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ 
       ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ 
 

• “ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” 
       รักไท  เทพปัญญา 
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บทบรรณาธิการ 
     

 
จนถึงปัจจุบัน “วารสารกฎหมายปกครอง” ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้อยู ่คู่วงการกฎหมายไทยมาเป็นเวลากว่าสี ่ทศวรรษ ที ่ผ ่านมาวารสารกฎหมายปกครอง  
ได้ทำหน้าที่เป็น “เวที” ในการเผยแพร่บทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายมหาชนสาขาอื่น ๆ 
บทความจำนวนมากมีส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนให้เจริญงอกงาม  
เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงสำหรับผู้ศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งมีอิทธิพล 
ต่อการจัดทำกฎหมายปกครองสำคัญ ๆ หลายฉบับ จนกล่าวได้ว่า วารสารกฎหมายปกครอง  
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทย 

วันนี ้ถ ึงเวลาแล้วที ่วารสารกฎหมายปกครองต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงได้จัดทำวารสารกฎหมายปกครอง “โฉมใหม่” ในรูปแบบวารสารออนไลน์ (e-journal) 
หรือฉบับดิจิทัล (digital edition) เพื ่อที ่ผู ้สนใจจะได้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

วารสารกฎหมายปกครองออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์นี ้ มีบทความทางวิชาการ 
มานำเสนอผู้อ่าน หลายเรื่องด้วยกัน เริ่มจากปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ 
ผู้บุกเบิกจัดทำวารสารกฎหมายปกครอง ที่ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสพิธีลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาน 
ศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งท่านได้ให้
มุมมองที ่แหลมคมเกี ่ยวกับการพัฒนานักกฎหมายมหาชนของประเทศไทยและก้าวต่อไป 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองในการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองไทย
ให้รุดหน้ายิ ่งขึ ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการอภิปรายทางวิชาการโดยศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ในหัวข้อ “ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง” ซึ ่งท่านได้ให้มุมมอง 
ที ่ล ุ ่มลึกเกี ่ยวกับการพัฒนากฎหมายปกครองโดยเฉพาะ “องค์ความรู ้” ( Software) และ 
“บุคลากร” (Peopleware) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนากฎหมายปกครองของประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีบทความ เรื่อง “สองทศวรรษศาลปกครองกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองของไทย” โดย ดร.บุญอนันต์  วรรณพาณิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่สรุป
บทบาทของศาลปกครองในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองทั้งในแง่วิธีพิจารณาคดี
และการสร้างหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญ 
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นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ยังมีบทความเกี ่ยวกับกฎหมายปกครองต่างประเทศ  
อีก ๒ เรื่อง เรื่องแรก เป็นสรุปการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส 
และบทบาทของสภาแห่งรัฐในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ 
Jacqueline Morand-Deviller แห่งมหาวิทยาลัยปาร ีส ๑ Panthéon-Sorbonne ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และเรื่องที่สอง คือ บทความ เรื่อง “การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศส” โดย ดร.คนึงนิจ  แซ่เฮง นักกฎหมายกฤษฎีกา
ชำนาญการพิเศษ ที่นำเสนอหลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฝรั่งเศส 
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเปรียบเทียบ และใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดหลักเกณฑ์ทำนองเดียวกันในประเทศไทยต่อไป 
  เมื่อวารสารกฎหมายปกครองได้ปรับโฉมใหม่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเพิ่มคอลัมน์
ใหม่ ๆ ให้เนื้อหามีความหลากหลายและรูปแบบมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น สำหรับ  “เวทีทรรศนะ” 
เป็น “พื้นที่” สำหรับการนำเสนอความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อวิพากษ์ในประเด็น
กฎหมายที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเป็นที่ถกเถียงอภิปรายในแวดวงนักกฎหมาย  
ทั้งนี้ ในทำนองเดียวกันกับวารสารกฎหมายของต่างประเทศที่มีคอลัมน์ที่เรียกว่า “tribune” หรือ 
“forum” ที่เปิดพื้นที่ให้นักกฎหมายได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ อย่างสั้นกระชับตรงเป้า
เข้าประเด็น โดยในวารสารฉบับนี้ นายรักไท  เทพปัญญา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ  
จะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อความที่มักปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ว่า “ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” โดยพิเคราะห์ว่าเรื่องใดบ้างที่กฎหมายแม่บทสามารถ
กำหนดให้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดในกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติได้ อีกคอลัมน์หนึ่ง 
ที่เพิ่มเข้ามา คือ “หมายเหตุท้ายคำพิพากษาหรือความเห็นทางกฎหมาย” ซึ่งเป็นการอธิบาย
ขยายความคำวินิจฉัยขององค์กรทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะ  
ศาลปกครอง หรือความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เพื่อที่ผู้สนใจจะได้เข้าใจเหตุผลและหลักที่ใช้ในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็น
ได้อย่างกระจ่างชัด รวมทั้งทราบถึงแนวคำวินิจฉัยในภาพรวม เรียกได้ว่า “เห็นทั้งพฤกษ์ทั้งไพร” 
ในประเด็นนั้น โดยในวารสารฉบับนี้ ดร.ฤทัย  หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติ 
เป็นผู้เขียน “หมายเหตุ” ท้ายคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๗๐/๒๕๖๓ ในคดีบางระกำโมเดล 
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พัฒนาหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดเพื่อให้ความเป็นธรรม 
แก่ประชาชนผ ู ้ ได ้ ร ั บผลกระทบจากการจ ั ดทำบร ิ การสาธารณะของฝ ่ ายปกครอง  
และในส่วนความเห็นทางกฎหมาย นายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอ “หมายเหตุ” ท้ายความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื ่องเสร็จที ่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ ในประเด็นเกี ่ยวกับการระงับไปของหนี้ 
ในมูลละเมิดและอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเพิ่มเติม  ซึ่งคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาได้พัฒนาแนวความเห็นในประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมจากเดิม  นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ 
“ความรู้กฎหมายปลายนิ้ว” ซึ ่งแนะนำ link ข้อมูลกฎหมายออนไลน์ที ่น่าสนใจและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพ่ือที่ผู้สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  
  กองบรรณาธิการหวังว่า วารสารกฎหมายปกครองออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์นี้  
จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร แล้วพบกันใหม่สำหรับฉบับหน้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
กับเนื้อหาสาระดี ๆ ที่รอท่านผู้อ่านทุกท่านอยู่ 
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ปีที่ ๓๓ ตอน ๑ ๑ 

 

 

 
 

 บทความพิเศษ 
 

• ปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ เนื่องในโอกาส
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาและสำนักงานศาลปกครอง ............................................................................................ ๓ 

 

• อภิปรายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานศาลปกครอง ...................................................................................................... ๑๐ 

 

•  สรุปการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ก ิตติค ุณ Jacqueline 
Morand-Deviller วิว ัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั ่งเศสและบทบาท 
ของสภาแห่งรัฐ ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง ............................................................... ๑๗ 

 
 บทความทางวิชาการ 

 

• สองทศวรรษศาลปกครองก ับการพ ัฒนากระบวนการย ุต ิธรรม 
ทางปกครองของไทย ................................................................................................................ ๒๙ 

 

• การต ิดต ่อส ัมพันธ ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน  
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ปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ 
 เนื่องในโอกาสพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง 
    

 
ในวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงวิวัฒนาการของวิธีคิดทางกฎหมาย โดยเริ่มต้นจากปัญหา

ที่ว่าวิธีคิดของนักกฎหมายไทยตามวิธีคิดของนักกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วทันหรือไม่  
คำถามแรกที่ผมขอถามท่าน คือ ท่านรู้จัก Montesquieu กับ Auguste Comte หรือไม่ และใคร
สำคัญกว่ากัน ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รู ้จัก Montesquieu แต่ไม่ค่อยรู ้จัก Auguste Comte  
ท่านทราบไหมว่า Montesquieu เขียนหนังสือเรื ่อง The Spirit of Laws ในปี ค.ศ. ๑๗๔๘  
ว่าด ้วยการแบ่งแยกอำนาจ ซึ ่งเป็นหนังส ือที ่ก ่อให้เก ิดการปฏิว ัต ิ เปลี ่ยนแปลงระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศฝรั ่งเศส ส่วน Auguste Comte เป็นผู ้ก่อตั ้งสังคมวิทยา  
(The founder of sociology) และเขียนหนังสือไว้จำนวนมากระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๕๐ – ๑๘๗๐  
ถ้าท่านสังเกตปีที่ผลงานของทั้งสองคนออกมาจะเห็นว่าระหว่าง ค.ศ. ๑๗๔๘ กับ ค.ศ. ๑๘๕๐  
มีช่วงเวลาห่างกัน ๑๐๐ ปี  ดังนั้น ถ้ารู้จัก Montesquieu แต่ไม่รู้จัก Auguste Comte แสดงว่า
ความเห็นของท่านล้าหลังไปอย่างน้อย ๑๐๐ ปี เราจะมาดูว่าทำไมวิธีคิดจึงขาดหายไป ผมจะกล่าว
อย่างสั้น ๆ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ วิวัฒนาการของวิธีคิด (ความฉลาด) ของมนุษย์  
และ ส่วนที่ ๒ ก้าวต่อไปของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและก้าวต่อไปของสำนักงาน 
ศาลปกครอง 

 
ส่วนที่ ๑ วิวัฒนาการของวิธีคิด (ความฉลาด) ของมนุษย์   
วิวัฒนาการทางความคิดหรือความฉลาดของมนุษย์อยู ่ในวิชาที่เราอาจไม่เห็น

ความสำคัญ คือ วิชานิติปรัชญา (Philosophy of Law) เรามักจะเรียนเพ่ือท่องสอบ แต่ความจริง
วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่ท่านต้องเรียนเพื่อใช้ เพราะวิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่ว่าด้วยความฉลาด
ของมนุษย์ การเร ียน Philosophy ไม่ได ้เร ียนเพื ่อสอบ แต่เร ียนเพื ่อพัฒนาความฉลาด  
คำว่า Philosophy นี้ Webster’s Dictionary แปลไว้ว่า Pursuit of wisdom คือ การแสวงหา
ความฉลาดหรือการแสวงหาความรู ้ ซึ ่งคำนี้ราชบัณฑิตของเราแปลว่า “หลักแห่งความรู้”  
แต่ยังไม่ถูกต้อง เพราะการแสวงหาความรู้กับหลักแห่งความรู้นั้นไม่เหมือนกัน  ดังนั้น การเรียน 
Philosophy นี้สำคัญมาก ๆ ถ้าท่านไม่เรียนวิชานี้ก็จะไม่ได้หลักแห่งความรู้  

 
 เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(อาคารเทเวศร์) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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ต่อมาผมจะขอให้ท่านพิจารณาถึงวิวัฒนาการของความฉลาด (วิวัฒนาการของ 
นิติปรัชญา) 

เริ่มจากในยุคแรกซึ่งเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญ ยุคนี้กฎหมายมาจากพระเจ้า  
ต่อมามีกฎหมายศาสนาเกิดขึ ้น (Cannon Law) และมีศาลคดีทางศาสนา จากนั้นเกิดสำนัก
กฎหมายธรรมชาติ (Lex Naturalis) เริ่มมีการแบ่งกฎหมายพระเจ้า (Lex Divina) และกฎหมาย
มนุษย ์(Human law - Lex Humana)  

ยุคที่ ๒ เป็นยุคหลัง Montesquieu เกิดสำนักกฎหมายบ้านเมือง (Positivism)  
ในปี ค.ศ. ๑๘๓๒ หากท่านสังเกตช่วงเวลาจะเห็นว่าปรัชญานี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรแล้ว เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๘๙  ดังนั้น Positivism เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐต่าง ๆ  
เป็น Modern State แล้ว และ Positivism ก็คือกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นนั ่นเอง นักศึกษา
ส่วนมากไม่เข้าใจว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองหมายถึงกฎหมายที ่สภาตราขึ ้นหรือกฎหมาย 
ที่รัฐกำหนดขึ้น ซึ ่งเกิดภายหลังจากที่มนุษย์เรารู ้จักการเขียนรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร 
แล้วหลังจากนั้น ในยุคนี้ก็ปรากฏสำนักประวัติศาสตร ์(Historical School) ขึ้น  

ยุคที่ ๓ ของนิติปรัชญาเป็นยุคหลัง Auguste Comte ซึ่งแบ่งความคิดของมนุษย์
ออกเป็น ๓ ช่วง โดยช่วงแรกยึดโยงกับสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ ช่วงที ่ ๒ เป็นนามธรรม (Abstract)  
ช่วงหลังจากนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) ซึ ่งศึกษาจากของจริง เป็นความคิดที่อ้างอิง 
จากพฤติกรรมมนุษย์ (Sociological Approach) ท่านจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของความคิดมนุษย์ 
มีพัฒนาการภายหลัง ๑๐๐ ปี กล่าวคือ ๑๐๐ ปีภายหลังจากยุคของ Montesquieu ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด เกิดการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาจากพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากนั้น
เกิดแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economics Approach) โดย Karl Marx ในช่วงนี้ 
เก ิดการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ที ่มาจากลัทธินายทุน (เนื ่องจากคนส่วนใหญ่เป็นกรรมกร)  
และก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญของประเทศรัสเซีย 

ดังนั้น จะเห็นว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญ ผมขอยกตัวอย่างจากการเลือกตั้ง
อาจารย์ นักศึกษาทุกคนบอกว่าเลือกตั้งอาจารย์เพื่อที่จะให้ได้อาจารย์ที่สอนดี ถ้าถามว่ามีใครบ้าง
ที่เลือกอาจารย์จากปัจจัยว่าเป็นอาจารย์ที่สอนดี ทุกคนจะยกมือ ซึ่งในเวลาโหวตเลือกตั้งอาจารย์
จริง ๆ เขาโหวตให้กับอาจารย์ที ่ให้คะแนนง่าย ไม่ใช่อาจารย์ที ่สอนดี แต่ถ้าถามว่ามีใครบ้าง 
ที่โหวตให้กับอาจารย์ที่ให้คะแนนง่าย ก็จะไม่มีคนยกมือ เห็นไหมครับความจริงกับสิ่งที่อยู่ในใจ 
ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์จึงสำคัญ และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเครื่องกำหนด
หลักของกฎหมาย นิติปรัชญาตั ้งแต่ศตวรรษที ่ ๒๐ จนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาพฤติกรรม 
ของมนุษย์ จึงเป็นหลักที่คำนึงถึงความเป็นจริง (realism)  ดังนั้น ปัจจุบันการเขียนกฎหมาย
จะต้องวิเคราะห์กฎหมายที่สภาตราขึ้น (positivism) ควบคู่กับการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์  
และในกระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญจะต้องทำการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพร้อมกับ
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วิเคราะห์พฤติกรรมของทุกคนในประเทศไทย ทุกคนคงเคยได้ยินว่านักกฎหมาย คือ “วิศวกรสังคม” 
(Social engineer) เราสอนกันว่านักกฎหมายเป็นวิศวกรสังคม แต่ไม่ได้สอนให้เป็นวิศวกร นี่คือ
จุดบอดของนักกฎหมายของเรา 

หลังจาก positivism คือ หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแล้ว เกิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ 
ซึ่งเน้นการพิจารณาว่ากฎหมายที่สภาตราขึ้นมีความมุ่งหมายเพ่ือยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
จะยอมรับประโยชน์ส่วนบุคคล ( individualism) เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น 
ในขณะที่กฎหมายมหาชนยุคเก่าพิจารณาเพียงแค่สาระของกฎหมายเท่านั้น มิได้พิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

กฎหมายมหาชนยุคใหม่มีสองระดับ คือ World Order และ State Order  
World Order  (กฎหมายระหว ่างประเทศ) ได ้แก ่  หน ึ ่ ง กฎหมายของ

สหประชาชาติ ในอดีต คือ สันนิบาตชาติแต่ล้มเหลวเพราะ mechanism ซึ ่งในปัจจุบันท่าน 
จะเห็นว่าสหประชาชาติมีทั้งกฎเกณฑ์สารบัญญัติ  มีบทกำหนดโทษ และมีทหาร และสอง คือ 
กฎหมายขององค์กรการค้าโลก (World Trade Order) เป็นองค์กรที่ปรับเปลี่ยนมาจาก GATTs  

สำหรับ State Order (กฎหมายการบริหารรัฐ) แยกไดเ้ป็น ๒ ชั้น คือ รัฐธรรมนูญ  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการบริหาร “รัฐ” และกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมาย
ภายในที่รัฐตราขึ้นเพื ่อใช้ในการบริหารภายในประเทศ (เรียกตามความหมายอย่างกว้างว่า 
administrative law) วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะกฎหมายปกครอง ท่านดูวิวัฒนาการของกฎหมาย
ปกครองของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดวิชาการของโลก หลังจากที่มนุษย์
มีรัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศต่าง ๆ กลายเป็นรัฐสมัยใหม่ (modern state) มีสภา มีกฎเกณฑ์  
ท่านสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมประเทศในยุโรปจึงมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหลายประเทศ  
ถ้าท่านเรียนประวัติศาสตร์ท่านจะรู้ว่าเกิดขึ้นเพราะนโปเลียน นโปเลียนเป็นคนริเริ่มการเขียน
กฎหมายลายลักษณ์อักษรและเป็นนักรบที ่สามารถครอบครองประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ 
เป็นจำนวนมาก  ดังนั้น เมื่อนโปเลียนไปครอบครองประเทศไหนก็จะสร้าง Constitution ขึ้น 
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจึงกระจายไปทั่วยุโรป และหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
อย่างทั่วถึงแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วก็เริ่มเขียนกฎหมาย positivism  

ก่อนอื ่น เป็นที ่ส ังเกตว่าประเทศที ่พ ัฒนาแล้วในยุโรป ได้พัฒนากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (ระบบสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญ) และกฎหมายปกครอง (ระบบการจัดองคก์ร
ในการบริหารงานของรัฐในด้านต่าง ๆ) ในช่วงเวลาที่ต่างกัน กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ยุโรป 
เพิ่งมาคิดพัฒนาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ เกิดรัฐธรรมนูญของเยอรมัน
และฝรั ่งเศส) ส ่วนกฎหมายปกครองนั ้นพัฒนาขึ ้นก ่อนแล้ว กล่าวค ือ กฎหมายปกครอง  
(หรือกฎหมายมหาชนภายใน) ได้มีการปฏิรูปในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และต้นศตวรรษที่ ๒๐  
พร้อมกับการปฏิรูประบบพื ้นฐานของการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบศาล ระบบ
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ตำรวจ/อัยการ/ผู ้พิพากษา) ระบบการกระจายอำนาจ 
ของท้องถิ่น ฯลฯ 

อาจกล่าวได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ได้เคยเกิดขึ้น  
ในประเทศที ่พ ัฒนาแล้วในอดีตทั ้งส ิ ้น  แต ่เร ื ่องเหล่านี้ ไม ่เคยมีการสอนในประเทศไทย  
เราจึงมีปัญหา เราจะเห็นว่าการวิเคราะห์ความฉลาดของมนุษย์ทำให้ในรอบ ๑๕๐ ปีนั้น  
ยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารประเทศ ไม่ว่าตำรวจ อัยการ 
ศาล ของเขาเปลี่ยนไปในระยะ ๒๐๐ ปีแต่ทำไมประเทศไทยจึงตามไม่ทัน ทำไมประเทศอื่น 
ในภูมิภาค ไม่ว่าเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ต่างก็ก้าวหน้าไป หากเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างไทย
กับญี่ปุ่น สองประเทศนี้เป็นเอกราชเหมือนกัน แต่การปฏิรูปประเทศต่างกัน ไทยปฏิรูปประเทศ 
ในสมัยรัชกาลที ่ ๕ ญี ่ปุ ่นปฏิรูปประเทศในสมัยพระเจ้ามัตสุฮิโต กษัตริย์ทั ้งสองพระองค์ 
ขึ้นครองราชย์ในช่วงเวลาเดียวกัน ไทยใช้เวลา ๔๒ ปีในการปฏิรูปประเทศ ในขณะที่ญี่ปุ่นใช้เวลา 
๔๔ ปี เมื่อสิ้นสุดรัชกาลของพระเจ้ามัตสุฮิโตญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจ ญี่ปุ่นสามารถสร้างกองทัพเรือ
ของประเทศที่มีศักยภาพมากในขณะนั้น ในขณะที่รัชกาลที่ ๕ รักษาเอกราชไว้ได้แต่ปฏิรูป
การเมืองในประเทศไม่จบ ข้อที่แตกต่างระหว่างการปฏิรูปประเทศของประเทศไทยกับการปฏิรูป
ประเทศของประเทศญี่ปุ่น คือ ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายมากกว่าประเทศไทย 
ญี่ปุ่นทำประมวลกฎหมายสำเร็จในปีที่ ๒๔ ของพระเจ้ามัตสุฮิโต (ค.ศ. ๑๘๙๑) ในขณะที่ประเทศไทย
มีประมวลกฎหมายใช้ช ้ากว่าญี ่ป ุ ่น ๔๔ ปี พระเจ้ามัตสุฮ ิโตมีร ัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๘๘๙  
ส่วนประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) ประเทศ
ญี่ปุ่นสามารถยกเลิกสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก ในปี 
ค.ศ. ๑๘๙๙ (ปีท ี ่  ๓๓ ของจักรพรรดิม ัตสุฮ ิโต)  ประเทศไทยต้องรอจนถึง ค.ศ. ๑๙๒๖  
(พ.ศ. ๒๔๖๘) คือ ในปีที ่ ๑๖ ของรัชกาลที ่ ๖ (ซึ ่งเป็นปีสุดท้ายของรัชกาล)  ประเทศไทย 
จึงสามารถเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเพื่อล้มเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ทุกประเทศ ซึ่งเป็นเวลา
หลังประเทศญี่ปุ่นถึง ๒๗ ปี 

สรุปก็คือเราพัฒนาประเทศไม่ได้เพราะมาตรฐานการศึกษากฎหมาย การวิเคราะห์
กฎหมายแตกต่างก ับประเทศญี ่ป ุ ่น ซ ึ ่งในขณะนี ้ก ็ไม ่ไปไหน สาเหตุของความล ้าหลัง 
ของนักกฎหมายไทยในด้าน administrative law มีอยู่ ๒ ประการ คือ ประการแรก ประเทศไทย
ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจในยุโรป ไม่เคยได้รับการถ่ายทอดรูปแบบการจัดองค์กร
ในการบริหารประเทศจากประเทศมหาอำนาจ การบริหารประเทศของเราจึงมีปัญหาอย่างที่เรา
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ประการที่สอง ประเทศไทยไม่ได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาประเทศแบบประเทศ
ญี่ปุ่น กล่าวคือ ไม่ได้ “ศึกษาปัญหา” ก่อนการปฏิรูปประเทศเหมือนประเทศญี่ปุ่น วิธีแก้ปัญหา
แบบญี่ปุ ่นนั ้นจะต้องศึกษาหาสาเหตุก่อน แต่เรายังวิเคราะห์ไม่เป็น อย่าลืมว่านิติปรัชญา 
เป็น wisdom คือ ปัญญา  ดังนั้น ท่านในฐานะที่เป็นวิศวกรสังคมจะต้องวิเคราะห์เป็น วิเคราะห์
ตัวบทบนฐานของพฤติกรรมเป็น จึงต้องมีความรู้ มี wisdom ซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกับปริญญา ความรู้
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ในที ่นี ้ไม่ใช่เรารู ้ว ่ากฎหมายประเทศไหนเขียนยังไง แต่เราต้องรู ้ว ่าทำไมถึงเขียนอย่างนั้น 
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่รู ้อย่างเดียว แต่ท่านจะต้องวิเคราะห์เป็น เรามีตำราทางกฎหมาย
มากมายแต่เป็นตำราภาษาไทย เราไม่มีการแปลตำรากฎหมายต่างประเทศ ไม่เหมือนกับญี่ปุ่น 
ที่มีการแปลตำราของต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ทั ้งภาษาอังกฤษ ฝรั ่งเศส และเยอรมัน  
เพื ่อให้ความรู ้แก่ประชาชนและนักกฎหมายของเขา ส่วนนักกฎหมายไทยไม่อ่านหนังสือ  
ไม่อ่านกฎหมายต่างประเทศ ไม่ได้รับความรู ้ แล้วจะวิเคราะห์เป็นได้อย่างไร จะเอาความรู้
ประกอบกับวิธีคิดมาจากไหน ความรู้ความคิดไม่ใช่ตำแหน่ง เรามีศาสตราจารย์เยอะแยะ ถ้าท่าน
ใช้ต ัวช ี ้ว ัดเป็นจำนวนจะเห็นว ่ามีเยอะ แต ่ถ ้าท่านเปรียบเทียบศาสตราจารย์ เม ืองไทย 
กับศาสตราจารย์ของต่างประเทศแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้ คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ สาเหตุที่เรา
แก้ปัญหาความล้าหลังไม่ได้ ก็เพราะนักกฎหมายของเรายังไม่สามารถเป็น “วิศวกรสังคม” ได้   

 
ส่วนที่ ๒ ก้าวต่อไปของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและก้าวต่อไปของ

สำนักงานศาลปกครอง 
ในฐานะที่เป็นสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องให้ความรู้แก่นักกฎหมาย 

ไม่ว่าจะเป็นนิติกรหรือกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลปกครองก็ต้องให้ความรู้แก่พนักงานคดี
ปกครองและตุลาการศาลปกครอง ท่านจะให้ความรู้แก่บุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร ท่านต้องวิเคราะห์
กฎหมายร่วมกับกฎพื ้นฐานของสังคมวิทยา ซึ ่งการที ่จะวิเคราะห์ได้ ท่านจะต้องเร ียนรู้
ประวัติศาสตรด์้วย  

เมื ่อสักครู ่นี ้ท่านเลขาธิการฯ ได้กล่าวว่าเราต้องพัฒนาหลักกฎหมาย แล้วเรา 
จะพัฒนาอย่างไร ในอดีต ก่อนที่นโปเลียนจะสร้างประมวลกฎหมาย ในต้นศตวรรษที่ ๑๗ ก่อนที่
จะมีการปกครองโดยมีร ัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ความรู ้กฎหมายในยุโรป ได้พ ัฒนา 
โดยนักกฎหมาย ๒ กลุ่ม คือ ผู ้พิพากษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย เขาแทบจะไม่มีการเขียน
กฎหมายลายลักษณ์อักษร ผู้พิพากษาจะต้องมี logic ในการให้เหตุผล ซึ่ง logic ดังกล่าวจะถูก
อาจารย์มหาวิทยาลัยนำมาศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ และนำมาเขียนเป็น “ตำรากฎหมาย” เพ่ือให้ผู้
ที ่มีอาชีพกฎหมายนำหลักกฎหมายที่ดีไปยึดถือและอ้างอิงเป็น “กฎเกณฑ์ของสังคม” ซึ่งใน
กฎหมายปกครองเราเรียกกฎเกณฑ์ของสังคมเหล่านี้ว่า “The general principles of law”  
ปัจจุบันนี้ เนื่องจากกฎหมายสารบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่สภานิติบัญญัติตรา
ขึ้นยังไม่มีความสมบูรณ์เหมือนกับกฎหมายเอกชน (กฎหมายเอกชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือ
กฎหมายอาญา มี Judge made law/Common Law มาเป็นร้อย ๆ ปี) แต่กฎหมายปกครองยัง
ไม่มีหลักเหล่านี้ แม้กฎหมายปกครองปัจจุบันจะเป็นกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น แต่กระบวนการสร้าง 
general principles of law ยังมีความจำเป็นอยู่มากสำหรับกฎหมายปกครอง 
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ปัจจุบันความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายปกครองของประเทศต่าง ๆ มีสาเหตุ ๒ 
ประการ ประการแรก สภาพปัญหาของสังคมมีการเปลี ่ยนแปลงและมีว ิว ัฒนาการตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื ่อง ประการที่สอง อำนาจหน้าที ่ของ 
“รัฐสมัยใหม่” มีเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขียนกฎหมายล่วงหน้าไม่ได้นานเพราะเทคโนโลยี
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ด ังนั้น การสร้างหลักกฎหมายปกครองในปัจจุบันจะกระทำ 
โดยการอุดช่องว่างของกฎหมายโดยศาลนั่นเอง การอุดช่องว่างของกฎหมายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกฎหมายปกครองที ่วิทยาการพัฒนาไปเร็วมาก แต่จะสร้าง general 
principles of law  ได้หร ือไม ่ เม ื ่อต ุลาการและอาจารย์ของเราไม ่มีความสามารถพอ  
อันนี้คือปัญหาของประเทศไทย และผมไม่ทราบว่าเราจะทำอย่างไร แต่ว่าในฐานะที่เป็นสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสำนักงานศาลปกครอง ท่านจะต้องหาวิธีให้ได้ 

ปัญหาคือประเทศไทยจะทำอย่างไร ในเมื่อนักกฎหมายทั้งผู้พิพากษาและอาจารย์
มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ได้ไม่เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ถ้านักกฎหมายสองกลุ่มนี้พัฒนาไม่ได้  
ในฐานะสำนักงานฯ ท่านจะทำอย่างไร นักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนิติกรหรือผู ้พิพากษาจะต้อง
วิเคราะห์บทกฎหมายเป็น การวิเคราะห์บทกฎหมายมี ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก กฎหมายที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน จะต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าทำไมจึงล้มเหลว เหตุใดจึงไม่สามารถทำให้การบริหาร
ประเทศบรรลุจุดมุ่งหมายของการตรากฎหมายของรัฐ ขั้นตอนที่สอง ซึ่งยากยิ่งกว่า คือ จะต้อง
ออกแบบกฎหมายใหม่และอธิบายให้ได้ว่าทำไม mechanism ของกฎหมายใหม่นี้จึงทำให้บรรลุ
จุดหมายบนพื้นฐานของสังคมไทย รวมทั้งคาดหมายได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคต  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีหน้าที่ร่างกฎหมายและตีความกฎหมาย  
จะทำอย่างไรหากท่านวิเคราะห์ไม่เป็น สำนักงานศาลปกครองจะต้องทำอย่างไรจึงจะให้ผู้พิพากษา 
มีความสามารถในการสร้าง general principles of law ประเทศไทยในเวลานี้มีปัญหา เราจะต้อง
ทำอย่างไร ผมขอตั ้งปัญหาไว้ตรงนี ้ อย่าลืมว่าปัจจุบันหน้าที ่ท ี ่เรากำลังทำ คือ การสร้าง 
mechanism ผมเขียนพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ผมสามารถ
เขียนกลไกขั้นตอนการทำงานได้ แต่กลไกในการสร้าง wisdom ให้คนนั้นเขียนยาก ซึ ่งในปี  
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายศาลปกครองเรามีการวินิจฉัย ๒ ทาง คือ การวินิจฉัยโดยตุลาการผู้แถลงคดี
กับการวินิจฉัยโดยตุลาการที่เป็นองค์คณะ กลไก ๒ ชั้นนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างความรู้ให้แก่ 
คนทั้งสองระดับนี้ สิ ่งที่ผมกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒  
และทำสำเร็จ คือ การสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีวิธีพิจารณา ๒ ชั้น แต่การสร้างความสามารถ
ในทางปัญญานั้นยังต้องพัฒนา จริง ๆ แล้วท่านสามารถนำกลไกนี้มาใช้กับหน่วยงานทางวิชาการ  
ปัจจุบันนี้ ให้นักวิชาการไปค้นคว้าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ อย่างดีก็เป็นการค้นคว้าตัวบท
กฎหมายของต่างประเทศที่แตกต่างกันมาเทียบให้ดู แต่ไม่ได้วิเคราะห์ เพราะไม่มีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ ตัวผมเองก็ต้องวิเคราะห์ให้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อสอนเจ้าหน้าที่ว่าต้องวิเคราะห์
อย่างไรและจะต้องให้เหตุผลด้วย ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ผมเขียนไว้ว่า 
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กรรมการมีอิสระ แต่ถูกตรวจสอบด้วยเลขาธิการฯ เพราะฉะนั้นเลขาธิการฯ สามารถมีความเห็น
แย้งได้โดยชี้แจงผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ หากนำมา
ปรับใช้กับการให้ความรู ้ทั ้งแก่นิติกรและพนักงานคดีปกครอง (หรือแม้แต่การให้ความรู้แก่
นักศึกษา) เราสามารถสร้าง mechanism ได้ ซึ่ง mechanism นี้เองจะบังคับให้คิดและสร้าง
ความคิด  

เมื่อสักครู่ท่านเลขาธิการฯ กล่าวว่าท่านจะนำวารสารกฎหมายปกครองกลับมา  
ผมรู้สึกดีใจ เพราะนอกจาก mechanism ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จะสร้างพื้นฐานแล้ว ท่านจะต้องมี
วารสารเป็นหลักด้วย  อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าผลอาจจะเกิดขึ้นช้าเพราะเราไม่สามารถพัฒนา
อาจารย์ที่สามารถวิเคราะห์ให้เราเหมือนกับต่างประเทศได้ เราไม่สามารถพัฒนาคุณสมบัติ 
ของกรรมการหรือผู้พิพากษาให้เหมือนต่างประเทศได้ เราทำได้แค่นี้  ฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้อง
นำไปคิด ไปสร้าง mechanism  ทั้งนี้  ท่านต้องรู้ว่าขั้นตอนการทำงานนั้นเขียนขึ้นได้ แต่ขั้นตอน 
ในการสร้างความคิดทำได้ยาก แต่ต้องทำให้สำเร็จ ขอบคุณครับ 
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อภิปรายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
เรื่อง ความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และสำนกังานศาลปกครอง 
    

 
เน ื ่องในโอกาสพิธ ีการลงนามบันท ึกข ้อตกลงความร ่วมม ือทางว ิชาการ 

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานฯ ได้รับเกียรติ
จากรองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายชาญชัย  แสวงศักดิ์) ในการอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ 
“ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง” 
และมีวิทยากรรับเชิญ นายเจตน์  สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานศาลปกครอง  
เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยวิทยากรทั้งสองท่านเป็นข้าราชการซึ่งเคยปฏิบัติราชการที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามาก่อน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง  
จากรุ่นพี่ถึงข้าราชการรุ่นปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นายเจตน์  สถาวรศีลพร : เรียนถามท่านอาจารย์ ด้วยเหตุที่ท่านอาจารย์ร่วมอยู่ 
ในเหตุการณ์ตั้งแต่การเริ่มมีระบบงานวินิจฉัยร้องทุกข์ การริเริ ่มยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง  
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยท่านชัยวัฒน์   วงศ์วัฒนศานต์  
และในที่สุดท่านอาจารย์มาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองคนแรก ขอให้ท่านอาจารย์
เล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร 

นายชาญชัย  แสวงศักดิ์ : ก่อนที่จะตอบคำถามดังกล่าว ผมมีเรื่องที่อยากจะกล่าว 
๓ ประเด็น 

ประเด็นที ่หนึ ่ง ค ือ สายใย ประเด็นที ่สอง คือ เร ื ่องที ่ท ่านอาจารย์อมรฯ  
ได้ดำเนินการไว้แต่ยังมิได้มีการสานต่อ และประเด็นที่สาม คือ เรื่องที่สามารถดำเนินการได้  
ในอนาคตคืออะไร 

ประเด็นที่หนึ่ง : สายใย ไม่ทราบว่าผู้ที่อยู่ในห้องสัมมนานี้เคยทำงานร่วมกันกับผม
หรือไม่ ผมเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ ปี ในความรู้สึกที่นี ่คือบ้าน  
ของผม ผมจากบ้านหลังแรกไปด้วยหน้าที่ไม่ได้ไปด้วยใจสมัคร ซึ่งเมื่อจากไปแล้วแต่ความรู ้สึก
ผูกพันยังคงอยู่ ผมอยากกล่าวถึงท่านผู้วายชนม์ ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ 
ซึ ่งท่านเป็นรุ ่นพี ่และเป็นผู ้ท ี ่สอนงานผม ท่านได้สานต่องานจากท่านอมร  จันทรสมบูรณ์  
ในการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยในที่สุดผมได้รับมอบหมายให้เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองคนแรก ผมพยายามสานต่อ
เรื่องที่ท่านชัยวัฒน์ฯ ได้ฝากฝังไว้ ว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน เพราะฉะนั้นต้องรักษาสายใยนี้ไว้ 

 
 เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(อาคารเทเวศร์) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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ในช่วงแรก ๆ เคยมีการจ ัดก ิจกรรมด้านกีฬาร ่วมกันและต่อมาได ้ก ็ได ้ลดลงและไม่ได้  
มีการดำเนินการต่อ ผมยังพยายามผลักดันเรื ่องที่ ท ่านชัยวัฒน์ฯ ฝากไว้เสมอมาจนมาถึง 
สมัยท่านเลขาธิการฯ ปกรณ์  นิลประพันธ์ ซึ ่งในคำกล่าวต้อนรับของท่านแสดงให้เห็นว่า  
ท่านมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับผมว่าเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเดิม มาพบเจอผู้บังคับบัญชาเดิม  
และข้าราชการรุ่นลูกรุ่นหลาน 

ประเด็นที่สอง : เรื่องที่ท่านอาจารย์อมรฯ ได้ดำเนินการไว้แต่ยังมิได้มีการสานต่อ 
ประเด็นนี้ผมขอนำเสนอว่า ผมได้ศึกษาและพยายามดำเนินการตามเรื่องที่ท่านอาจารย์อมรฯ  
ได้วางแนวทางไว้ แบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรก คือ การสร้างและการพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครองด้านกระบวนการทางปกครอง หากเปรียบเทียบเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งออกเป็น 
“Hardware, Software and Peopleware”  ในม ุ มมองของท ่ านอาจารย ์ อมรฯ เห ็นว่ า 
“Hardware” (อาคารศาล) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับรอง แต่เห็นว่า “Software” (องค์ความรู้) 
และ “Peopleware” (ผ ู ้พ ิพากษาหรือต ุลาการ) เป ็นเร ื ่องสำคัญ  ด ังน ั ้น หากประเทศไทย 
ยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง “Software” (องค์ความรู้) และ “Peopleware” (ผู้พิพากษาหรือตุลาการ) 
ดังกล่าวก็ยังไม่สมควรจัดตั้งศาลปกครองซึ่งในขณะนั้นมีแนวคิดว่าการจัดตั้งศาลปกครองเกิดขึ้น
รวดเร็วเกินไปเนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง “Software” และ “Peopleware” ประการที่สอง 
คือ การนำประสบการณ์จากต่างประเทศมาวางระบบขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองในประเทศไทย 
ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ แบ่งได้เป็น  
๓ ระบบใหญ่ คือ  ๑) ระบบที่ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาคดีทุกประเภทรวมทั้งคดีปกครองด้วย 
เช่น ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์บางประเทศ  
เช่น สเปน  ๒) ระบบที่ให้มีศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม เช่น ประเทศสวีเดน  
และฟินแลนด์ และ  ๓) ระบบที่ให้องค์กรที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลทำหน้าที ่เป็นองค์กร
วินิจฉัยคดีปกครองด้วย ต้นแบบคือประเทศฝรั่งเศส  ในที่สุดแล้ว ได้มีการพิจารณานำระบบ
ดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยในลักษณะที่เป็นลูกผสมซึ่งมีการทำงานร่วมกัน (Hybrid)  
โดยการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ ่งคือการอำนวยความยุติธรรมอยู ่ในความรับผิดชอบ 
ของศาลยุติธรรม และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

อาจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ได้มีความพยายามในการนำระบบของประเทศฝรั่งเศส
มาใช้กับประเทศไทย โดยรูปแบบขององค์กรของฝร่ังเศส (Conseil d’Etat) เป็นองค์กรที่มีภารกิจ 
๒ ด้าน คือ ภารกิจด้านการร่างกฎหมาย และภารกิจด้านการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  
ซึ่งอยู ่ในองค์กรเดียวกัน  สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ท่านอาจารย์อมรฯ ได้นำรูปแบบ
ดังกล่าวมาใช้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยองค์กรเดียวทำหน้าที่ทั้ง ๒ ด้าน ด้านการร่างกฎหมาย
และด้านการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วยกรรมการสองประเภท  
คือ กรรมการร่างกฎหมาย และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยมีเลขาธิการฯ รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานและเช่ือมโยงการทำงานของกรรมการ
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ทั้งสองด้าน โดยการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของการร้องทุกข์ ว่าเกิดขึ้นจากเหตุใด 
หากสาเหตุเกิดจากการที่กฎหมายที่ใช้บังคับมีข้อบกพร่อง ล้าสมัยหรือไม่เป็นธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
ในเรื ่องนั ้น ๆ ได้ หรือถ้าสาเหตุเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับระเบียบปฏิบัติ  
ของทางราชการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว กรณีลักษณะดังกล่าว 
อาจอาศัยกลไกทางบริหารให้มีมติสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น กรณีของสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ หรือสิทธิได ้ร ับค่าร ักษาพยาบาลสำหรับบุตรซึ ่งกำหนดไว้ไม ่เก ิน ๓ คน  
ซึ่งท่านอาจารย์อมรฯ ในสมัยนั้นได้ทำหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

ในช่วงแรกของการจัดตั ้งศาลปกครอง ผมได้ร ับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในสมัยนั้น คือ ท่านอักขราทร  จุฬารัตน์ ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
สำนักงานศาลปกครอง สืบเนื่องจากเดิมที่ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการวินิจฉัย 
ร้องทุกข์ ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการวินิจฉัยร้องทุกข์มีจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ คน 
ทำให้ต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะต้องไปทำหน้าที่รองรับภารกิจ  
ตามร่างพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. .... โดยทันที  
ซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีท่านพรทิพย์  ทองดี ท่านกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ ปัจจุบันท่านดำรง
ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และผมเอง ส่วนกลุ่มที่สอง ทำหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับงาน
ด้านร้องทุกข์ก่อนที ่จะมีการเปิดทำการศาลปกครองกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

การก่อตั ้งกระบวนการยุติธรรมทางปกครองมีความยากลำบาก เพราะต้อง
ดำเนินการเริ ่มต้นจากศูนย์ ผมอยากจะเรียนท่านอมรฯ ด้ วยความเคารพและความเข้าใจ 
ในข้อห่วงใยของท่านว่า วันนี้ศาลปกครองเปิดทำการมา ๑๙ ปีจะย่างเข้าปีที่ ๒๐ มีอาคารที่ใหญ่โต 
(Hardware) ซึ ่ง “Software” (องค์ความรู ้) ก็มีอยู ่ไม่น้อย และ “Peopleware” (ผู ้พิพากษา 
หรือตุลาการ) ก็คัดสรรมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถของประเทศไทย เป็นส่วนที่เสริมเติมเต็มกัน  
อย่างไรก็ตาม ผมอยากตัดพ้อโดยยกตัวอย่างอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดให้ต้องดำเนินการเปิดทำการศาลปกครอง  
ในภูมิภาคไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล โดยไม่นับรวมกรณีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง 
ซึ่งแม้จะเป็นอุดมการณ์ที่ดีแต่ในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้ยากมาก 

หากพิจารณาหลักกฎหมายปกครองที ่ท่านอาจารย์อมรฯ บรรยายให้ความรู้  
มาโดยตลอด แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ ๑) การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  
ทางปกครอง ๒) การให้อำนาจทางปกครอง และ ๓) การควบคุมการใช้อำนาจทางปกครอง  
ซึ ่งที ่ผ ่านมาการควบคุมการใช้อำนาจทางปกครองเริ ่มมีบทบาทเมื ่อมีกฎหมายสองฉบับ  
ค ือ กฎหมายว ่าด ้วยว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิราชการทางปกครอง และกฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดตั้ ง  
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ ่งกฎหมายสองฉบับนี้ทำให้กฎหมายปกครองไทย 
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มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสามส่วนในเชิงตัวบท แต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับตัวบทกฎหมาย  
เป็นคนละส่วนกันไม่ใช่เร่ืองเดียวกัน  

ด้วยเหตุที ่กฎหมายปกครองมีปริมาณมากและมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน 
ของผู ้คน  ดังนั ้น งานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกา  
กับงานของสำนักงานศาลปกครองและศาลปกครองจึงไม่ได้ทับซ้อนกันทั ้งหมด เนื ่องจาก  
งานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ งานที ่กว้างขวาง 
เป็นงานที่เรียกว่าต้นน้ำ คือ ตั ้งแต่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำร่างกฎหมายและพัฒนา
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งงานแก้ไขประมวลกฎหมายด้วย จากประสบการณ์การทำงานมา 
๒๑ ปีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้ย้ายองค์กรไปศาลปกครอง หากวิเคราะห์เนื้อหา
ของกฎหมายจะพบว ่ากฎหมายไทยม ี เน ื ้ อหาเป ็นกฎหมายแพ ่งและกฎหมายอาญา  
เป็นส่วนน้อย แต่กฎหมายปกครองกระจัดกระจายอยู่ตามตัวบทต่าง ๆ ซึ่งอาจมีหลายร้อยฉบับ 
และส่วนที่เป็นอนุบัญญัติหรือกฎมีจำนวนเป็นแสนฉบับ ในสมัยก่อนองค์ความรู้ทางกฎหมายของไทย
ที่สำคัญจะจำกัดอยู่ที่กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ประเด็นคือทำอย่างไรจึงจะทำให้มีองค์ความรู้เรื ่องกฎหมายปกครอง  
ท่านอาจารย์อมรฯ ได้พยายามเผยแพร่ความรู ้ด ้านกฎหมายปกครอง โดยการจัดสัมมนา  
จัดทำวารสารกฎหมายปกครอง โดยท่านเป็นบรรณาธิการและเขียนความเห็นแย้งต่าง ๆ ในฐานะ
ที่เป็นเลขาธิการฯ  

หากมีคำถามว่าในช่วงเวลานั้นการพิจารณาเรื ่องราวร้องทุกข์สามารถเยียวยา 
ความทุกข์ให้กับประชาชนได้หรือไม่ ต้องตอบว่าได้น้อยมากเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลัง  
ที่มีอยู่น้อย และกรรมการร้องทุกข์ที่คัดสรรได้จากทั่วประเทศมีจำนวนที่จำกัด เนื่องจากต้องการ
องค์ความรู ้ท ี ่หลากหลาย โดยต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีความเชี ่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนักวิชาการทั้งทางกฎหมายมหาชน
และทางกฎหมายปกครองขณะนั้นนับจำนวนได้ไม่กี่ท่าน หากพิจารณาจากต้นแบบของประเทศ
ฝรั่งเศส ตุลาการศาลปกครองฝ่ายหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถสามประการ คือ ๑) มีความเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมายปกครอง ๒) มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารรัฐกิจ ๓) มีความตระหนักรู้  
ในการรักษาดุลยภาพระหว่างประโยชน์ส่วนตนของปัจเจกบุคคลและประโยชน์สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ 
ประเทศฝรั่งเศสจึงมีแนวคิดว่า เพื่อให้สามารถได้คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จึงจัดให้อยู่ในองค์กร
เดียวกัน คือ สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ซึ่งปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
ร่างกฎหมาย และภารกิจพิพากษาคดีปกครอง ทั้งหมดอยู่ในองค์กรเดียวกัน โดยมีกฎระเบียบ  
ว่าเจ้าหน้าที ่ที่ทำงานในสภาแห่งรัฐระยะเวลาหนึ่งจะต้องออกไปปฏิบัติงานบริหารภายนอก  
สภาแห่งรัฐ บางกรณีก็ไปปฏิบัติงานฝ่ายการเมือง นี่คือตัวอย่างของฝรั่งเศสที่เป็นประเทศตน้แบบ  
สำหรับกรณีของประเทศไทย ท่านอาจารย์อมรฯ มีแนวคิดที ่อยากดำเนินการเช่นเดียวกัน  
แต่ขณะนั้นมีแนวความเห็นที่คัดค้านจนกระทั่งมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดให้มีศาลปกครองและมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ  
โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  
จึงทำให้การพัฒนาแนวคิดเดิมต่อไปไม่ได้ ทำให้ต้องมีการแยกออกเป็นสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาองคก์รหนึ่ง และสำนักงานศาลปกครองเป็นอีกองค์กรหนึ่ง คล้ายกับรูปแบบของประเทศ
ลักเซมเบิร ์ก (Luxembourg) ท ี ่ต ้องการพูดเร ื ่องนี ้  เพื ่อสะท้อนว่าผมเข้าใจความคิดของ 
ท่านอาจารย์อมรฯ และพยายามดำเนินตาม แต่ที่ไม่สามารถพัฒนาให้ไปในแนวทางดังกล่าวได้ 
เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการตามที่กล่าวมาแล้ว  

ประเด็นที่สาม : เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ในอนาคต ผมได้เข้าร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาน 
ศาลปกครองและได้รับฟังสุนทรพจน์ที่เลขาธิการฯ คุณปกรณ์ฯ กล่าวต้อนรับในวันนี้แล้วมีความดีใจ 
เห็นได้ว่าเราจะเป็นส่วนเดียวกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่ แม้จะอยู่ต่างองค์กรกันและมีวัยวุฒิ 
ที่ต่างกัน มันคือ “สายใย” ในส่วนที ่เป็น “Hardware” หรือเอกสารที ่ลงนามกันไปจะไม่มี
ความหมายใดเลยหากเราไม่มีความตั้งใจจริงที่จะทำ  ดังนั้น ผมก็จะติดตามดูความร่วมมือกัน 
ของสองหน่วยงานแบบห่าง ๆ โดยอาศัยความเป็นรุ่นพี่เพราะผมไม่ได้มีอำนาจที่จะสั่งการอะไร  

ผมขอเสนอแนวคิดว่ากรอบการร่วมมือหรือการร่วมงานกันของทั้งสององค์กร
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมีเนื้อหาที่มีส่วนที่ทับซ้อนกันหลายเรื่อง ส่วนที่ทับซ้อนกันเกิดจาก 
การที่กฎหมายปกครองซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก  ดังนั้น ส่วนใดที่สามารถร่วมมือกันได้  
ไม่ได้เป็นปัญหาสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล  

เด ิมในช่วงที ่ผมเคยทำงานอยู ่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกอย่าง 
เป็นความลับหมด แต่วันนี้ผมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอเกี ่ยวกับ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ บทความทางวิชาการของเจ้าหน้าที่รุ่นหลาน รวมทั้งบทความที่มีการ
ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ เรื ่องที ่เดิมเคยเป็นความลับปกปิด แต่ปัจจุบันเปิดเผยเกือบหมด 
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ซึ่งสมัยก่อนการค้นคว้าค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นเลขเรื่องเสร็จเรียงตามลำดับ แต่ปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ง่ายมาก  ซึ่งผมยังเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ว่าเป็นเหมือนสมัยก่อนที ่ต ้องอาศัยการร้องขอข้อมูลโดยอาศั ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล   
ดังนั ้น เมื ่อทางฝ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการมีการเปิดเผยข้อมูลเช่นนี ้แล้ว  
ทางศาลปกครองเองก็น่าที ่จะพิจารณาดำเนินการในแนวทางเดียวกันหรือไม่ ผมคงพูดในเชิง
นโยบายไม่ได้มากเพราะผมเป็นรองประธานฯ โดยความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นเหมือน “สารตั้งต้น” ในการทำงาน
หรือใช้ในการทำคดีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อก่อนผมเคยดูแลรับผิดชอบงานด้านข้อมูลเห็นว่า
ห้องสมุดของหน่วยงานทั้งสองแห่งมีข้อมูลมากมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทำได้ง่าย แต่สมัยนี้
ข้อมูลกระดาษกลายเป็นสิ่งล้าหลังแล้ว เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 
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ในมุมมองของผม ศาลปกครองมีงบประมาณมากกว่า หากอะไรที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้
และเป็นประโยชน์ก็ควรทำ 

งานวิชาการ การศึกษาวิจัย บทความต่าง ๆ ทั้งสององค์กรมีบุคลากรที่เขียน
บทความและจัดทำงานวิชาการอยู่แล้ว แต่ต่อไปอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและอาจมีการ
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เดิมในสมัยท่านอาจารย์อมรฯ เป็นเลขาธิการฯ ผมได้รับมอบหมาย
ให้ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งผมเองก็เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเห็นว่าการศึกษาต่อต่างประเทศ 
มีความสำคัญ และมีส่วนทำให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาต่อเพิ่มเติม
ที่ต่างประเทศ วันนี้ผมคิดว่าทั้งสององค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นจำนวนมาก ควรมีการแลกเปลี่ยนกันโดยเริ ่มต้นด้วยการทำความรู ้จักกัน และอาจมีการ 
จัดกิจกรรม ยกตัวอย่างล่าสุด หลักสูตรอบรมตุลาการศาลปกครองซึ่งในหลักสูตรมีหัวข้อวิชา
เกี ่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเรื ่องการบังคับทางปกครอง เรื ่อง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยาย ผมก็ขอให้เชิญ
วิทยากรจากสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเป็นผู ้บรรยายแทน ในส่วนนี้ผมมีความเห็นว่า  
ควรมีการร่วมมือกันเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจให้แก่คนสองกลุ ่ม สำหรับประชาชนทั ่วไป  
ใช้รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ และถ้าเป็นบุคลากรภาครัฐใช้รูปแบบของการอบรมสัมมนา  
เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ตามความมุ่งหมายของท่านอาจารย์อมรฯ ซึ่งในสมัยก่อนท่านอาจารย์อมรฯ 
เคยแนะนำให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมวิชากฎหมายมหาชนและเคยมีการจัดสัมมนา
เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชี้แนะให้เห็นว่ามีความ
จำเป็นที ่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ ่มสัดส่วนกฎหมายมหาชนให้มากขึ ้น และควรกำหนด 
ให้บางวิชาเป็นวิชาบังคับด้วย  

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์อมรฯ  
มีแนวคิดมาแต่เดิม โดยการใช้เรื่องร้องทุกข์เป็นข้อมูลที่จะสะท้อนกลับ (feedback) เพ่ือที่จะบอก
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้มีการแก้ไขที่ต้นเหตุ คือ ตัวบทกฎหมายที่เป็นปัญหาหรือปัญหา
ในการใช้บังคับกฎหมายของเจ้าหน้าที่  สำนักงานศาลปกครองก็เคยวิเคราะห์ปัญหาหรือหลักการ
ปฏิบัติราชการที่ดีซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งอาจไม่เป็นที่แพร่หลาย ผมก็พยายามบอกให้
มีการนำมาเผยแพร่ให้มากขึ้น งานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีก็เหมือนวิเคราะห์เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเห็นประเด็นปัญหาจากการให้คำปรึกษา 
แก่หน่วยงานของรัฐ หรือกรณีที่หน่วยงานดำเนินการตามที่ขอหารือมาแต่มีการนำคดีไปฟ้อง  
ศาลปกครองแล้วศาลมีคำวิน ิจฉ ัยไปอีกทางหนึ ่ง ในส่วนนี ้สามารถศึกษาวิ จ ัยร ่วมกันได้ 
หลายประเด็น โดยควรเป็นการศึกษาวิจัยที่ควรได้ข้อสรุป ตัวอย่างเช่น คดีเกี่ยวกับการเวนคืน  
ซึ่งมีตัวอย่างหลายเรื่อง หรือกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็เคยมีการ
จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมบัญชีกลางเรื่องความรับผิดทางละเมิด 
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เป็นต้น โดยส่วนตัว ผมมีความเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการด้วยความสุภาพสามารถทำได้ 
และผมคิดว่าการเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นผู้พิพากษาอีกด้วย 
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สรุปการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ Jacqueline Morand-Deviller 
เร่ือง วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสและบทบาทของสภาแห่งรัฐ 

ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
    

 
หัวข้อการบรรยายวันนี้เป็นหัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat)  

ว่ามีวิวัฒนาการและความเป็นมาอย่างไร สภาแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศสได้มีอายุครบ ๒๐๐ ปี  
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ นั้น สภาแห่งรัฐจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๙๙ ซึ่งเป็นยุคจักรวรรดินิยม การจัดตั้ง
สภาแห่งรัฐถือว่าเป็นผลงานที่นโปเลียน (Napoleon Bonaparte) ได้สร้างขึ ้นมาซึ่งในยุคนั้น 
เป็นยุคเผด็จการหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสสถาบันต่าง ๆ ได้ล่มสลายลงเป็นจำนวนมากจึงต้องมี
การสร้างสถาบันใหม่ ต้องยอมรับว่านโปเลียนนอกจากจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านการวางแผน 
การสู้รบในทางการทหารแล้ว ยังเป็นคนที่มีคุณสมบัติของการเป็นนักกฎหมายที่ดี เนื่องจาก  
มีความแม่นยำและมีความชัดเจนมาก 

เพราะเหตุใดประเทศฝรั่งเศสจึงมีการใช้ระบบศาลคู่ เนื่องจากในช่วงภายหลัง
การปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนมีความหวาดระแวงต่อศาลยุติธรรมว่าอาจจะเข้ามากำหนดนโยบาย
แทนรัฐบาล เนื ่องจากศาลมีอำนาจมากเกินไปและยังทำงานไม่เป็นระบบระเบียบ ในขณะที่
ประเทศอังกฤษประชาชนไม่ได้หวาดระแวงต่อระบบศาลยุติธรรมแต่กลับมีความหวาดระแวง  
ต่อฝ่ายการเมืองมากกว่า ประเทศอังกฤษจึงมีการใช้ระบบศาลเดี่ยว แต่ระบบศาลคู่นั้นเป็นระบบ  
ที่มีการใช้มากที่สุด จากสถิติในทวีปยุโรปจำนวน ๒๘ ประเทศมีเพียง ๕ ประเทศเท่านั้นที่ใช้  
ระบบศาลเดี่ยว ซ ึ ่งในระบบศาลเดี ่ยวจะมีแผนกกฎหมายปกครองแยกต่างหากออกมา  
และในจำนวน ๒๓ ประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ ส่วนมากจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ให้ความเห็น 
ทางกฎหมายเป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลแยกออกมาจากศาลปกครองเป็นระบบเดียวกับประเทศไทย 
ที่มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองแยกจากกัน โดยมีเพียง ๕ ประเทศในยุโรป
เท่านั้นที่มีหน่วยงานทำหน้าที่ทั้งสองด้านโดยทำหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและศาลปกครอง 
ในหน่วยงานเดียวกัน สภาแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานที ่ขึ ้นตรงกับฝ่ายบริหาร  
ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นอิสระในการทำงาน การกำหนดให้ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารมีข้อที่น่าสนใจ 
คือ ผู ้ที ่ทำหน้าที่ในสภาแห่งรัฐจะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นตุลาการ แต่ผู ้ที ่ทำหน้าที่ในศาลชั้นต้น  

 
 โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยวิทยากร

ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ  Madame Jacqueline Morand-Deviller ศาสตราจารย ์ก ิตต ิค ุณ มหาว ิทยาล ัยปาร ีส ๑ 
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne) โดยนางสาวอนัญ  ยศสุนทร นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ 
และนางสาวปรางทิพย์  ระเบียบ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ เป็นผู้แปล และนายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง นางโปรดปราน วัฒนศิริธรรม เปริการ์ต และนางสาวกฤตติกา  ยุวนะเตมีย์ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ผู้เรียบเรียง 
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จะมีตำแหน่งเป็นตุลาการ โดยนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐโดยตำแหน่ง  
แต่ผ ู ้ท ี ่ทำหน้าท ี ่ประธานในการบร ิหารงานจริงน ั ้น ค ือ รองประธาน ( Vice-President)  
โดยทางกฎหมายนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานฯ สามารถทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้
แต่ในทางปฏิบัติมีน้อยครั้งมาก 

ระหว่างช่วง ๒๐๐ ปีที ่ผ่านมาสภาแห่งรัฐได้ผ่านวิกฤตมาหลายช่วงระยะเวลา 
วิกฤตคร้ังแรกเมื่อนโปเลียนได้จากไปและเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ ช่วงยุคนั้น
มีแนวคิดที่จะยกเลิกสภาแห่งรัฐ วิกฤตครั้งที่สอง ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาร์ล เดอ โกล 
(Charles de Gaulle) เป็นอดีตนายพลที่นำทัพให้ประเทศฝรั่งเศสชนะสงครามโลกครั้งที ่สอง 
ในช่วงนั ้นได้มีการสั ่งลงโทษประหารชีวิตนักโทษทางการเมือง แต่สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัย  
ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นโมฆะ ชาร์ล เดอ โกล จึงโกรธมากและได้มีการวิจารณ์สภาแห่งรัฐอย่างมาก 

เหตุผลที่สภาแห่งรัฐเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่ยาวนานจนถึงปัจจุบันและมีการทำงาน  
ที่มีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากสภาแห่งรัฐเคารพธรรมเนียมปฏิบัติที ่ผ่านมา และสภาแห่งรัฐ  
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที ่เคารพธรรมเนียมปฏิบัต ิเสมอมา ประเทศฝรั ่งเศสแต่เดิมก็เป็นเช่นนั ้น แต่ในปัจจุบัน  
มีการเปลี ่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย เนื ่องจากมีการเสนอแนวทางการปฏิรูปในเรื ่องต่าง ๆ 
ตลอดเวลา รวมทั้งมีการเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมาย แต่สภาแห่งรัฐในฐานะที่เป็นสถาบันหลัก 
ในการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ จะใช้ความรอบคอบและความถ่อมตนในการคิดพิจารณาให้
รอบด้านก่อนที่จะมีการวินิจฉัยในเรื่องใด  

๑. สภาแห่งรัฐเคารพธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา 
 สภาแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศสจัดตั ้งขึ ้นโดยนโปเลียน สถานะและบทบาท 

ของสภาแห่งรัฐมีการกำหนดไว้ในมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๗๙๙ ซึ่งบัญญัติว่า  
สภาแห่งรัฐมีหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่สำคัญ 
ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของรัฐบาล ในปัจจุบันบทบาทของสภาแห่งรัฐในเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่  
มิได้เปลี่ยนแปลงไป โดยยังมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ 
รวมถึงร่างรัฐกฤษฎีกาที่สำคัญ แต่ที่น่าประหลาดใจคือ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการพิพากษาอรรถคดี
ของสภาแห่งรัฐ มิได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี ค.ศ. ๑๗๙๙ จึงได้มีการบัญญัติอำนาจในส่วนนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ซึ ่งหมายความว่า  
ในระหว่างที่ยังไม่มีการบัญญัติรับรองอำนาจดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น อำนาจในการพิพากษา  
คดีทางปกครองของสภาแห่งรัฐนั้นก็อาจถูกยกเลิกโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเมื่อใดก็ได้  
แต่จนถึงปัจจุบันสภาแห่งรัฐยังคงยืนหยัดทำหน้าที ่ดังกล่าวตลอดมา เนื ่องจาก สภาแห่งรัฐ 
มีศักยภาพและมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นกลางและยึดมั่นในหลักกฎหมาย 
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 ๑.๑ การจัดตั้งสภาแห่งรัฐโดยนโปเลียน 
 ในช่วงที่นโปเลียนได้จัดตั้งสภาแห่งรัฐขึ้นมา เป็นช่วงที่สภาแห่งรัฐมีบทบาท
ทางการเมืองมากที่สุด โดยสภาแห่งรัฐเป็นหนึ ่งในสภาทั้งสี ่ที ่มีการจัดตั ้งขึ ้นโดยนโปเลียนเพื่อ  
ใช้เป็นกลยุทธ์พิเศษในการปกครอง โดยในยุคสมัยของนโปเลียนนั้นแม้ว่าเป็นยุคสมัยที่ประเทศ
ฝรั่งเศสมีความเป็นเผด็จการมากที่สุด แต่นโปเลียนก็ได้จัดตั้งสภาขึ้นถึงสี่สภาและได้มีการแบ่งแยก
อำนาจหน้าที่ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น สภาแห่งหนึ่งมีอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณา ถกเถียง และอภิปราย
เกี่ยวกับร่างกฎหมายแต่ละฉบับ แต่ไม่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบ อีกสภาหนึ่งไม่มีอำนาจ  
ในการอภิปรายแต่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นการแบ่งแยกอำนาจของแต่ละสภาไว้
เพื ่อให้แต่ละสภามีอำนาจน้อยที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างสภาแห่งรัฐและนโปเลียนถือได้ว่า  
เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ขณะที่นโปเลียนจัดตั้งสภาแห่งรัฐขึ้นได้มีการเปรียบเปรยว่าเป็นการ 
“สรรหาบุรุษที่มีความเขลาน้อยที่สุดสี่สิบคนมาเป็นสมาชิกของสภาแห่งรัฐ” เพราะสมัยนั้นสตรี  
ยังไม่มีบทบาทในทางสังคมและการปกครอง  ดังนั้น ผู้ที่สามารถทำงานในสภาแห่งรัฐได้จึงมีแต่
บุรุษเท่านั้น หนึ่งในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จของการจัดตั้งสภาแห่งรัฐในขณะนั้นคือ
การยกร่างประมวลกฎหมายที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส นโปเลียนได้เคยกล่าวไว้กับบุรุษท่านหนึ่ง
ซึ่งอยากเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่า “อยากเป็นรัฐมนตรีหรือ อย่าเลย มาเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐดีกว่า 
เรายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกมากที่จะต้องทำ” ณ ตอนนั้นสภาแห่งรัฐถือเป็นสโมสร (Club) ที่เป็นกลุ่ม
ของคนในวงจำกัดไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม สภาแห่งรัฐได้พิสูจน์แล้วว่าได้ทำประโยชน์ 
ต่อประเทศฝรั่งเศสโดยการยกร่างกฎหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งต่อมาได้เป็น
แบบอย่างของการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งในหลายประเทศ สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายมาตรา 
ของประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี ้ยังคงมีผลใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการแก้ไขเลย  
เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้มายาวนานถึงสองร้อยปีและเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่งจะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้
เห็นถึงคุณภาพในการร่างกฎหมายของสภาแห่งรัฐในขณะนั้น  

 การยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งนั้นใช้เวลาน้อยกว่าสี่ปี ทั้งที่ปริมาณงาน 
ที ่ต ้องดำเนินการมีจำนวนมหาศาล เนื ่องจากเป็นการรวบรวมกฎระเบียบของท้องถิ ่นต่าง ๆ  
และกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ให้มารวมกันอยู่ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน  
โดยภายในระยะเวลาการพิจารณาสี่ปีได้มีการประชุมทั้งหมด ๑๐๗ ครั ้ง  และการที่ประมวล
กฎหมายได้สำเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วนั ้นเนื ่องจากความตั ้งใจจริงของนโปเลียน  
ที่จะผลักดันให้มีการตราประมวลกฎหมายแพ่งให้เป็นผลสำเร็จให้ได้ เห็นได้จากการประชุมหารือ
ดังกล่าวจำนวน ๑๐๗ ครั้ง นโปเลียนได้เข้าร่วมการประชุมถึง ๕๗ ครั้ง เรื่องนี้เ ป็นการยืนยัน
ศักยภาพของบุรุษที่เขลาน้อยที่สุดสี่สิบคนที่สามารถร่างประมวลกฎหมายแพ่งให้สำเร็จได้ภายใน
ระยะเวลาไม่ถึงสี่ป ี
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 นโปเลียนมีอิทธิพลต่อสภาแห่งรัฐค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่  
นโปเลียนไปทำการรบที่ประเทศออสเตรีย สภาแห่งรัฐในขณะนั้นกำลังพิจารณาร่ างกฎหมาย 
เกี่ยวกับการเวนคืน สภาแห่งรัฐมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าชดเชยการเวนคืนควรให้เป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด เพ่ือที่จะสามารถกำหนดค่าชดเชยการเวนคืนในจำนวนที่น้อย เพ่ือให้
ฝ่ายบริหารจะได้ใช้เงินงบประมาณไม่มากจนเกินไป นโปเลียนได้แจ้งความเห็นไปยังสภาแห่งรัฐว่า 
การพิจารณากำหนดค่าชดเชยให้เป็นอำนาจของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เพื่อจะได้มีการกำหนด  
ค่าชดเชยที่เป็นธรรม ในที่สุดสภาแห่งรัฐจึงยินยอมทำตามความเห็นดังกล่าวของนโปเลียน  

๑.๒ ความต่อเนื่องทางโครงสร้างของบุคลากรภายในองค์กร 
 เดิมในยุคของนโปเลียนสภาแห่งรัฐมีบุคลากรทั้งหมดสามประเภท ได้แก่ 
 ๑) ที่ปรึกษาแห่งรัฐ (conseillers d’Etat) เป็นตำแหน่งสูงที่สุด เดิมมี

ทั้งหมด ๒๙ คน ต่อมาเพิ่มเป็น ๔๐ คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยนโปเลียน แต่ที่ผ่านมาได้มีการ
พิจารณาให้ออกจากตำแหน่งเพียง ๒ รายเท่านั ้น โดยนักกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
ที่ปรึกษาจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคำนึงถึงความสามารถอย่างแท้จริง เพราะผู้ที่เข้ารับ  
การคัดเลือกล้วนเป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางด้านกฎหมาย  

 ๒) นักกฎหมายระดับต้น (auditeurs) ปัจจุบันนักกฎหมายระดับต้น
เหล่านี้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่จะสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐได้ แต่ในยุคสมัย
ของนโปเลียนนักกฎหมายระดับต้นดังกล่าว (หรือนักกฎหมายระดับปฏิบัติการในรูปแบบ  
การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในทางอาชีพการงาน  

 ๓) พนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน (maîtres de requêtes) เป็นบุคลากร
ที่ทำงานในส่วนของการวินิจฉัยข้อพิพาท ไม่ได้ทำงานในส่วนของการให้ความเห็น ลักษณะ  
การทำงานจะมีความคล้ายกับตำแหน่งเลขานุการ สภาแห่งรัฐในยุคเริ่มแรกได้แบ่งออกเป็นส่วนที่
ทำหน้าที ่วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ และส่วนที ่วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่าง  
ฝ่ายปกครองกับประชาชน ซึ ่งลักษณะการทำงานเหมือนกับตุลาการศาลปกครองในปัจจุบัน  
แต่ในขณะนั ้นศาลปกครองยังไม่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารยังคงสงวนอำนาจ 
ในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนไว้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร โดยจะต้องรอเวลา
ถึงหนึ่งร้อยปีจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง 

 บุคลากรของสภาแห่งร ัฐม ีความหลากหลาย ประการแรก ค ือความ
หลากหลายเชิงวัยวุฒิ (diversité des âges) โดยวัฒนธรรมการทำงานในสภาแห่งรัฐของประเทศ
ฝรั่งเศสจะเป็นการทำงานระหว่างบุคลากรซึ่งมีความหลากหลายในเชิงวัยวุฒิ นักกฎหมายระดับ
ต้นหรือนักกฎหมายที่มีอายุน้อยต้องมีการสอบแข่งขันเข้าทำงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงอายุ
ประมาณ ๓๐ - ๓๕ ปี โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่มีอายุและมีประสบการณ์มากทันทีตั้งแต่ 
เริ่มทำงาน เพื่อจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากที่ปรึกษาที่มีอาวุโสและประสบการณ์  
ที ่มากกว่า แต่ม ีงานบางส่วนที ่ต ้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวในลักษณะการทำงานเดี ่ยว  
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นอกจากความหลากหลายในเชิงวัยวุฒิแล้ว ประการที่สองยังมีความหลากหลายในเชิงความคิดเห็น
ทางการเมืองด้วย ที่ผ่านมาบุคลากรที่ทำงานในสภาแห่งรัฐจะมีความเป็นอิสระทางการเมือง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างฝ่ายสามารถมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น บุรุษสี่สิบคน 
ที่นโปเลียนแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐนั้นมีทั้งกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนระบบนิ ยมกษัตริย์ 
และกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนฝ่ายปฏิวัติฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่านโปเลียนคัดเลือกบุคลากรจากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถโดยแท้จริง ไม่ว่าผู้นั ้นจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร แต่ถ้าเป็น  
นักกฎหมายที่มีความสามารถก็จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาแห่งรัฐได้ 

๑.๓ การจำแนกลักษณะของกฎหมายปกครองและยุคทองของสภาแห่งรัฐ 
 (๑) การค้นหาหลักเกณฑ์ของกฎหมายปกครอง 

ในยุคแรกเริ ่ม มีประเด็นปัญหาในการพิจารณากำหนดขอบเขต 
ของกฎหมายปกครองกับกฎหมายเอกชนว่าจะมีการแบ่งแยกกันอย่างไร โดยที่ในขณะนั้นกฎหมาย
ปกครองยังไม่มีการแยกออกมาเป็นสาขาต่างหาก จึงทำให้ศาลฎีกาของฝรั่งเศสกับสภาแห่งรัฐ  
อยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันเพื่อขยายเขตอำนาจของตน ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๘ ถึง  
ต้นศตวรรษที่ ๑๙ หน้าที่สำคัญของสภาแห่งรัฐในขณะนั้นคือการเป็นที่ปรึกษาในการให้ความเห็น
ทางกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ คือช่วงปี 
ค.ศ. ๑๘๗๒ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทำให้สภาแห่งรัฐได้กลายเป็นตุลาการโดยแท้ 
หมายความว่าสภาแห่งรัฐมีความเป็นอิสระในการใช้อำนาจตุลาการมิได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร 
อีกต่อไป คือ การจัดตั้งศาลชี้ขาดเขตอำนาจระหว่างศาลขึ้น ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาแห่งรัฐ  
จากสภาแห่งรัฐ ๔ ท่านและผู้พิพากษาศาลฎีกา ๔ ท่าน ทำหน้าที่พิจารณาว่าคดีพิพาทใดอยู่ใน  
เขตอำนาจของศาลใด โดยศาลชี้ขาดเขตอำนาจระหว่างศาลนั่งพิจารณาที่ห้องหนึ่งในสภาแห่งรัฐ 
ซึ ่งเป็นห้องที ่สวยที่สุดในอาคาร โดยตึกสภาแห่งรัฐตั ้งอยู ่ในอาคารแห่งหนึ ่งซึ ่งเป็นอาคาร  
ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๘ เรียกว่า ปาแล-รัวยาล (Palais-Royal) 
หรือพระบรมมหาราชวัง และในช่วงยุคทองของสภาแห่งรัฐได้มีการพิพากษาคดีหลายคดีที่สำคัญ
หลายคดีซึ่งเป็นคำพิพากษาที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าขอบเขตของกฎหมายปกครอง 
มีกรอบอยู่แค่ไหน สภาแห่งรัฐในขณะนั้นเป็นศาลปกครองที่มีเพียงศาลเดียว (ไม่มีการแบ่งเป็น  
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์) ประกอบกับในขณะนั้นรัฐสภาผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย  
ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื ่องกฎหมายปกครอง สภาแห่งรัฐจึงได้ใช้อำนาจหน้าที ่ของตน  
ในการกำหนดขอบเขตของกฎหมายปกครองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

หลักเกณฑ์ท ี ่ ใช ้สำหรับพิจารณาว ่าขณะนี ้ เราอยู ่ ใน ขอบเขต 
ของกฎหมายปกครองหรือไม่ หลักเกณฑ์แรก คือ การใช้อำนาจของรัฐ (Puissance publique) 
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม (État gendarme)  
เช่น การทำนิติกรรมฝ่ายเดียวหรือการใช้เอกสิทธิ ์หรืออำนาจของฝ่ายปกครองในทางสัญญา  
เพื ่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม ( ordre public)  
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หลักเกณฑ์ที่สอง คือ เรื่องการบริการสาธารณะ (Service public) คำว่าบริการสาธารณะในที่นี้
เป็นแนวความคิดของประเทศฝรั่งเศสเพราะในการกำหนดขอบเขตความหมายของบริการสาธารณะ 
ของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน โดยสภาแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางแนว  
คำพิพากษา เพื ่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรณีนั ้นเป็นการบริการสาธารณะหรือไม่  
เมื ่อได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื ่องการบริการสาธารณะแล้วสิ่งที ่สำคัญที่สุดคือความหมาย  
ของการบริการสาธารณะคืออะไร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของสภาแห่งรัฐที่จะกำหนดขอบเขตของกฎหมาย
ปกครอง เพราะทันทีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในขอบเขตของการเป็นบริการสาธารณะแล้ว  
จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสภาแห่งรัฐ ดังนั้นเร่ืองนี้จึงมีความสำคัญมาก 

(๒) การบริการสาธารณะแบบฝร่ังเศส 
คำว่า “บริการสาธารณะแบบฝรั่งเศส” (service public à la française)  

คืออะไร “บริการสาธารณะ” คือ สิ ่งที ่เกิดจากแนวคิดเชิงอุดมคติทางการเมืองและรวมถึง  
เชิงจริยธรรม บริการสาธารณะเกิดขึ ้นได้อย่างไร เป็นความเมตตา ความร่วมแรงร่วมใจ  
ความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ และเป็นหนึ่งในหน้าที ่เชิงสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ การใช้อำนาจรัฐ 
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของรัฐตำรวจ (État gendarme) ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐในการควบคุม
ส ังคม แต ่บร ิการสาธารณะ ค ือร ัฐสว ัสด ิการสังคม (État providence) ซ ึ ่งแสดงให้เห ็นถึง 
ความเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่ของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ของสภาแห่งรัฐ  
คือการขยายขอบเขตของการบริการสาธารณะให้กว้างที่สุด เพราะอะไรที่อยู่ในขอบเขตของ  
การบริการสาธารณะก็จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจในการพิจารณาคดีของสภาแห่งรัฐ แต่ประเด็นปัญหา 
ที่เกิดขึ ้นเนื ่องจากสภาแห่งรัฐตีความขยายขอบเขตของการบริการสาธารณะกว้างจนเกินไป  
จนทำให้การบริการสาธารณะกระจัดกระจายและไม่สามารถนิยามความหมายเพื่อกำหนดขอบเขตได้  
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๔๐ จนในที ่สุดรัฐมีความจำเป็นต้องมีการแปรรูป  
บริการสาธารณะ โดยบางส่วนโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเอกชน เมื่อมีการกำหนดนิยามคำว่า  
“การบริการสาธารณะ” ขึ้นมาก็เกิดปัญหาว่า นิยามดังกล่าวกว้างมากเกินไป จึงเกิดข้อถกเถียงว่า 
จะสามารถยึดถือการบริการสาธารณะเป็นหลักเกณฑ์มาใช้พิจารณากำหนดขอบเขตของกฎหมาย
ปกครองได้หรือไม่ และในการพิจารณาประโยชน์สาธารณะ ควรจะยึดถือมุมมองที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ได้พิจารณาเฉพาะแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้น สุดท้ายในช่วง ปี ค.ศ. ๑๙๕๕  
สภาแห่งรัฐจึงได้มีการวางแนวคำพิพากษาโดยนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริการสาธารณะมาใช้  
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น สัญญาทางปกครอง (Contrat administratif) การโยธาสาธารณะ 
(travaux publics) หรือการพิจารณาความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (domaine de l’Etat)  
โดยใช้การบริการสาธารณะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งสภาแห่งรัฐยอมรับว่านิยามของคำว่า  
การบริการสาธารณะนั้นยังไม่ชัดเจนและมีนิยามที่กว้างแต่ก็ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญที่สุด
ในการใช้พิจารณาว่าขอบเขตของกฎหมายปกครองควรจะเป็นอย่างไร  
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เมื่อเทียบเคียงขอบเขตของนิยามความหมายของการบริการสาธารณะ
ตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสกับแนวคิดการบริการสาธารณะของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป
เริ่มต้นจากการรวมตัวกันเป็นสหภาพเศรษฐกิจมาก่อนและหลังจากนั้นจึงมาเพิ่มบทบาทในเชิงการเมือง
และเชิงสังคมมากขึ้น ส่วนหลักการจัดทำบริการสาธารณะตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศส
ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ โดยส่วนมากจะเป็นบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐโดยแท้  
เช่น บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม ทางด้านการทหาร การศึกษา ในขณะที ่แนวคิด  
การให้บริการสาธารณะของสหภาพยุโรปจะยึดติดกับแนวคิดในเชิงเศรษฐกิจ การค้า จึงมี 
ความขัดแย้งกันระหว่างสองแนวคิดนี้ แต่สุดท้ายแล้วสหภาพยุโรปได้พัฒนาแนวคิดหนึ่งขึ ้นมา
เร ียกว ่า  “Service économique d’intérêt général”  (SIEG) หร ือบร ิการทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมของยุโรป ต่อมาทางสหภาพยุโรปได้กำหนดขอบเขต
ให้แคบลงตัดคำว่า เศรษฐกิจออกเหลือเพียง “Service d’intérêt général” (SIG) หรือบริการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ พิจารณาบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะกับบริการสาธารณะของฝรั่งเศส
แล้วนั้น เห็นว่าแนวคิดทั้งสองไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก 

มีข้อถกเถียงกันมากเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายปกครอง ซึ่งหาก
ใครที่เคยได้ศึกษากฎหมายฝรั่งเศสคงจะเคยได้ยินว่าในสมัยนั้นจะมีข้อถกเถียงในเชิงวิชาการ
ระหว่างสองสำนัก คือ สำนักบอร์โดซ์ (Bordeaux) (โดย Léon Duguit) และ สำนักตูลูส 
(Toulouse) (โดย Maurice Hauriou) ซึ่งความเห็นของทางสำนัก Léon Duguit จะยึดถือแนวคิด
เร ื ่องการบริการสาธารณะ (Service public) เป ็นหลัก โดยยึดจากบทบาทในเช ิงส ังคม 
ของกฎหมายปกครอง ส่วนสำนัก Toulouse จะยึดแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ (Puissance 
publique) โดยพิจารณาที่วัตถุประสงค์และวิธีการของกฎหมายปกครองเป็นหลัก สุดท้ายแล้ว 
การใช้หลักเกณฑ์พิจารณากำหนดขอบเขตของกฎหมายปกครองต้องใช้ทั้งสองหลักเกณฑ์ควบคู่กัน
เพื่อพิจารณาว่ามีการใช้อำนาจรัฐหรือไม่ และมีบริการสาธารณะหรือไม่ ด้วยเหตุนี้การถกเถียง  
ในเชิงวิชาการในสมัยนั้นจึงเป็นอันสิ้นสุดลง 

๑.๔ หลักการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง 
 การวางหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ หรือหลักกฎหมายปกครอง 

ที่สภาแห่งรัฐได้สร้างขึ้น เช่น หลักคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ประการแรกคือ หลักความต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ (La continuité du service public) ซึ่งหลักการนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับ
สิทธิในการนัดหยุดงานของบุคลากรของรัฐ (droit de grève dans la fonction publique)   
ต่อมาคือ หลักการปรับตัวของการบริการสาธารณะต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  (Le principe de 
mutabilité du service public) เพราะการบร ิการสาธารณะต ้องม ีการปร ับต ัวอย ู ่ เสมอ  
หลักความเสมอภาคระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะ (principe d’égalité du service public) คือ 
จะเลือกปฏิบัติระหว่างผู ้ใช้บริการสาธารณะไม่ได้ แต่ในช่วงหลังจะมีการใช้หลักใหม่ซึ ่งเป็น
ข้อยกเว้นของหลักความเสมอภาค ได้แก่ หลักการเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมหรือหลักการ
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เลือกปฏิบัติเชิงบวก (discrimination positive) ตัวอย่างเช่น การกำหนดจำนวนที่เท่ากันระหว่าง
ชายและหญิง (La parité hommes-femmes) เช่น การเลือกตั ้งท้องถิ ่นจะมีการกำหนดว่า 
แต่ละพรรคการเมืองต้องส่งจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นชายและหญิงจำนวนเท่ากัน จะเป็น
ชายมากกว่าหญิงหรือหญิงมากกว่าชายไม่ได้ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๔๐ - ๑๙๕๐ สภาแห่งรัฐ 
ได้กำหนดประเภทของหลักขึ้นใหม่เรียกว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” (principes généraux du droit)  
ซึ่งเป็นหลักที่มีค่าทางกฎหมายต่ำกว่ากฎหมายระดับรัฐบัญญัติหรือกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
ของรัฐสภา แต่จะมีค่าทางกฎหมายสูงกว่ากฎหมายของฝ่ายบริหารทั้งหมด สภาแห่งรัฐไม่ได้ใช้คำว่า  
“สร้าง” หลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาใหม่แต่ใช้คำว่า “ค้นพบ” คือหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีอยู่แล้ว 
เพียงแต่ว่ายังไม่นำมาใช้ และเมื่อต้องสร้างความชอบธรรมว่าหลักกฎหมายทั่วไปนี้มีลำดับศักดิ์  
ที่สูงกว่ากฎหมายของฝ่ายบริหารจึงถือว่าค้นพบขึ้นมา โดยสภาแห่งรัฐได้ค้นพบหลักกฎหมายทั่วไป 
จำนวนมากในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา เช่น หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ (sécurité 
juridique)  

ในยุคหนึ่งสภาแห่งรัฐเป็นองค์กรเดียวที่ทำหน้าที่อุดช่องว่างของกฎหมาย
ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ตรากฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในยุคหลังนอกจากสภาแห่งรัฐแล้ว 
ยังมีการจัดตั้งศาลประเภทอื่น ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ เดิมศาลรัฐธรรมนูญในช่วงแรก
มีอำนาจน้อยมาก เนื ่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสกำหนดเกี ่ยวกับที่มา  
ของอำนาจเป็นหลักไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ ต่อมา  
ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า คำปรารภของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๕๘  
มีผลบังคับเทียบเท่ากับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพซึ่งอ้างไว้อยู่ในคำปรารภดังกล่าว 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๑ เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญ  
จึงมีเขตอำนาจที่กว้างขวางขึ้น หลักกฎหมายปกครองทั่วไปซึ่งเดิมสภาแห่งรัฐได้ค้นพบบางส่วน  
ก็ได้กลายมาเป็นหลักการที ่มีค ุณค่าระดับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นอีกศาลหนึ่ ง 
ที่ทำหน้าที ่ชดเชยการไม่ทำหน้าที ่ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส  
ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ เป็นเพียงฉบับเดียวมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง อาจารย์ได้อ่านรัฐธรรมนูญไทยแล้ว 
รู้สึกว่าสิ่งที่ต่างกันคือ คำปรารภของรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศสจะอ้างสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งมีการระบุที่ครบถ้วนชัดเจน หากมีการนำบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานมากำหนดไว้ 
ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญประเทศไทยด้วยก็น่าจะเหมาะสมเช่นกัน 

 
๒. ศักยภาพในการปรับตัวของสภาแห่งรัฐ 
 
 ส่วนแรก การปรับเปลี ่ยนบทบาทของสภาแห่งรัฐให้สอดคล้องกับบริบท 

ที่เปลี ่ยนไป โดยยังคงรักษาความเหมาะสมและความสมดุลระหว่างบทบาทในทางบริหาร  
และบทบาทในทางตุลาการ  ทั้งนี้  ในสมัยของจักรพรรดินโปเลียน เดิมได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัด 

http://www.fao.org/3/a-i1240f.pdf


วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๒๕ 

  

(Conseil de Préfecture) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด (Le Préfet) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร 
ในระดับภูมิภาคและสภาจังหวัดทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมา
โดยที ่สภาแห่งรัฐมีอำนาจหน้าที ่ในการให้ความเห็นและในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
ในทางปกครอง ในป ีค.ศ. ๑๙๕๓ จึงได้มีการจัดตั้งศาลปกครองชั้นต้น (tribunaux administratifs)  
ขึ้นแทนที่สภาจังหวัด โดยมีศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมด ๔๒ แห่ง  ภายหลังจากได้มีการจัดตั้ง  
ศาลปกครองชั้นต้น สภาแห่งรัฐก็มีสถานะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นต้น และพิจารณาคดีในชั้นแรกบางส่วน ต่อมาเมื่อสภาแห่งรัฐประสบปัญหา
งานสะสมเป็นจำนวนมาก ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ จึงได้มีการจัดตั้งศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ขึ้น จำนวน ๘ แห่ง 
เพื่อแบ่งเบาภาระของสภาแห่งรัฐ โดยสภาแห่งรัฐได้ปรับสถานะเป็นศาลปกครองสูงสุด (juge de 
cassation) ทำหน้าที่พิจารณาคดีในชั้นสุดท้าย  

ในส่วนภารกิจด้านการให้คำปรึกษา สภาแห่งรัฐให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่รัฐบาลทั้งในกรณีที่รัฐบาลมีประเด็นขอหารือ หรือในกรณีที่สภาแห่งรัฐเห็นควรมีคำแนะนำ  
แก่รัฐบาลในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสังคม สภาแห่งรัฐก็อาจจัดทำรายงาน 
มีข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี  นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐยังมีภารกิจในด้านการตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายที่สภาแห่งรัฐตรวจพิจารณามีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ ฉบับ
ต่อปี ในจำนวนนี้เป็นร่างรัฐบัญญัติ (loi) ประมาณร้อยละ ๑๐ ส่วนที่เหลือเป็นร่างกฎหมายลำดับรอง 
ได้แก่ ร่างรัฐกฤษฎีกา (décret) และร่างกฎกระทรวง (règlement) สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณานั ้น ร่างพระราชบัญญัติมีกำหนดเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน  
ในขณะที่ร่างกฎกระทรวงจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ส่วนร่างรัฐกฤษฎีกานั้นสภาแห่ง
รัฐไม่ได้ตรวจพิจารณาทุกฉบับ  

สำหรับวิธีตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย สภาแห่งรัฐจะทำการตรวจสอบใน ๓ ด้าน  
ได้แก่ (๑) ตรวจสอบคุณภาพในการยกร่างบทบัญญัติของกฎหมาย (la qualité rédactionnelle) 
ซึ ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเข้าถ ึงและเข้าใจกฎหมาย 
(l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi) (๒) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
(la régularité juridique de la norme) และ (๓) การตรวจสอบความเหมาะสมทางบริหาร 
(l'opportunité administrative)๑  นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของร่างกฎหมายซึ่งเป็นเรื ่องใหม่ที ่มีแนวคิดมาจากการปฏิรูปกฎหมายอีกด้วย  อนึ่ง นอกจาก  

 
๑ ได้แก่ การตรวจสอบประโยชน์ (l’utilité) และความจำเป็น (la nécessité) ของร่างกฎหมาย  

โดยพิจารณาจากเป้าหมายของร่างกฎหมาย รวมทั้งการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ร่างกฎหมาย
และความพร้อมที่ฝ่ายปกครองจะสามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ( l’applicabilité des projets 
de texte et la capacité des services administratifs à les mettre en œuvre)  และการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของร่างกฎหมายกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( l’insertion dans l’environnement juridique 
existant) – เชิงอรรถโดยผู้เรียบเรียง 
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สภาแห่งรัฐจะมีบทบาทในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลและร่างกฎที ่ออกโดย 
ฝ่ายบริหารแล้ว นับตั้งแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เป็นต้นมา ร่างกฎหมาย
ที่เสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือโดยประชาชนก็สามารถเสนอให้สภาแห่งรัฐตรวจพิจารณาได้  
โดยผ่านคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันมีการขอให้ตรวจ 
ร่างรัฐบัญญัติโดยช่องทางดังกล่าวโดยเฉลี่ย ๒ ครั้งต่อปี  อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการให้คำปรึกษา 
ของสภาแห่งรัฐเป็นที่รู้จักกันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภารกิจด้านการวินิจฉัยข้อพิพาท เนื่องจาก  
ไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ความเห็นทางกฎหมายของสภาแห่งรัฐ เนื ่องจากไม่มีกฎหมายบังคับ 
ให้ต้องเปิดเผย จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะกำหนดแนวทางการเปิดเผยอย่างไร แตกต่างจากกรณี  
คำส่ังหรือคำพิพากษาของสภาแห่งรัฐที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ  

กลไกที ่สำคัญอีกประการหนึ ่งของภารกิจด้ านการให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับ 
คดีปกครอง (avis contentieux) คือ การเปิดโอกาสให้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครอง 
ชั้นอุทธรณ์สามารถยื่นคำร้องต่อสภาแห่งรัฐ (ในฐานะศาลสูง) เพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมายที่มี
ปัญหาในการตีความ ซึ ่งกลไกนี้มีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยสภาแห่งรัฐจะต้องตอบคำร้อง
ดังกล่าวภายในเวลา ๓ เดือน และความเห็นของสภาแห่งรัฐจะผูกพันศาลปกครองชั ้นต้น  
และศาลปกครองชั้นอุทธรณ์  นอกจากนี้ ศาลฎีกาก็ยังถือแนวทางการตีความตามความเห็น  
ของสภาแห่งรัฐด้วย  ในทางกลับกัน มีกลไกที่เปิดช่องให้สภาแห่งรัฐสามารถขอความเห็นเกี่ยวกับ
การตีความกฎหมายของสหภาพยุโรป ผ่านวิธีการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป  
หากสภาแห่งรัฐมีปัญหาในการตีความกฎหมายของสหภาพยุโรปด้วย 

ส่วนที่สอง บุคลากรของสภาแห่งรัฐ การบริหารงานบุคคลของสภาแห่งรัฐ 
อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของรองประธานสภาแห่งรัฐ (Vice-Président du Conseil d’Etat) 
สำหรับการเข้ามาเป็นบุคลากรของสภาแห่งรัฐ ในขั้นแรก จะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
นักกฎหมายชั้นต้น (Auditeur) ของสภาแห่งรัฐก่อน วิธีการคัดเลือกมีสองวิธี คือ วิธีการสอบเข้า 
(วิธ ีปกติ) และวิธีคัดเลือกจากผู ้ที ่จบการศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ( École 
Nationale d’Administration - ENA) ซ ึ ่งได ้ร ับคะแนนสูงส ุด ๑๐ อันด ับแรก (ว ิธ ีพ ิ เศษ)  
จากนั้นการเลื่อนตำแหน่งจะยึดถือตามระบบอาวุโส (เพื่อรักษาความเป็นอิ สระของบุคลากร)  
โดยนักกฎหมายชั้นต้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ประมาณ ๔-๕ ปี ก่อนจะเล่ือนตำแหน่งเป็นนักกฎหมาย
ระดับกลาง ซึ ่งทำหน้าที่ต ุลาการเจ้าของสำนวนหรือเลขานุการในการจัดทำร่างกฎหมาย 
หรือให้ความเห็น (Maître des requêtes) ซึ่งนักกฎหมายระดับกลางจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อีกประมาณ ๑๒-๑๕ ปี จ ึงจะได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นที ่ปร ึกษาแห่งร ัฐ (Conseiller d’Etat)  
อนึ่ง นอกเหนือจากการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการคัดเลือกและการเลื่อนตำแหน่งโดยระบบอาวุโสแล้ว 
ยังมีการใช้ระบบของการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมด้วย (tours extérieurs) โดยจำนวน ๑ ใน ๔ 
ของเจ้าหน้าที ่ในตำแหน่งตุลาการเจ้าของสำนวนหรือ เลขานุการในการจัดทำร่างกฎหมาย 
หรือให้ความเห็น (Maître des requêtes) และจำนวน ๑ ใน ๓ ของที่ปรึกษาแห่งรัฐ (Conseiller 
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d’Etat) จะมาจากบุคคลภายนอก โดยคุณสมบัติของบุคคลภายนอกที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
ตุลาการเจ้าของสำนวนหรือเลขานุการในการจัดทำร่างกฎหมายหรือให้ความเห็น (Maître des 
requêtes) นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปและมีประวัติการทำงานในส่วนราชการอื่น 
(service public extérieur) อย่างน้อย ๑๐ ปี ในขณะที่ตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ จะต้องมีอายุ 
๔๕ ปีขึ้นไปโดยไม่มีเงื ่อนไขว่าจะต้องเคยรับราชการมาก่อน  ดังนี้ บุคคลที่มาจากภาคเอกชน 
จึงสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐได้   ทั้งนี้  เหตุผลของการแต่งตั้งบุคคลภายนอก 
ให้เป็นบุคลากรของสภาแห่งรัฐและที่ปรึกษาสภาแห่งรัฐนั้น ก็เพื่อที่จะได้ผู้ที ่มีประสบการณ์  
และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยบุคลากรนั้นอาจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
เลยก็ได้ จากการที่มีบุคลากรสองกลุ่มนี้เองสภาแห่งรัฐจึงให้ความสำคัญกับระบบการทำงาน 
แบบเป็นองค์คณะ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองกลุ่ม โดยในองค์คณะ
ของที่ปรึกษาแห่งรัฐจะมีที่ปรึกษาแห่งรัฐส่วนหนึ่งที่เติบโตมาจากการทำงานในสภาแห่งรัฐเอง  
และอีกส่วนหนึ่งที่แต่งตั้งมาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานของบุคลากรของสภาแห่งรัฐจะไม่มีการจัดบุคลากร 
โดยแบ่งแยกว่าผู้ใดทำงานด้านวินิจฉัยข้อพิพาท ผู้ใดทำงานด้านการให้คำปรึกษา แต่นักกฎหมาย
หนึ่งคนจะต้องสามารถทำงานทั้งสองด้าน ในเรื่องนี้เคยมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการขัดกัน 
ของผลประโยชน์ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยโุรป 
(European Convention on Human Rights) ซึ่งมาตรา ๖ ได้กำหนดรับรองสิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการอันเป็นธรรม ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปจึงได้ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลฝรั่งเศส
เกี่ยวกับวิธีการทำงานของสภาแห่งรัฐ โดยเห็นว่า การที่นักกฎหมายหนึ่งคนทำงานทั้งสองด้าน  
ไม่ถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่จะต้องมีกระบวนการที่มีความโปร่งใสและรับรอง  
ความเป็นอิสระด้วย กล่าวคือ หากนักกฎหมายคนใดเคยเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการให้คำปรึกษา
ในเรื่องใดแล้ว จะมาร่วมเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยข้อพิพาทสำหรับเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้ 

มีปัญหาในทางปฏิบัติอีกประการหนึ่ง คือ สภาแห่งรัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอ  
กับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรของสภาแห่งรัฐซึ่ งมีฝีมือ มักจะถูกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
กรม หรือ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ขอให้ไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที ่ในหน่วยงานของตน  
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสภาแห่งรัฐจำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดที่ต้องไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น  
อย่างไรก็ตาม เหตุที่สภาแห่งรัฐเปิดโอกาสให้มีการขอยืมตัวบุคลากรไปช่วยงานที่หน่วยงานอ่ืนได้ ก็
เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้งานและปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลายในหน่วยงานที่มีความสำคัญต่าง ๆ โดย
สภาแห่งรัฐจะเลือกส่งบุคลากรไปดำรงตำแหน่งที ่สำคัญ เช่น ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือเลขาธิการสำนักงานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และในช่วงหลังสภาแห่งรัฐ 
ยังได้ส่งบุคลากรไปประจำที่ศาลแห่งสหภาพยุโรปด้วย 
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บทสรุป   
ขอเน้นย้ำในสองประเด็นด้วยกัน  
ประเด็นแรก สิ่งที่เปล่ียนไปของสภาแห่งรัฐ คือ ปัจจุบันสภาแห่งรัฐไม่ใช่ศาลสูงสุด 

เพียงแห่งเดียวเท่านั ้น แต่ในกระบวนการยุติธรรมของฝรั ่งเศสมีศาลสูงสุดถึง ๕ ศาล ได้แก่  
สภาแห่งรัฐ ศาลฎีกา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และศาลยุติธรรม  
แห่งสหภาพยุโรป  ดังนั ้น ในปัจจุบันสภาแห่งรัฐจึงไม่สามารถวินิจฉัยคดีโดยยึดถือมุมมอง  
ของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงบริบทกฎหมายรวมถึงแนวคำวินิจฉัยของศาลอื่น ๆ ด้วย  
สภาแห่งรัฐเป็นศาลสูงสุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจของตน แต่ไม่ได้เป็นอิสระจากศาลอื่น  
เพราะฉะนั้นในการพิพากษาคดี สภาแห่งรัฐจำเป็นจะต้องคำนึงถึงแนวคำวินิจฉัยของศาลอ่ืนด้วย 

ประเด ็นที ่สอง บทบาทของสภาแห่งร ัฐทางด้านว ิชาการและการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปมีมากขึ้น โดยสภาแห่งรัฐจะมีส่วนงานศึกษาวิจัย ในแต่ละปี  
มีการจัดทำรายงานประจำปีซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเผยแพร่
ความเห็นที ่สำคัญ และมีรายงานอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่ารายงานวิจัยประจำปี ซึ ่งเป็นผลงาน 
ทางด้านวิชาการในหัวข้อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่สังคม งานวิชาการของสภาแห่งรัฐนี้ได้รับ
การยอมรับว่ามีค ุณภาพมาก  นอกจากนี ้ สภาแห่งร ัฐยังได ้ม ีการริเร ิ ่มความร่วมมือกับ  
คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยการจัดการสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานของสภาแห่งรัฐเอง และมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพ่ือจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชน 

สุดท้าย ขอปิดการบรรยายด้วยการยกถ้อยคำของจักรพรรดินโปเลียน ที่ กล่าวว่า 
“ชัยชนะที่สำคัญที่สุดของตัวฉันไม่ใช่การชนะสงครามถึง ๔๐ ครั ้ง ซึ ่งเมื ่อเวลาผ่านไปก็จะมี
สงครามอื่น ๆ ในภายหลังมาแทนที่ แต่ชัยชนะที่สำคัญที่สุดก็คือประมวลกฎหมายแพ่งของฉัน  
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันลบเลือนและจะคงอยู่ตลอดไป”  คำกล่าวนี้เน้นย้ำถึงบทบาทแรกของสภาแห่งรัฐ 
ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส นั่นเอง 
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สองทศวรรษศาลปกครองกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 

    
 

   บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
 

ความเบื้องต้น 
ระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของประเทศไทยได้มีการพัฒนา 

“กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง”๒ มาโดยลำดับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางช่วงมีการ

 
 เอกสารนี้เดิมจัดทำขึ้นประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการสำคัญในปัจจบุัน

ของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทย” ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี ศาลปกครอง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓   
แต่เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการ
จัดงานจึงเห็นควรให้งดกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าวไว้ก่อน เอกสารนี้จึงยังไม่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ  
ในขณะนั้น และเนื่องจากขณะนี้ ศาลปกครองได้เปิดทำการในประเทศไทยครบ ๒๐ ปี หรือสองทศวรรษ  
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้เขียนจึงปรับปรุงข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  
๒ คำว่า “กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” มีการใช้คำดังกล่าวกันพอสมควร แต่เมื่อยังมิได้

เป็นถ้อยคำที่มีบทนิยามหรือการให้ความหมายไว้อย่างชัดเจน การใช้ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นไปตามเนื้อหา  
ที่มีการนำไปใช้ โดยในความเข้าใจอย่างกว้าง อาจครอบคลุมถึงกระบวนการใด ๆ ก็ได้ ทั้งที่เป็นกระบวนการ 
ในชั้นศาล หรือในชั้นฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นทางการ มีกฎหมายรองรับ เช่น การอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือการฟ้อง
คดีต่อศาล และที่ไม่เป็นทางการ เช่น การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ การเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่ วม
ปรึกษาหารือ ฯลฯ และมีวัตถุประสงค์ทั้งในทางส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ หรือในทางป้องกัน  
หรือในทางแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาททางปกครองอย่างยุติธรรม ส่วนความเข้าใจที่มีขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เป็นความเข้าใจที่สอดคล้องกับระบบยุติธรรมทางปกครองที่มีหลักประกันอย่างชัดเจนและสามารถให้ข้อยุติที่มี
กฎหมายรองรับได้ หรือที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความหมายอย่างกลาง นั้น ย่อมหมายถึง กระบวนการที่เป็น
ทางการ มีกฎหมายรองรับ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการในชั้นฝ่ายปกครองและกระบวนการในชั้นศาล สำหรับ
ความเข้าใจอย่างแคบ อาจให้หมายถึง กระบวนการที่เป็นทางการ มีกฎหมายรองรับ และให้ผลเป็นที่สุด  
ซึ่งได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ดำเนินการโดยศาลเท่านั้น ซึ่งการใช้ถ้อยคำดังกล่าวในความหมาย 
อย่างแคบที่สุดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล  
เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า “กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” ในความหมายที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
ในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนที่สุด ได้แก่ ความหมายอย่างกลาง เนื่องจากการกำหนดกระบวนการยุติธรรม  
ในชั้นศาล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งศาลปกครอง ย่อมต้องคำนึงถึงกระบวนการในชั้นของฝ่ายปกครองด้วย  
ส่วนจะกำหนดให้บทบาทและความสำคัญแก่กระบวนการในชั้นใดมากน้อยเพียงใดและอย่างไรนั้น  
เป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทด้านต่าง ๆ  

อย่างไรก็ดี ในเอกสารนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจพัฒนาการของกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองที่เกิดขึ้นในชั้นศาล ผู้เขียนขอกล่าวถึงและใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
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พัฒนาอย่างช้า ๆ บางช่วงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บางส่วนเป็นการพัฒนาในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการ ขณะที่บางส่วนเป็นการพัฒนาที่เป็นทางการ 

หากวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของกฎหมายปกครอง ได้แก่ การคุ้มครองปกป้องสิทธิ
ของบุคคลจากการกระทำของฝ่ายปกครอง และการส่งเสริมให้การดำเนินงานของฝ่ายปกครอง
หรือการบริหารราชการแผ่นดินขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ภายใต้กรอบ
ของหลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ และหากนำเอาวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของกฎหมายปกครองดังกล่าว
มากำหนดเป็นเป้าหมายของการมีระบบกฎหมายปกครองขึ ้นในสังคมแล้ว ความสำเร็จ  
ของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองย่อมเป็นส่วนสำคัญของการนำไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว เพราะการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางปกครองขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนก็ดี หรือการ
แก้ไขปัญหาและให้ข้อยุติเมื่อเกิดข้อพิพาททางปกครองขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนแล้วก็ดี จะกระทำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการมีกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของสังคมนั้น ควบคู่ไปกับการมีหลักกฎหมาย
ทางสารบัญญัติที่ถูกต้องครบถ้วน 

ประเทศไทยได้จัดตั้งศาลปกครองโดยเปิดทำการเป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ซึ่งจนถึงปัจจุบันนับได้เป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองหลายเรื่องด้วยกัน กรณีจึงสมควรกล่าวถึงเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ 
ที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีศาลปกครองจนถึงปัจจุบัน  

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับพัฒนาการ  
ของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลปกครองเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 
ผู้เขียนจึงจะขอกล่าวถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยในช่วงก่อนหน้า  
ที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพราะเป็นพัฒนาการที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองไทยในปัจจุบัน (๑) และแยกกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นที่กระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองต้องมีการพัฒนาออกเป็นเนื ้อหาอีกส่วนหนึ่ง (๒) ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจ  
และตระหนักร่วมกันว่า กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ดีนั้นจำต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ 
ก่อนที ่จะได้กล่าวถึงเนื ้อหาส่วนใหญ่ของเรื ่องนี ้ที ่เกี ่ยวกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ทางปกครองของไทยนับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลปกครอง (๓)  

 
 

 

ไปตามความหมายที่เป็นความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เจาะจงในชั้น  
ศาลปกครองเป็นสำคัญ หรืออาจเรียกว่า “การอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice หรือ 
la Justice Administrative)” 
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๑. รากฐานของพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทย 
 เมื่อพิจารณาเรื่องนี้ย้อนไปในอดีตตั้งแต่ต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครองของไทยมีมาพร้อมหรืออาจจะก่อนการมีแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร
วินิจฉัยชี ้ขาดข้อพิพาททางปกครองขึ ้นในประเทศไทยซึ ่งมีขึ ้นเป็นเวลานานแล้วด้วยซ้ำไป  
เพราะการให้มีความยุติธรรมทางปกครองนั้น ย่อมมีอยู่ควบคู่และสัมพันธ์กับหลักคิดทางการ
ปกครองนั่นเอง ส่วนประเด็นที่ว่า ในแต่ละช่วงของการปกครองมีการจัดระบบกระบวนการยุติธรรม
เอาไว้ในรูปแบบใด มีลักษณะเป็นทางการ หรือมีมาตรฐานเพียงใดหรือไม่ เป็นประเด็นที่ต้อง
พิจารณาต่อไปเป็นอีกส่วนหนึ่ง 

 อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมของพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองไทยเพื่อให้สามารถมองเห็นถึงรากฐานของพัฒนาการในเชิงโครงสร้าง (structural) แล้ว 
ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า รากฐานของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยมาจากระบบ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งปรับปรุง
ระบบคณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายเดิมและระบบการร้องทุกข์ต่อฝ่ายบริหารก่อนหนา้นั้น 
โดยให้มีระบบการพิจารณาและวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ที ่มีการจัดองค์กรและวิธ ีพิจารณา
เช่นเดียวกับองค์กรตุลาการในคดีปกครองของฝรั่งเศส (Conseil d’Etat) ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็น
ศาลปกครองเต็มรูปแบบ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นทำหน้าที่เป็นองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเป็นการทั่วไป ก่อนเสนอคำวินิจฉัยไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะ  
ผู้มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการทางบริหารให้เป็นผู้พิจารณามีคำสั่งในเรื่องนั้นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้  
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นมีค่าบังคับให้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามได้ 

 ความสำคัญของระบบคณะกรรมการวิน ิจฉัยร้องทุกข์ในฐานะรากฐาน 
ของพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยนี้ ปรากฏให้เห็นจากลักษณะสำคัญ  
๒ ประการ  

 ประการที่หนึ่ง ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา 
ในลักษณะเดียวกันกับองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองที่ใช้อยู่ในหลายประเทศ  

 ประการที ่สอง ระบบดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเอาไว้ 
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ กล่าวคือ การพัฒนาให้เกิดองค์กรวินิจฉัยชี ้ขาดข้อพิพาท 
ทางปกครองที่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
และหลักกฎหมายปกครอง และให้เกิดกระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ โดยในชั้นเริ่มแรก
ได้นำเอาหลักคิดของการแยก “ฝ่ายปกครองที่ปรึกษา” ออกจาก “ฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติการ”  
มาวางเป็นหลักไว้ในจุดเริ่มต้นการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ในลักษณะของการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเท่านั้น โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยร้องทุกข์ยังไม่มีผลบังคับทางกฎหมายได้เอง และต้อง
อาศัยอำนาจสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดผลบังคับต่อ
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ฝ่ายปกครอง๓ หรือการกำหนดประเภทของข้อพิพาททางปกครอง (เรื่องร้องทุกข์) ที่อยู่ในอำนาจ
การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เอาไว้เพียงบางประเภทในระยะเริ่มต้น เพื่อให้  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองให้ดีขึ้น
ในระดับหนึ่งเสียก่อน๔ หรือการนำเอาหลักเกณฑ์สำคัญที่เป็นหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีปกครอง 
ที ่ยอมรับใช้กันในศาลปกครองของต่างประเทศมากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย 
ในการเสนอเรื ่องร้องทุกข์ แล้วจึงพัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ ่งขึ้น  
โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เช ่น หลักเกณฑ์เก ี ่ยวกับผู ้ เสียหายที ่ม ีส ิทธิร ้องทุกข์๕ หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับระยะ 
เวลาการเสนอเรื ่องร้องทุกข์๖ หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการกำหนดให้ต้องมีการร้องขอให้มีการ 
แก้ไขเยียวยาเบื้องต้นภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน (Exhaustion of Administrative Remedies) แล้ว

 
๓ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒), มาตรา ๑๙ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

โปรดดูเพิ่มเติมในบันทึกของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ ที่ ๖๗/๒๕๒๖ เรื่อง เรือเอก เบญจ วิสมิตะนันทน์ ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแบ่งเงิน
ค่าจ้างนำร่อง ตุลาคม ๒๕๒๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/๑๗๘๔ ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๒๖ เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กรณีเรือเอก เบญจ วิสมิตะนันทน์) ในปัญหาผู้มีส่วนรู้เห็น
ในการกระทำที่นำมาเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์หรือไม่ ความเห็นของเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/ร.๙๔๙ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๒๖ เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ในปัญหาบุคคลที่เป็นผู้ใช้ถนนเป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์
กรณีเจ้าหน้าที ่ของรัฐละเลยต่อการดูแลรักษาหลอดไฟฟ้าบนถนนให้อยู ่ในสภาพที ่ใช้งานได้ดีหรือไม่  
(กรณีนางนงเยาว์ ว ิจารณ์ภ ูธร) บันทึกของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบคำวิน ิจฉัย  
ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๓๐/๒๕๒๗ เรื่อง บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 
ในกรณีทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์การสอนกับองค์การคลังสินค้า เมษายน ๒๕๒๗ ในประเด็นปัญหาว่าบุคคล 
ที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้าในการจัดหาสินค้าและส่งมอบไปยังจังหวัดต่าง ๆ แทนองค์การคลังสินค้า
เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์การสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งให้จังหวัดยกเลิกสัญญาการจัดซื้อ
อุปกรณ์ระหว่างจังหวัดกับองค์การคลังสินค้าหรือไม่ ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตามหนังส ือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที ่ นร ๐๖๐๑/ร.๙๙๒ ลงวันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐  
เรื ่อง เสนอคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กรณีสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร้องทุกข์ว่า
เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและเจ้าหน้าที ่ของกรมศุลกากรปฏิบัติหน้าที่  
โดยไม่ถ ูกต ้อง) และบันทึกข ้อส ังเกตของเลขาธ ิการคณะกรรมการกฤษฎ ีกา ประกอบคำว ิน ิจฉัย  
ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที ่ ๔๑/๒๕๓๐ กรณีร้องทุกข์ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  
(สิทธิร้องทุกข์ของ “สมาคม – นิติบุคคล”) ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิร้องทุกข์ของสมาคมในเรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

๖ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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จึงจะมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้๗ และแบบของคำร้องทุกข์๘ 
เป็นต้น รวมทั้งการนำเอาหลักการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยระบบไต่สวน๙ และหลักการฟังความ 

 
๗ มาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ และโปรดดู

เพิ่มเติมในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/ร.๓๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๙  
เรื่อง ทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๙๙/๒๕๒๘ กรณีบริษัท กวางหลงแมชชีนเนอรี่ จำกัด 
ร้องทุกข์เกี ่ยวกับการแจ้งความประกวดราคาซื ้อพัสดุเครื ่องตัดกระดาษของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา บันทึกมติ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (คณะที่ ๒) เรื่อง ทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๙๙/๒๕๒๘ 
กรณีบริษัท กวางหลงแมชชีนเนอรี่ จำกัด ร้องทุกข์เกี่ยวกับการแจ้งความประกวดราคาซื้อพัสดุเครื่องตัดกระดาษ 
ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙ และบันทึกข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื ่อง หลัก exhaustion of administrative remedies (มาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒) ในประเด็นปัญหาว่าการร้องทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินการประกวดราคาซื้อพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเสียก่อนที่จะยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
หรือไม่ หรือหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/ร.๔๔๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๗ เรื่อง แจ้งผล 
การวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีเรื่องร้องทุกข์ของนายธนวัฒน์ สวรรยาธิปัติ ขอให้พิจารณาปัญหาหน่วยงานทางปกครอง 
ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์ไว้ก่อนเนื่องจากถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ในประเด็นปัญหาว่า  
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องดำเนินการ “ร้องทุกข์” ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๑๘) เสียก่อนจึงจะมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือไม่ ซึ ่งในกรณีนี ้ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นว่า สถาบันฝ่ายกฎหมายปกครอง (หรือศาลยุติธรรม) จะยอมรับหลักกฎหมายนี้
กว้างขวางเพียงใดยังเป็นปัญหาที่ไม่ยุติ แม้ในต่างประเทศเองก็ยังมีคำวินิจฉัยซึ่งขัดแย้งกัน แต่การนำหลักนี้มาใช้ใน
ระบบร้องทุกข์ของไทยย่อมมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดระบบการบริหารที่ดีได้เพราะจะทำให้มีการร้อ งเรียน 
เพื่อแก้ปัญหาตามลำดับชั้น แต่สำหรับประเทศไทยย่อมต้องพึงระลึกว่า ตราบใดที่ไม่มีคำวินิจฉัยที่สามารถใช้
เป็นบรรทัดฐานได้ หรือยังไม่มีระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การนำหลักนี้มาใช้ย่อม
เป็นที่ถกเถียงกันได้เสมอ (หมายเหตุ : ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการแก้ไขเยียวยาเบื้องต้นโดยฝ่ายปกครองหรือ
การให้ทบทวนโดยฝ่ายปกครองเสียก่อนแล้วจึงไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เป็นประเด็น 
ที่สำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งในการจัดระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยการให้ทบทวนโดยฝ่ายปกครอง
เสียก่อนมีข้อดีทั ้งในด้านแบบพิธีที ่เคร่งครัดน้อยกว่า มีขอบเขตการแก้ไขเยียวยาที ่ยืดหยุ่นและกว้างมากกว่า  
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาน้อยกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และสามารถแก้ไขเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว 
โดยอาจไม่จำเป็นต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล แต่ก็มีข้อเสียตรงที่เป็นการเพิ่มกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทจากแต่เดิม 
มีเพียงกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทในชั้นศาล (ในกรณีที่ผลของการทบทวนยังไม่เป็นที่พอใจของผู้เสียหาย เพราะการ
ทบทวนโดยฝ่ายปกครองไม่มีผลทางกฎหมายเป็นที่สุด) และมาตรฐานของการทบทวนโดยฝ่ายปกครองที่ต้องให้มั่นใจได้
ว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การนำเอาระบบการแก้ไขเยียวยาเบื้องต้นโดยฝ่ายปกครองมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ศาล 
จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาจึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียต่าง ๆ อย่างแท้จริง ผู้เขียนเห็นว่า การแก้ไขเยียวยา
ภายในฝ่ายปกครองที ่จะเป็นเงื ่อนไขในการเสนอเรื ่องต่อองค์กรวินิจฉัยชี ้ขาดข้อพิพาททางปกครองตามหลัก 
exhaustion of administrative remedies นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่า เป็นกระบวนการที่กฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดให้ต้องไปดำเนินการร้องขอให้มีการแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการกำหนดบังคับเช่นนั้นในกฎหมายเฉพาะหรือกำหนดบังคับเป็นหลักการทั่วไปในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ  
แต่ไม่อาจให้รวมถึงกระบวนการร้องเรียนทั่วไปต่อฝ่ายบริหารที่จะร้องเรียนหรือไม่ก็ได้ ซึ ่งในกรณีคำวินิจฉัย 



วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๓๔ 

  

ทุกฝ่าย๑๐ เข้ามาใช้เป็นหลักสำคัญในวิธีพิจารณาเรื ่องร้องทุกข์ หลังจากนั้น ในระยะต่อมา  
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนมีความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง ที่เรียกได้ว่าเป็น “องค์ความรู้
และภูมิปัญญาของไทย” ในระดับหนึ่งแล้ว จึงขยับการพัฒนาไปสู่ระบบการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
ทางปกครองที ่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธ ิภาพยิ ่งข ึ ้นตามหลักค ิดของการพัฒนา  
“ฝ่ายปกครองที่ปรึกษา” ไปสู่ “ฝ่ายปกครองผู้วินิจฉัยชี้ขาด” เช่น การเริ่มนำกลไก “พนักงาน
ผู้รับผิดชอบสำนวน” (เทียบเคียงได้กับ “ตุลาการผู้แถลงคดี” ในปัจจุบัน) ซึ ่งเป็นเรื ่องใหม่  
ที่นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ ้นเคย มาใช้ในวิธีพิจารณาเรื ่องร้องทุกข์หลังจากที่ม ีการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง๑๑ การเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบ “ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง”  
ได้หลังจากที่ยังจำกัดไม่ให้มีอำนาจดังกล่าวในระยะแรก เมื่อเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเริ่มมีความ
เข ้าใจในเร ื ่องด ังกล ่าวอย ่างเพ ียงพอแล ้ว โดยม ีการออกเป ็นกฎกระทรวง ๑๒ เป ็นต้น  
จนต่อมาในระยะหลังสุดก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครอง ก็ได้มีการพัฒนาระบบคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อเตรียมการปรับปรุงให้เป็นศาลปกครอง เช่น การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

 

ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๙๙/๒๕๒๘ กรณีบริษัท กวางหลงแมชชีนเนอรี่ จำกัด  ผู้เขียนเห็นด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ส่วนกรณีเรื่องร้องทุกข์ของนายธนวัฒน์ สวรรยาธิปัติ นั้น ผู้เขียนเห็นว่า 
การ “ร้องทุกข์” ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) มีลักษณะที่เป็นการร้องเรียนทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบ  
กับการ “อุทธรณ์” กรณีที ่ม ีการดำเนินการทางวิน ัย โดยมีเหตุมาจากความคับข้องใจในเรื ่องใด ๆ  
เหตุในลักษณะเช่นนี้ จึงไม่อาจจัดให้มีระบบการแก้ไขเยียวยาเบื้องต้นภายในฝ่ายปกครองที่มี ลักษณะเฉพาะ 
และอ้างอิงหลักความชอบด้วยกฎหมายหรือหลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองได้อย่างแน่ชัด กฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ก็ได้กำหนดให้การร้องทุกข์เป็น “สิทธิ” อันมิใช่บทบังคับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
(การกำหนดให้เป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาล) ด้วยเหตุนี้ ผู้ เขียนจึงเห็นว่า การ “ร้องทุกข์” ตามกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) โดยหลักจึงมิใช่กระบวนการในลักษณะที่บังคับให้ต้องกระทำก่อนใช้สิทธิร้องทุกข์  
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามนัยมาตรา ๒๐ (๔) 

๘ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งความ  

ในหมวด ๒ วิธีพิจารณาในชั้นสอบสวนและสรุปสำนวน ตามระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑๓ วรรคสาม ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ และความในหมวด ๓ วิธีพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ข้อ ๒๔ วรรคสี่ 

๑๐ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๒ ของระเบียบ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑ ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๒ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ ่ง (๑) (จ) และ มาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 



วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๓๕ 

  

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๒ ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในรูปแบบที่สังกัด
ศาลยุติธรรม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ให้เป็นศาลปกครองที ่สมบูรณ์ต่อไป ๑๓ หรือการที ่รัฐบาลในเวลาต่อ ๆ มา 
ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งได้มีการนำมาบัญญัติรับรอง
หลักการที่ประเทศไทยได้ตัดสินใจและตกลงใจครั้งสำคัญให้มีระบบศาลปกครองที่เป็นระบบศาลคู่
อย่างเป็นทางการไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ เป็นต้น๑๔  

 จากพัฒนาการดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ถือเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยในปัจจุบัน
อย่างแท้จริง 

 นอกจากนี ้ สมควรกล่าวไว้ด ้วยเช่นกันว่า ในขณะที ่ประเทศไทยยังไม่มี  
ศาลปกครอง นั้น มีการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินงาน  
ของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมด้วยเช่นกัน ซึ ่งการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลยุติธรรม
ดังกล่าวก็นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 
อีกส่วนหนึ่งเช่นกัน โดยเฉพาะการสร้างความรับรู้และความเข้าใจของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับ
อำนาจของฝ่ายตุลาการในการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง๑๕ เพียงแต่การพิจารณาพิพากษาคดี
โดยศาลยุติธรรมดังกล่าวเป็นไปในหลักคิดของระบบศาลเดี ่ยว จึงยังไม่มีประเด็นเกี ่ยวกับ  
การพัฒนาในเชิงกระบวนการมากนัก 

 

 
๑๓ มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่ประเทศไทยยอมรับความคิด  

ที่จะให้มีการจัดตั้งศาลปกครองโดยระบบศาลคู่ โดยหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญได้แก่ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
๑๔ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ อาจศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม

ได้จากวรรณกรรมทางกฎหมายที่มีอยู่จำนวนมาก เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๑๒๕ ปี Council 
of State สภาที ่ปรึกษาราชการแผ่นดิน, ๒๕๔๒ ; อมร จันทรสมบูรณ์, “บันทึกข้อสังเกตของเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. ....”  (๒๕๒๕) ๑ วารสารกฎหมาย
ปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ, สำนักงานศาลปกครอง, “ความเป็นมาของศาลปกครอง”  (๒๕๔๔) ๑
วารสารวิชาการศาลปกครอง  ชาญชัย แสวงศักดิ์, คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒)  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คำอธิบายกฎหมายมหาชน เล่ม ๒ (สำนักพิมพ์นิติ
ธรรม, ๒๕๓๗), อักขราทร จุฬารัตน, กว่าจะมาเป็นศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ๒๕๕๒) 

๑๕ ผู้สนใจศึกษาการควบคุมตรวจสอบข้อพิพาททางปกครองโดยศาลยุติธรรมก่อนหน้าที่จะมี
การจัดตั้งศาลปกครอง สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากวรรณกรรมทางกฎหมายซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อย เช่น 
บัญญัติ สุชีวะ, “การฟ้องคดีเกี ่ยวกับฝ่ายบริหาร.” (๒๕๐๙) ๒๔ บทบัณฑิตย์ ๒๗๙ ; จิระนิติ หะวานนท์. 
“การตรวจสอบการกระทำทางปกครองโดยศาลยุติธรรม.” (๒๕๒๙) ๔๒ บทบัณฑิตย์ ๒๖. 
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๒. เหตุผลความจำเป็นที ่ศาลต้องยอมรับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครอง 

 ในเรื่องนี้อาจมีสมมุติฐานเกิดขึ้นว่า ความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรใดหรือในเรื่องใดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินงานขององค์กรนั้นหรือเรื่องนั้น
มีความมั่นคงหนักแน่น ไม่เปลี ่ยนแปลง ซึ ่งแสดงออกด้วยการที่มีการคงสภาพตามที่เกิดขึ้น 
และเป็นอยู่ไว้ให้ยาวนานที่สุด เมื่อศาลเป็นองค์กรที่จะต้องได้รับความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ 
ฉะนั ้น ศาลจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความมั ่นคงหนักแน่น ในขณะที ่การเปลี ่ยนแปลง  
เป็นสิ ่งที ่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั ่นคงหนักแน่น  ดังนั ้น การเปลี่ยนแปลงจึงไม่สอดคล้อง 
กับภาพลักษณ์ขององค์กรศาล 

 คำถามที่น่าสนใจในที่นี ้จึงได้แก่คำถามที่ว่า ศาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานของศาลด้วยหรือ ? 

 ผู้เขียนเห็นว่า ศาลทุกศาล รวมทั้งศาลปกครองมีความจำเป็นที่ต้องเปิดกว้าง  
และยอมรับให้มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงหนักแน่น 
ของศาลเสมอไป 

 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ ่งที่ดีขึ ้นนั้น เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และความมั่นคงหนัก
แน่นที่สังคมให้ความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของศาลจะเป็นความมั่นคงหนักแน่นในทางเนื้อหาของ
หลักกฎหมายที่สำคัญที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี ส่วนเชิงโครงสร้างและกระบวนการในการพิจารณา
คดีสามารถปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงตามยุคสมัยได้ง่ายกว่าตราบเท่าที ่ยังคงเคารพและรักษา
หลักเกณฑ์พื้นฐานของวิธีพิจารณาคดีเอาไว ้

 ประการที่สอง ความจำเป็นที่ศาลจำต้องยึดมั่นในอุดมการณ์หรือค่านิยมของศาล 
(Court Values)๑๖ 

 การปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมของศาลนั้น มีอุดมการณ์หรือค่านิยม  
ของศาล (Court Values) ที่ยอมรับกันในทางสากล ประกอบด้วย ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย 
(Equality before the law) ความตรงไปตรงมา (Fairness) ความเป็นกลาง ( Impartiality)  
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ( Independence of decision making) คุณธรรม (Integrity) 
ความโปร่งใส (Transparency) โอกาสในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม (Accessibility)  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Timeliness) ความชัดเจนแน่นอน (Certainty) 
และการดำเนินการโดยมีอำนาจ (Competence) เมื่อศาลปกครองเป็นกลไกสุดท้ายในการตัดสิน 
ข้อพิพาททางปกครองอันมีผลบังคับเป็นที่สุด และเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการวางหลักกฎหมาย

 
๑๖ เทียบเคียงจากกรอบการดำเนินงานสากลเพื ่อความเป็นเลิศของศาล (the international 

framework for court excellence, 2nd Edition, March 2013) ของ International Consortium for Court 
Excellence 
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ปกครองที่จะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ดังนั้น  
จึงเห็นได้ว่า มีความจำเป็นที่ศาลปกครองจะต้องปรับเปลี่ยนหรือคิดค้นกระบวนการทำงาน 
ที่จะสามารถทำให้ศาลยังคงรักษาอุดมการณ์หรือค่านิยมของศาลดังกล่าวได้  

 ประการที ่สาม สภาพของสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงอยู ่เสมอและข้อเรียกร้อง 
ของสังคมที่เน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการให้บริการของรัฐ  

 สังคมสมัยใหม่มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก เช่น มีกิจกรรมในการ
ดำเนินชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างจากอดีต มีวิธีการหรือช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
หลากหลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีปัจจัยที่กดดันให้เกิดการตัดสินใจหรือข้อยุติที่แน่นอนชัดเจน  
และภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมมากขึ ้น เป็นต้น พฤติกรรมของคนในสังคมที ่ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินคดีในศาลจึงคาดหมายถึงการเปลี ่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ส่วนข้อเรียกร้อง  
หรือความต้องการของสังคมจากการได้รับบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การอำนวยความ
ยุติธรรมก็เน้นไปที่คุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ และมีแนวโน้มปฏิเสธกระบวนการ 
หรือแบบพิธีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งยังเป็นข้อเรียกร้องที่มีน้ำหนักและ “เสียงดัง” มากขึ้นกว่า
ในอดีต และโดยที่คู่กรณีและสังคมมีความคาดหวังและความเชื่อมั่นในการทำงานขององค์กรตุลาการ
เป็นอย่างสูงในฐานะที่จะเป็น “ที่พึ่ง” ในการอำนวยความยุติธรรมได้ ศาลปกครองซึ่งรับผิดชอบ
การพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือสาธารณะจึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศที ่พัฒนากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองมาเป็นเวลานาน  
เช่น ประเทศฝรั ่งเศสแล้ว พบว่า กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
มีพัฒนาการอยู่เสมอ ทั้งในส่วนที่เป็นการพัฒนาโดยแนวคำวินิจฉัยของศาล และในส่วนที่เป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายลายลักษณ์อักษร และหากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีศาลยุติธรรมและศาลอื่น ๆ 
แล้วก็จะพบว่า มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของศาลและการอำนวยความ
ยุติธรรมอยู่อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอเช่นกัน ดังเช่น ศาลยุติธรรมของไทยได้มีการพัฒนา
กระบวนการในการอำนวยความยุต ิธรรมในหลายเร ื ่อง ศาลปกครอง (รวมทั ้งศาลอื ่น)  
ในทุกประเทศจึงล้วนแต่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและแตกต่าง  
จากในอดีตอย่างมากทั้งในส่วนที่เป็นการปรับฐานของหลักคิดในการควบคุมตรวจสอบฝ่าย
ปกครองที่มีขอบเขตสมบูรณ์และสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาวิธีพิจารณา
รวมทั้งวิธีการทำงาน การผสานหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีกับหลักการบริหารจัดการคดีเข้าด้วยกัน
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิทยาการอื่น ๆ ฯลฯ  ทั้งนี้  เพื่อให้ศาลมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ที ่จะตอบสนองต่อความคาดหวังและความเปลี ่ยนแปลงของสังคม และทำให้ศาลสามารถ
รับผิดชอบและรักษาสถานภาพการเป็น “ที่พึ่ง”ของสังคมเอาไว้ได้นั่นเอง 

 ประการที่สี่ ความไม่ครบถ้วน หรือมีข้อบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องของระบบ 
การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่วางไว้ในอดีต  
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 ในชั้นที่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้พยายามให้เป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม แต่อาจจะด้วยเหตุที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองรวมทั้งหลักกฎหมายปกครองยังไม่กว้างขวางและลึกซึ้งเพียงพอที่จะวาง
ระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์หรืออาจจะด้วยเหตุข้อจำกัดด้านอื่น เช่น การที่กำหนดให้ศาล
ปกครองของไทยมีเขตอำนาจในการควบคุมตรวจสอบครอบคลุมทั ้งการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และการควบคุมตรวจสอบความรับผิด 
ของฝ่ายปกครอง (ทั้งความรับผิดที่เกิดจากนิติกรรมและความรับผิดที่เกิดจากนิติเหตุอื ่น  ๆ)  
ซึ่งเป็นการกำหนดเขตอำนาจที่สอดคล้องกับประเทศที่มีศาลปกครองส่วนใหญ่ และเป็นแนวทาง  
ที่จะนำไปสู่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้สมบูรณ์กว่า โดยมีลักษณะแนวความคิด  
ในการกำหนดเขตอำนาจศาลคล้ายคลึงกับประเทศฝรั่งเศส (รวมทั้งประเทศส่วนใหญ่ที่มีศาลปกครอง) 
และมีขอบเขตที่ไม่ได้จำกัดแคบเพียงการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ
ทางปกครองฝ่ายเดียวทำนองเดียวกับเขตอำนาจของศาลปกครองเยอรมัน แต่กลับปรากฏว่า  
ในส่วนการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองนั้น ในการจัดระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของเยอรมันได้จัดระบบไว้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกัน  
รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลมากกว่าระบบของศาลปกครองไทย (เช่น การกำหนดให้มีการฟ้องคดี
เพ่ือขอให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองได้ การฟ้องคดีขอให้ฝ่ายปกครองกระทำการหรือ
งดเว้นกระทำการได้ หรือการกำหนดวิธ ีการที ่ศาลสามารถแก้ป ัญหาการให้ศาลร ับคดี  
ไว้พิจารณาได้ ในกรณีที่การอุทธรณ์คัดค้านต่อฝ่ายปกครองยังไม่ครบขั้นตอน เป็นต้น) หรือในระบบ
กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส การควบคุมตรวจสอบและการแก้ไขเยียวยาข้อพิพาทอันเกิดจาก
การกระทำทางปกครองฝ่ายเดียวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีประสิทธิภาพสูงและแตกต่างพอสมควร
กับระบบที่วางไว้สำหรับศาลปกครองของไทย (เช่น การกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจเพิ่มเติม  
ในการกำหนดคำบังคับในคดีฟ้องเพิกถอนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ศาลปกครอง 
มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติตามมาตรการที่ศาลเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้อง
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิกถอนการกระทำนั้นได้ด้วย การกำหนดระบบการเสนอคำฟ้อง
ต่อศาล โดยแยกเรื ่อง “ระยะเวลาการเสนอคดีต่อศาล”(le délai de recours)๑๗ ออกจาก  
“อายุความสิทธิเรียกร้อง” (la prescription)๑๘ ซึ่งจะมีผลทำให้การเสนอคดีต่อศาลมีหลักเกณฑ์

 
๑๗ ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยในด้านระยะเวลา ศาลจะพิจารณาจากระยะเวลา  

การเสนอคดีต่อศาล ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับหลังจากมีการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้น  
ตามหลัก “ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงทางคดี” (la liaison du contentieux) ที่กำหนดให้การฟ้องคดี 
ต่อศาลต้องกระทำและให้กระทำได้เมื ่อมีการกระทำทางปกครองมาอาศัยเป็นฐานของการฟ้องคดีแล้ว  
และโดยทั่วไประยะเวลาการเสนอคดีต่อศาลกำหนดไว้เป็นเวลา ๒ เดือน นับแต่ได้รู้ถึงการกระทำทางปกครอง
ตามหลักการดังกล่าว 

๑๘นอกจากนั้น ในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสยังมีการจัดระบบอายุความการเรียกร้องให้
ฝ่ายปกครองชดใช้เงินเอาไว้เป็นการเฉพาะ แยกต่างหากจากอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องในกฎหมายเอกชน 
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เร่ืองระยะเวลาการเสนอคดีอยู่ในแนวทางเดียวกันสำหรับคดีพิพาทเกือบทุกประเภท มิใช่แตกต่าง
กระจัดกระจายกันตามประเภทของอายุความ การปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายโดยเปิดโอกาส 
ให้มีการเสนอประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของกฎของฝ่ายบริหารให้ศาลปกครองสามารถ  
ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบได้อยู่เสมอ โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการถูกบังคับใช้กฎใดมีสทิธิ
ร้องขอให้หน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎนั้นยกเลิกกฎดังกล่าวได้เ สมอ  
และหากพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือหน่วยงานปฏิเสธไม่ยกเลิกกฎดังกล่าว ก็ให้มีสิทธิ
เสนอคดีต่อศาลได้นับจากเวลานั้น  ทั้งนี้  เพ่ือก้าวข้ามข้อจำกัดของหลักคิดเดิมที่ยึดมั่นแต่เพียงว่า  
การโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎต้องกระทำภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้นับตั้งแต่วันที่กฎนั้นมีการประกาศใช้ เพื ่อรักษาการบังคับใช้กฎดังกล่าวไว้ให้เกิด  
ความแน่นอนมั่นคงตามหลักความมั่นคงทางกฎหมาย ดังที่จะกล่าวต่อไป๑๙)  

 ดังนั้น คำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งไว้ข้างต้น จึงไม่อาจให้คำตอบเป็นอย่างอื่นได้ 
นอกจากการยอมรับว่า ศาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของศาล และจำเป็นต้อง
ปรับปรุงพัฒนาภารกิจของตนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและยังคงสามารถ
อำนวยความยุติธรรมให้ได้อย่างดีที่สุด 

๓. พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง
ศาลปกครอง 

 นับตั ้งแต่มีการจัดตั ้งศาลปกครองขึ ้น การพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ทางปกครองไทยได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งหากพิจารณาจากบ่อเกิดหรือแหล่งที ่มา 
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่แบ่งออกได้เป็นบ่อเกิดหรือแหล่งที ่มาที ่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร กับบ่อเกิดหรือแหล่งที ่มาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว พบว่า มีพัฒนาการ 
ของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยเกิดขึ้นในสองส่วน 

 ๓.๑ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยโดยคำพิพากษาหรือ
คำสั่งของศาลปกครอง 

  โดยที่สภาพของกฎหมายปกครองซึ่งรวมไปถึงกฎหมายทางด้านวิธีสบัญญัติ
ในแต่ละสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรกระจัดกระจายอยู่เป็น
จำนวนมาก ในประเทศที่มีศาลปกครองและมีเวลามากเพียงพอสำหรับการพัฒนาจะใช้วิธีการ
พัฒนาโดยอาศัยแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ทั้งกรณีที่ศาลอ้างถึง “หลักกฎหมายทั่วไป” 

 

โดยมีรัฐบัญญัติลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๖๘ ว่าด้วยอายุความสิทธิเรียกร้องในหนี้เหนือรัฐ เขตการปกครอง
ระดับจังหวัด เขตการปกครองระดับท้องถิ่น และวิสาหกิจมหาชน ที่กำหนดอายุความ ๔ ปี (la prescription 
quadriennale) สำหรับกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๙ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุของผู้เขียน กรณีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๒๙๙/๒๕๕๘ ในเชิงอรรถที่ ๔๗, น. ๒๒. 
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(principes généraux du droit หรือ general principle of law)๒๐ และกรณีที่ศาล “ปรับใช้
กฎหมาย” ในแต่ละคดีเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับการอาศัยแนวคำวินิจฉัยของศาลในการพัฒนา  
หลักกฎหมายปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้น ถึงแม้หลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ศาลพัฒนาขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักกฎหมายในส่วนที่เป็น “เนื้อหา” และการกล่าวถึง 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ในตำรากฎหมายปกครองของต่างประเทศมักจะมุ่งเน้นสื่อถึงหลักกฎหมาย 
ในส่วนที่เป็น “เนื้อหา” โดยแทบจะไม่มีการใช้ถ้อยคำเจาะจงว่า “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย  
วิธีพิจารณาคดีปกครอง” แยกต่างหากจากคำว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” ก็ตาม แต่ก็มีการใช้  
วิธีด ังกล่าวนี ้ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองในส่วนที ่เกี ่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  
ทางปกครองอยู่จำนวนหนึ่ง  นอกจากนั้น ถึงแม้ความกระจัดกระจายและหลากหลายของกฎหมาย
ปกครองลายลักษณ์อักษรในส่วนของโครงสร้างการจัดองค์กร และวิธีพิจารณาขององค์กรวินิจฉัย 
ชี้ขาดทางปกครองจะมีไม่มากเท่ากับในส่วนสารบัญญัติก็ตาม แต่เมื่อการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
ทางปกครองมีการพัฒนาขึ ้นภายหลังจากที ่ม ีการพัฒนากระบวนการยุต ิธรรมทางแพ่ง  
และทางอาญา ประกอบกับมีลักษณะเฉพาะบางประการ ศาลปกครองในต่างประเทศจึงอาศั ย
วิธีการอ้างอิงหลักกฎหมายทั่วไปเพ่ือ “อุดช่องว่าง” ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรด้วย รวมทั้งได้
ใช้วิธีการการปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาเป็นรายคดีซึ ่งมีผลเป็นการสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณา ซึ่งการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย  
ในหลายประเด็นก็ได้รับการพัฒนาโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองเช่นกัน  

 ๓.๑.๑ “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
 ก่อนที่จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของ “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง” ที่ศาลปกครองได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาหรือคำส่ัง ผู้เขียนขอเสนอข้อพิจารณา 
ที่สำคัญ ดังนี้ 

 ประการแรก ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มีความจำเป็น 
ที่ต้องยอมรับ “หลักกฎหมายทั ่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” หรือไม่ เพียงใด นั้น  
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ในการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองในต่างประเทศ  
จะพบว่ามีการอ้างถึง “หลักกฎหมายทั่วไป” (principes généraux du droit หรือ general 
principle of law) ในกฎหมายปกครอง ในลักษณะที่ทำให้เห็นได้ว่า “หลักกฎหมายทั่วไป”  
เป็นบ่อเกิดหรือที่มา (Sources of Law) อันสำคัญในกฎหมายสาขานี้ โดยเฉพาะในส่วนที่ถือว่า
เป็นบ่อเกิดของหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนิติวิธีดังกล่าวในการพัฒนากฎหมายเกิดขึ้นมาจาก
ข้อจำกัดของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีบัญญัติไว้ยังไม่สามารถครอบคลุมถึงหลักกฎหมาย 
ที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีได้ทั ้งหมด จึงเป็นวิธีการอย่างหนึ ่งที ่ยอมรับกันในการอุดช่องว่าง  

 
๒๐ ผู้เขียนได้ค้นคว้าศึกษาในเรื่อง “หลักกฎหมายทั่วไป” ในกฎหมายปกครองเอาไว้แล้ว

เนื ่องจากเป็นเรื ่องที ่ผู ้เขียนเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองของไทย  
ทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ และจะได้นำเสนอเป็นเอกสารวิชาการต่อผู้ที่สนใจศึกษาในเวลาต่อไป 
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ของกฎหมาย๒๑ ในขณะที่มีหลักในทางวิธีพิจารณาอยู่อีกประการหนึ่งด้วยว่า ห้ามมิให้ศาลปฏิเสธ 
ไม่พิพากษาหรือมีคำส่ังชี้ขาดคดีโดยอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดี หรือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไม่บริบูรณ์๒๒ ศาลจึงจำเป็นต้องอ้างอิง 
“กฎหมาย” ที่จะนำมาปรับใช้ในการตัดสินคดี  นอกจากนั้น ในกฎหมายปกครองยังมีเหตุผล  
ความจำเป็นที่จำต้องยอมรับการอ้างอิง “หลักกฎหมายทั่วไป” อย่างน้อยอีก ๒ ประการ ประการแรก 
เนื่องจากหลักกฎหมายในสาขานี้อันเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยนั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นภายหลัง
กฎหมายในสาขากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา หลักกฎหมายปกครองที่พัฒนาจน “ตกผลึก” 
ค ือ ม ีความสมเหต ุสมผล ม ีความช ัด เจนแน ่นอน  และร ับร ู ้ ตรงก ันอย ่างแพร ่หลาย  
จึงมีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญา ในขณะเดียวกัน ก็ปรากฏ 
บทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นจำนวนมาก กระจัดกระจายกัน และมีลักษณะเฉพาะเรื่อง  
โดยไม่มีหลักทั่วไปร่วมกัน สภาพเช่นนี้ย่อมทำให้กฎหมายปกครองจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นโดยใช้  
“หลักกฎหมายทั่วไป” ประการที่สอง เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและรวดเร็ว  
ซึ่งเรียกร้องให้รัฐดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิทธิของปัจเจก
บุคคลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงมากขึ้น ในด้านการออกกฎเกณฑ์ของรั ฐเพื่อตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐจึงให้ความสำคัญต่อระบบการออกกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ ้น แต่ถึงแม้กระบวนการในการจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษรของฝ่ายนิติบัญญัติ 
(รวมทั้งของฝ่ายบริหาร) จะได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดดมากขึ้น 
ในระยะหลัง๒๓เพียงใดก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่ายังคงมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถครอบคลุมหลักเกณฑ์  
ทางกฎหมายที ่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้นในสภาพความเป็นจริงได้ในทุกกรณี  
ศาลปกครองในฐานะที่เป็นองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท จึงจำเป็นต้อง
อาศัยการอ้างอิงถึง “หลักกฎหมายทั่วไป”  

 ประการที่สอง สำหรับขอบเขตและข้อจำกัดในการอ้าง “หลักกฎหมายทั่วไป”  
เพื ่อเป็นวิธ ีในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง นั ้น การที ่ศาลจ ะใช้นิต ิว ิธ ีนี้  
นอกเหนือจากความรู ้ความเข้าใจว่าคุณสมบัติของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที ่จะถือได้ว่า  

 
๒๑ ดังเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่บัญญัติเป็นหลักการว่า เมื่อไม่มี 

บทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น
ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัย  
ตามหลักกฎหมายทั่วไป 

๒๒ ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
๒๓ เช่น การดำเนินการให้มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พัฒนากฎหมายคอยศึกษาวิเคราะห์และ

ติดตาม เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำนองเดียวกับ Law Reform Commission  
ในบางประเทศ หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการที่อาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นในประเทศไทย 
หรือการวางระบบให้มีการจัดทำ ทบทวน หรือปรับปรุงกฎหมายโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ ดังเช่นที่มีการดำเนินการ
ในประเทศไทยในปัจจุบัน 
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เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป”๒๔ จะต้องมีคุณสมบัติเช่นใดแล้ว๒๕ ศาลยังจำเป็นต้องประเมิน 
อย่างรอบคอบและถี ่ถ ้วนว่าสมควรอ้างอิงให้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื ่องใดมีสถานะ  
เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” หรือไม่ โดยการที่หลักกฎหมายเรื่องหนึ่งจะเป็นหลักกฎหมายที ่มี 
ความถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นธรรมหรือไม่เป็นประเด็นหนึ ่ง ส่วนการที่หลักกฎหมายที ่มี  
ความถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นธรรมนั้น จะสมควรให้มีสถานะถึงขั้นเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” 
หรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง  ทั้งนี้  เพราะการที่หลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลักเกณฑ์ใดได้รับการ
ยอมรับและอ้างอิงว่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” จะมีผลทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับค่าบังคับ
หรือลำดับศักดิ์ของหลักกฎหมายนั ้นด้วย กล่าวค ือ ย ่อมมี ผลทางกฎหมายต่อไปด้วยว่า 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรในระดับใดที่จะสามารถบัญญัติเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติให้แตกต่างจากหลัก
ดังกล่าวได้  นอกจากนั้น ในทางทฤษฎี จำเป็นต้องตระหนักว่า เมื่อศาลเป็นองค์กรผู ้ใช้อำนาจ 
ตุลาการ มิใช่องค์กรนิติบัญญัติหรือบริหารที่มีอำนาจในการวางกฎเกณฑ์ ศาลจึงพึงตระหนักถึง 
การอ้างอิง “หลักกฎหมายทั่วไป” ไว้ในขอบเขตการทำหน้าที ่เป็นเพียงผู ้ “ค้นพบ” หรือผู ้ที ่ได้ 
“ประจักษ์” ถึงการมีอยู่ของหลักกฎหมายทั่วไปเช่นว่านั้น ไม่ใช่ผู้ “สร้าง” หลักกฎหมายขึ้นเสียเอง 
ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงไม่อาจอ้างว่าหลักเกณฑ์ใด ๆ เป็นหลักกฎหมายทั่วไปได้เองอยู่เสมอ โดยปราศจาก
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของ “หลักกฎหมายทั่วไป” การประเมินอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับผล
ทางกฎหมาย และการตระหนักถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลในฐานะองค์กรตุลาการ 

 ประการที่สาม ค่าบังคับของ “หลักกฎหมายทั่วไป” นั้น เคยเป็นประเด็น
ถกเถียงในวงนักวิชาการของประเทศฝรั่งเศสกันอย่างมากว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” มีค่าบังคับ  
ในลำดับศักดิ์ใดของกฎหมาย โดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งสาเหตุของการถกเถียงกันในวงนักวิชาการ
ก็น่าจะเนื่องมาจากหลักกฎหมายทั่วไปตามที่ศาลนำมาปรับใช้ในคดีต่าง ๆ นั้น เริ่มมีจำนวนมากขึ้น 
และเห็นได้ว่าแต่ละหลักน่าจะมีขอบเขตการบังคับใช้ที่ไม่เหมือนกัน โดยบางหลักเชื่อมโยงกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ บางหลักไม่ได้ยึดโยงกับกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ หรือบางหลักใช้บังคับ
แก่บุคคลบางประเภท เช่น ผู้ลี้ภัย หรือคนต่างชาติเท่านั้น แต่ในระยะหลังข้อถกเถียงในวงนักวิชาการ
ในประเด็นดังกล่าวเบาบางลงไป โดยนักวิชาการหันมาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เนื้อหา  
ของหลักกฎหมายทั ่วไปเหล่านั ้นและความคิดพื ้นฐานที ่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการมี  
หลักกฎหมายทั่วไปเหล่านั้นมากกว่า โดยทั่วไป จึงยอมรับตรงกันในเบื้องต้นว่า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” มีค่าบังคับในระดับที่สูงกว่า “กฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร” (supra-décrétale)  ทั้งนี้ ก็เป็นเพราะ 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ทั้งหลายที่กล่าวถึงนี้เป็นหลักกฎหมายที่ศาลปกครองยกขึ้นอ้างอิงเพื่อนำมา

 
๒๔ Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 18  édition, 2000 , Dalloz,  

หน้า ๗๒ – ๗๔ และ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๓ ที่มาและนิติวิธี (สำนักพิมพ์นิติธรรม, 
๒๕๓๘) ๒๕๒ – ๒๗๓. 

๒๕ เช่น การยึดโยงกับคุณค่าทางอุดมการณ์หรือหลักคิดพ้ืนฐานของสังคมในด้านการเมือง 
การปกครอง หรือการคุ้มครองปกป้องสิทธิของประชาชน เป็นต้น 
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ปรับใช้ในการควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของฝ ่ ายปกครองในการออกกฎเกณฑ ์  (pouvoir réglementaire)  แต ่ ในขณะเด ี ยวกัน  
มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอีกจำนวนหนึ ่งที ่มีค่าบังคับหรือลำดับศักดิ ์ของกฎหมายในระดับ 
ที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยบางกรณีมีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ  
โดยถือว่ามีค ่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ ( les principes à valeur constitutionnelle)๒๖  
ส่วนบางหลักซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นหลักทั่วไปได้ แต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องมีข้อจำกัดไม่ให้
อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น ในกฎหมาย
ปกครองของฝรั่งเศส ก็ได้กำหนดสถานะให้เป็นเพียง “หลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมาย” (les règles 
générales du droit) หรือในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา หลักเกณฑ์จำนวนหนึ่งที่เรียก
กันเพียงว่า “หลักเกณฑ์ทั ่วไปทางกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา” ( les règles générales de 
procedure)๒๗  

 ประการที่สี่ สำหรับปัญหาที่ว่า หลักใดที่พึงถือว่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” นั้น ถึงแม้ว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” ในแต่ละสังคมย่อมมีขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมนั้น และใช้แก่กรณีที่ไม่มีหรือไม่จำเป็นต้องอ้างอิงบทกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่การจะวางหลักว่า หลักใดมีสถานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปก็สมควร
เปรียบเทียบกับประสบการณ์และสิ่งที่ได้พัฒนากันในกฎหมายต่างประเทศด้วย เพราะจะทำให้มีข้อมูล
และเกิดความรู้ความเข้าใจว่า หลักกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยอมรับให้เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป”  
และด้วยเหตุผลเช่นใด ดังเช่น ในกฎหมายปกครองของฝรั ่งเศส๒๘มีการยอมรับหลักกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองว่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ในกรณีของหลักว่าด้วยความเป็นกลาง
ของศาล (l’impartialité de la juridiction)๒๙ หลักการฟังความสองฝ่าย (principe du contradictoire)๓๐ 
หลักว่าด้วยการประชุมปรึกษาอย่างเป็นความลับ (principe du secret du délibéré)๓๑ หลักการฟ้องคดี

 
๒๖ Jean Rivero et Jean Waline, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓.  
๒๗ Pascal Caille, Revue générale du droit, 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/09/10/chaprtre-introductif-contentieux-
administratif/, 12. 

๒๘ โปรดศึกษาเพ่ิมเติมใน Pascal Caille, Revue générale du droit, 
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/09/10/chapitre-introductif-contentieux-administratif/,  
11 – 12, Olivier Gohin, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, deuxième édition, Litec, 1999, 163 – 164. 

๒๙ CE, Ass., 6 avr. 2001 , SA Entreprise Razel frères et M. Le Leuch, requêtes 
numéros 206764 et 206767, Rec.176.  

๓๐ CE, 16 janv. 1976, Gate, requête numéro 94150, Rec. 39. 
๓๑ CE, 17 nov. 1922, Légillion, requête numéro 75618, Rec. 849. 
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ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับ (principe du caratère non suspensif des recours juridictionnels)๓๒ 
หลักว่าด้วยสิทธิในการร้องสอดเข้ามาในคดี (principe de la faculté de former tierce – opposition 
au jugement rendu)๓๓ หลักการจัดให้มีเหตุผลในคำพิพากษา (principe de l’obligation de 
motiver les jugements)๓๔ หลักว่าด้วยอำนาจของศาลที่จะสั่งให้มีการปรับเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือมาตรการในการแสวงหาข้อเท็จจริง (principe de la faculté 
de prononcer une astreinte en vue de l’exécution d’une décision ou d’une mesure 
d’instruction)๓๕ สำหรับหลักที่มีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ มีตัวอย่างเช่น หลักความเสมอภาค 
ในการดำเน ินคด ีทางศาล (principe d’égalité devant la justice)๓๖ หล ักว ่าด ้วยส ิทธิ  
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างมีประสิทธิภาพ (principe du droit à un recours effectif)๓๗ 
และหลักว่าด้วยสิทธิที ่จะโต้แย้งคัดค้านเพื่อปกป้องตนเอง (principe des droit de la défense)๓๘  
ส่วนหลักที่มีค่าบังคับเป็นเพียง “หลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา” (les règles 
générales de procedure) มีตัวอย่างเช่น หลักการร้องเรียนภายในฝ่ายปกครองเป็นสิทธิ ไม่ใช่
บทบังคับ (principe du caractère facultative du recours administratif)๓๙ หรือหลักว่าด้วย
หน้าที ่ที ่จะต้องระบุชื ่อคู่กรณีในต้นฉบับคำวินิจฉัยของศาล (principe de l’obligation de 
mentionner le nom des parties dans la minute de la décision juriditionnelle) ๔๐  
เป็นต้น 

 สำหรับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทย โดยวิธีการที่ศาล
ปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยอ้างถึง “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” นั้น 

 
๓๒ CE, Ass., 2 juill. 1982, Huglo et autres, requêtes numéros 25288 et 25323, 

Rec. 257. 
๓๓ CE, Sect., 20 nov. 1931, Franc, requête numéro 7558, Rec., p. 1017 และ CE, 

3 nov. 1972, Dame de Talleyrand – périgord : Rec. CE 707. 
๓๔ CE, 8 juill. 1970, Doré : Rec. CE 471. 
๓๕ CE, Ass., 10 mai. 1974, Barre et Honnet : Rec. CE 277. 
๓๖ Cons. Const., décision numéro 75 – 76 DC du 23 juin. 1975, Juge unique, 

Rec. Cons. Const. 22. 
๓๗ Cons. Const., décision numéro 2013-314 QPC du 14 juin 2013, M. Jeremy F., 

Rec. Cons. Const. 824. 
๓๘ Cons. Const., décision numéro 72 – 75 L du 21 déc. 1972, Procédure fiscal, 

Rec. Cons. Const. 36. 
๓๙ CE Sect., 10 juill. 1964, Centre médico – pédagogique de Beaulieu : Rec. CE 

399 ; D. 1965, 84 concl. RIGAUD. 
๔๐ CE, 18 mars 2015, Mme Haapanen – Fouquet, requête numéro 374644, Rec., 

T., 819, 837 et 855. 
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ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้บัญญัติยอมรับที ่มาหรือบ่อเกิดของกฎหมายดังกล่าวนี ้ไว้  
โดยแต่เดิมเริ่มแรก ได้มีการบัญญัติไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
โดยข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง
มิได้กำหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง” ในเวลาต่อมา ได้มีการนำบัญญัติไว้ในอีกข้อหนึ ่งคือ ข้อ ๗๗ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาคำขอการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว เงื่อนไขในการออกคำสั่งของศาลและผลของคำสั่ง
กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื ่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา  
ส่วนการบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้ น เพิ ่งได้มีการบัญญัติเอาไว้ในครั ้งที่  
มีการปรับปรุงระบบการบังคับคดีปกครองโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในมาตรา ๗๕/๑๔๑  

 เมื่อค้นคว้าและวิเคราะห์คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองแล้วพบว่า  
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองได้อ้างอิง “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณา  
คดีปกครอง” ในหลายเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 (๑) หลักว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ซึ่งศาลได้วางหลักว่า  
ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ที่มี
ประโยชน์เกี ่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั ่งทางปกครองที ่เป็นเหตุ  
แห่งการฟ้องคดีนั้น และไม่ยอมรับให้บุคคลใดยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้พิพากษา 
เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองใดโดยอ้างสิทธิในการฟ้องคดีแต่เพียงว่าบุคคลนั้นมีส่วนได้เสีย
หรือประโยชน์เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีนั้นในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง (actio popularis) 
หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ๔๒ 

 
๔๑ อย่างไรก็ดี การมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติรองรับเอาไว้หรือไม่นั้น ผู้เขียนเห็นว่า 

ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาว่า ศาลปกครองมีอำนาจอ้างอิงและปรับใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในการพิจารณา
พิพากษาคดีได้หรือไม่ เพราะนิติวิธีดังกล่าวเป็นหนึ่งในนิติวิธีที่ยอมรับกันในการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

๔๒ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๓๑/๒๕๕๑ การฟ้องคดีปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบของการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้ ๓ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง 
ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่นำมาฟอ้ง 
ประการที่สอง ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับต้องเกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการ
กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และประการที่สาม การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย 
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น ศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ซึ่งหมายความว่า นอกจากความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับนั้น จะต้องเกิดจากการกระทำ 
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ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๔๖ 

  

 (๒) หลักการจำหน่ายคดีเพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป  ซึ่งมีคำสั่ง 
ของศาลปกครองสูงสุดได้อ้างอิงว่า หลักดังกล่าวนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
โดยวินิจฉัยว่า เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองจะพิจารณา
คดีต่อไป จึงชอบที่จะจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้โดยไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยปัญหา 
อันเป็นประเด็นพิพาทในเนื้อหาแห่งคดีอีก๔๓ 

 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว คำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครอง
ออกคำบังคับให้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และมีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโดยตรง นอกจากนี้ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอดการเรียกบุคคล หน่วยงาน  
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐเข้ามาเป็นคู ่กรณีในคดี การดำเนินกระบวนพิจารณา การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้มีการกำหนด
ระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ในข้อ ๒๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามที่บัญญัตไิว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ และกำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสองว่า ในกรณีที่
กฎหมายหรือระเบียบนี้มิได้กำหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้ว ยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ... หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองถือหลักว่า ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดี
ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
กับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น ประโยชน์เกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสีย 
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดง
ให้เห็นว่าตนได้รับผลกระทบจากการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างไร และหาก
ศาลพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวแล้ว จะมีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอย่างไร แต่ก็ไม่ไปไกลจนถึงขนาดยอมรับให้บุคคลใด ๆ อ้างประโยชน์เกี่ยวข้องหรือ
ส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นประชาชน เป็นผู้เสียภาษี หรือเป็นเจ้าของประเทศ นำกฎหรือคำสั่งทางปกครองใด ๆ ที่ตน
ไม่เห็นด้วยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น ทั้ง ๆ 
ที่ผู้ฟ้องคดมีิได้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับการที่ศาลปกครองจะเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทาง
ปกครองนั้นหรือไม่  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ไม่ยอมให้บุคคลใด 
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้พิพากษาเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองใดโดยอ้างสิทธิในการฟ้องคดี
แต่เพียงว่าบุคคลนั้นมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีนั้นในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง 
(actio popularis) หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ โดยที่บุคคลนั้นมิได้ถูกกระทบสิทธิโดยกฎหรือ
คำสั่งทางปกครองนั้นหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น 
และดูเพ่ิมเติมในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๕๐/๒๕๕๗ 

๔๓ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๐/๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์อันแท้จริงที่จะขอให้
ศาลปกครองเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครและสั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ แต่โดยที่ 
ในระหว่างเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำลังดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ในชั้นตรวจคำฟ้องเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ว่าคดีพิพาทตามคำฟ้องเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ และการฟ้องคดี
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ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๔๗ 

  

 (๓) หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีเสียค่าใช้จ่ายน้อย   
ซึ่งศาลวางหลักว่า หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่เกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมศาล 
คือ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีเสียค่าใช้จ่ายน้อย  ดังนั้น เมื่อเป็นกรณี 
ที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื ่องค่าธรรมเนียมเอาไว้อย่างแจ้งชัด เช่น กรณีที่ศาลสั่งจำหน่ายคดี  
ออกจากสารบบความเพื่อให้คู่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕ ศาลจึงต้องสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๔๔ 

 

เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีหรือไม่ นั้น ได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) นี้ บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วย
สมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา เมื่อไม่มีวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้ว กรณีจึงเห็น
ได้ว่าไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองจะพิจารณาคดีนี้ต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะจำหน่ายคดีนี้ออกจาก
สารบบความโดยมิพักต้องพิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก ทั ้งนี ้ ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองและตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๔๙ 

๔๔ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๙/๒๕๕๑ สำหรับการสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล ไม่ปรากฏว่า
มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้ศาลปกครองสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู ้ฟ้องคดีในกรณีที่ศาลสั่ง
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพื ่อให้คู ่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๑๔  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกรณีดังกล่าวระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ วรรคสอง ได้กำหนดว่า ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบมิได้
กำหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและจากการตรวจ
พิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา  
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ปรากฏหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่เกี ่ยวกับการเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล คือ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีเสียค่าใช้จ่ายน้อย  และการเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลก็เป็นเพียงมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลฟ้องเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน
ในจำนวนที่สูงเกินกว่าความเดือดร้อนเสียหายที่แท้จริง รวมทั้งการพิจารณาคดีของศาลเป็นการบริการ
สาธารณะอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงประโยชน์ตอบแทนจากเงินค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น  
การท ี ่ศาลปกครองช ั ้นต ้นม ีคำส ั ่ ง จำหน ่ายคด ีออกจากสารบบความ เพื ่อให ้ค ู ่ส ัญญาไปดำเน ินการ 
ทางอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ศาลปกครองชั ้นต้นจึงต้องสั ่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู ้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕  
วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๔๘ 

  

 (๔) หลักการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวม 
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้๔๕ 

 (๕) หลักศาลปกครองไม่มีอำนาจมีคำสั่งซึ่งเป็นอำนาจทางปกครองของฝ่าย
ปกครอง ซึ่งหลักดังกล่าวนี้ ศาลปกครองได้วินิจฉัยไว้ในคดีที่มีประเด็นปัญหาว่าศาลจะมีอำนาจ
ออกคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวซึ่งจะมีผลเสมือนเช่นการให้อนุญาตแก่บุคคลเป็นการชั่วคราว  
อันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ผู ้มีอำนาจตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยศาลวางหลักว่า การที่ศาล  
จะออกคำสั่งให้มีผลเช่นนั้นเป็นกรณีที่ศาลไม่มีอำนาจกระทำได้ โดยถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไป  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง๔๖ 

 
๔๕ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๕๑ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ  

วิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง มิได้กำหนดว่า สามารถยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้ในกรณีใดบ้างไว้โดยเฉพาะ คำขอแก้ไข
เพ่ิมเติมคำฟ้องจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยผู้ฟ้องคดีอาจยื่น 
คำขอแก้ไขเพิ ่มเติมคำฟ้องภายหลังจากที่ได้ยื ่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้วและคำขอแก้ไขเพิ ่มเติมคำฟ้อง  
ในภายหลังเกี่ยวข้องกันพอท่ีจะรวมการพิจารณาและช้ีขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ศาลจึงจะรับคำฟ้องเพ่ิมเติม
หรือคำขอแก้ไขเพ่ิมเติมคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ 

๔๖ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๑ หลักทั่วไปในการพิจารณาคดีปกครอง ศาลมี
อำนาจในการตรวจสอบการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ แต่ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และอยู่
ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่บุคคลใด ๆ จะประกอบกิจการเฉกเช่นเดียวกับกรณีของผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการได้ ศาลไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปสั่งผ่อนผันหรืออนุญาตให้มีการประกอบ
กิจการดังกล่าวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาปกครองและตาม 
ข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนั้น การที่ 
ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้  
ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการขนถ่ายสินค้าประเภทปูนซีเมนต์เม็ดและถ่านหินที่ท่าเรือของผู้ฟ้องคดีไปก่อนจนกว่า 
จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น อาจถือได้ว่า เป็นการก้าวล่วงเข้าไปอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่เห็นพ้องด้วย 
(หมายเหตุ : ด้วยความเคารพต่อคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายปกครอง  
ของต่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไปในกรณีนี้ น่าจะได้แก่ หลักที่ว่าศาลมีอำนาจในการตรวจสอบการกระทำ 
ทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าชอบด้วยกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หลักการ
รับรองสิทธิของประชาชนผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีต่อศาลโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ  
ทางปกครองได้ ถึงแม้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นก็ตาม ทำนองเดียวกับที่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสได้มีคำวินิจฉัยวางหลักว่า เว้นแต่เรื่องที่โดยสภาพอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม บรรดา
คดีฟ้องขอให้ยกเลิกเพิกถอนหรือให้แก้ไขคำสั่งทางปกครองใด ๆ ในการใช้เอกสิทธิ์ แห่งอำนาจมหาชน  
ที ่กระทำโดยหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองส่วนท้องถิ ่นต่าง ๆ  
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ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๔๙ 

  

 (๖) หลักว่าด้วยรูปแบบของคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง๔๗ ซึ่งศาลนำมาใช้ในกรณีการ
วินิจฉัยปัญหาที่ว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ  

 

หรือองค์กรมหาชนที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาหรือการควบคุมของฝ่ายปกครอง ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขต
อำนาจของศาลปกครอง (Cons. Const., 23 janv. 1987, Conseil de la concurrence, n˚86-224 Décl. 
Conf. : Rec. Cons. Const. 8.) หรือคำพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสคดี Dame Lamotte ที่วางหลักว่า 
ถึงแม้ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติรับรองไว้ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะเสนอคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง (recours pour excès de pouvoir) ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไปให้เกิดความเคารพต่อความชอบด้วยกฎหมาย (CE Ass. 17 
févr. 1950, Dame Lamotte, R. 110, RDP 1951.478 concl. Delvolvé) ซึ่งในคดีนี้ก็มีข้อความเช่นนี้
ปรากฏอยู่ในคำสั่งของศาลเช่นกัน แต่ในคดีนี้กลับเน้นไปที่เรื่องการใช้อำนาจแทนฝ่ายปกครอง นอกจากนั้น  
มีข้อสังเกตด้วยว่า ในประเด็นปัญหาอำนาจของศาลในการสั่งเกี ่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
ซึ่งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้วินิจฉัยว่า ศาลไม่มีอำนาจสั่งที่มีผลเป็นการใช้อำนาจทางปกครองแทน  
ฝ่ายปกครองได้นั้นอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางในกฎหมายต่างประเทศ เช่น ตามมาตรา L.521-1 แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Code de justice administrative) ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที ่มาจากรัฐกำหนดเลขที่ ๒๐๐๐-๓๘๗ ลงวันที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๐๐๐ ได้บัญญัติถ้อยคำไว้  
อย่างชัดเจนว่า กรณีท่ีมีการฟ้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งทางปกครองใด ถึงแม้จะเป็นคำสั่งปฏิเสธ (une 
décision administrative de rejet) ต่อศาล ศาลที ่มีอำนาจในชั ้นวิธีการชั ่วคราว มีอำนาจสั ่งให้ทุเลา 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นหรือผลบางส่วนของคำสั่งนั้นไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
ถึงแม้จะเป็นคำสั่งปฏิเสธ เช่น คำสั่งปฏิเสธไม่อนุญาต แต่ในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส ศาลที่มีอำนาจ  
ในชั้นวิธีการชั่วคราวมีอำนาจที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งปฏิเสธดังกล่าวได้ 

๔๗ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๔๔ โดยที่ข้อ ๔๙/๑ มิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่า
คำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวจะต้องมีรูปแบบและสาระสำคัญอย่างไร กรณีนี ้จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงกับ  
คำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งตาม 
ข้อ ๑๐๑ ดังกล่าวได้กำหนดให้คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยจะต้องระบุชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณี
ในอุทธรณ์ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คำขอของผู้อุทธรณ์ และลายมือชื่อ  
ของผู้อุทธรณ์  ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ จึงต้องมีรูปแบบและสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำอุทธรณ์
ตามข้อ ๑๐๑ ด้วย สำหรับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนี้ไม่ปรากฏว่ามีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ตัดข้อความบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นออกเท่านั้น คำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่คำร้องอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบ  
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุด 
จึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (หมายเหตุ : การอ้างอิงถึง “หลักทั่วไปเกี ่ยวกับ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง” ในคำสั่งนี้เป็นตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้
บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องใด ก็มิได้หมายความว่า ในการปรับใช้กฎหมายหรือการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายจำต้องอ้างอิงถึง “หลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง” เสมอไป เพราะการอ้างอิงเช่นนั้น
ย่อมมีผลทำให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีสถานะเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงประเด็นค่าบังคับ
หรือลำดับศักดิ ์ของกฎหมาย และปัญหาว่าการบัญญัติยกเว้นหลักดังกล่าวจะต้องกระทำโดยกฎหมาย 
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ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จะต้องมีรูปแบบอย่างไร หรือไม่ 
เมื่อข้อ ๔๙/๑ ดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองรูปแบบเอาไว้ 

 (๗) หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดีคือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี  
ในชั้นต้น๔๘ 

 (๘) หลักห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอ๔๙  

 

ที ่มีค่าบังคับในระดับใดดังที ่กล่าวมาแล้ว กรณีนี ้เห็นได้ว ่า คำร้องอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ ถือว่าเป็น  
“คำอุทธรณ์” อย่างหนึ่ง โดยหลักจึงสามารถปรับใช้เข้ากับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบของคำอุทธรณ์ได้อยู่แล้ว
นั่นเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบของคำอุทธรณ์เป็น “หลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” แต่อย่างใด) 

๔๘ คำสั ่งศาลปกครองสูงสุดที ่ ๑๘๕/๒๕๕๒ ผู ้ฟ้องคดีฟ้องผู ้ถูกฟ้องคดีแยกออกได้เป็น  
ห้าข้อหาโดยข้อหาที่หนึ่งถึงข้อหาที่สาม แท้ที่จริงแล้วเป็นคำร้องขอให้ศาลปกครองบังคับให้มีการปฏิบัติ 
ตามผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ในคดีหมายเลขดำ ที่ ๒๗๓/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๗๕/๒๕๕๐ 
ซึ ่งเป็นคำพิพากษาที่เป็นที ่สุดแล้ว แม้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะมิได้กำหนดไว้ว่าในกรณี  
ที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วคู่กรณีฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหรือดำเนินการให้เป็นไปตามผลแห่งคำพิพากษา 
ให้ถูกต้องครบถ้วน คู่กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไร แต่ข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้บัญญัติไว ้แล้วว่าให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายทั ่วไป 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลที่มีอำนาจ 
บังคับคดีหรือมีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ซึ่งได้เสนอต่อศาล คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคำฟ้อง 
ทั้งสามข้อหาดังกล่าว ซึ่งวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นคำร้องขอให้ศาลปกครองบังคับให้มีการปฏิบัติตามผลแห่ง  
คำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ไปยื่นต่อศาลปกครองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีดังกล่าวในชั้นต้น ไม่อาจนำคำร้องดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้น  
มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ตามคำฟ้องข้อหาที่หนึ่ง ข้อหาที่สอง และข้อหาที่สามไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ จึงชอบแล้ว 

๔๙ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๒ คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ว่าละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า  
เกินสมควร โดยขอให้ (๑) มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้แก่ผู้ขับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และ (๒) มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี  
ทั้งสองแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและดูแลรับข้อพิจารณาร้องเรียนจากผู้ประกอบการขับรถรับจ้าง
บรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคนอย่างเป็นการถาวร ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั ้นต้น  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที ่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ใหม่แล้ว  ดังนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จึงหมดสิ้นไปแล้ว กรณีจึงมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาว ่า ศาลจำต้องพิจารณาคำขอท้ายฟ้องข้อ ๒ ของผ ู ้ฟ ้องคด ีท ั ้ งสองด ้วยหร ือไม ่ เห ็นว่า  
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 (๙) หลักห้ามศาลพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น๕๐ 
 (๑๐) หลักระยะเวลาการฟ้องคดีโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎ  

ซึ่งศาลวางหลักว่า การนับระยะเวลาในการฟ้องคดีโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น  
ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น ให้นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้
บังคับกฎนั้น ซึ ่งแตกต่างจากการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมาย 
ของคำสั่งทางปกครองที่ให้นับตั ้งแต่วันที่ผู ้อยู ่ในบั งคับของคำสั่งทางปกครองได้รับแจ้งคำสั่ง 
ทางปกครองนั้น๕๑ 

 

ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปมีหลักว่าศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอของผู้ฟ้องคดี 
ซึ ่งหลักนี้ก่อให้เกิดข้อห้ามสองประการคือ ห้ามมิให้ศาลพิพากษาคดีน้อยกว่าคำขอและห้ามมิให้ศาล
พิพากษาคดีเกินคำขอจากหลักกฎหมายดังกล่าว แม้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้องข้อ ๑ จะหมดสิ้นไป
แล้ว แต่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอท้ายฟ้องสองข้อ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแต่คำขอท้ายฟ้องข้อ ๑  
จึงเป็นการพิพากษาคดีน้อยกว่าคำขอ ถือว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาคดีไม่ตรงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 
เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอท้ายฟ้องสองข้อ จึงต้องพิจารณาคำขอท้ายฟ้องข้อ ๒ ของผู้ ฟ้องคดีทั้งสองด้วย  
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย และโปรดดู
เพ่ิมเติมในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๒/๒๕๕๙ 

๕๐ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๘/๒๕๖๑ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี
กระทำผิดวินัยตามมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีขัดคำสั่ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอ และอยู่นอกเหนืออำนาจศาล เนื่องจากขยายผล
คดีออกเป็นประเด็นการกระทำผิดวินัยซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาโดยไม่มีกระบวนการทางวินัย
หรือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องทางปกครอง มิใช่อำนาจหน้าที่ของศาล เห็นว่า  
ข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กำหนดว่า ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้กำหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะให้ดำเนินการตามหลัก
กฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เมื่อคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๒๑๓๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยร้องทุกข์ตามหนังสือ ลับ ที่ กษ ๐๒๐๒/
๓๔๕๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ของผู้ฟ้องคดี  
เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจึงต้องพิจารณาตรวจสอบเหตุผลเฉพาะที่ปรากฏตามคำสั่งดังกล่าว
เท่านั้นไม่อาจนำเหตุผลอื่นที่ไม่ปรากฏในคำสั่งมาพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวได้  
กรณีจึงไม่มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยข้าราชการแต่อย่างใด คำวินิจฉัยส่วนดังกล่าวของศาลปกครอง
ชั้นต้นจึงเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ซึ่งต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น และโปรดดูเพิ่มเติมในคำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๒๒/๒๕๕๙ และท่ี อ. ๑๒๕๕/๒๕๕๙ 

๕๑ คำสั ่งศาลปกครองสูงสุดที ่ ๒๙๙/๒๕๕๘ (หมายเหตุ : หลักดังที ่ได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งนี้ 
อาจไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในกรณีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎ 
เช่นเดียวกับที่กฎหมายปกครองของต่างประเทศได้วางหลักไว้ เช่น ในกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส 
บทบัญญัติมาตรา L.243-1 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครอง 



วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๕๒ 

  

 อนึ่ง ตามเอกสารแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (เล่มเขียว) ยังได้ระบุถึง  
หลักกฎหมายบางหลักเอาไว้ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ได้แก่ หลักการฟังความสองฝ่าย หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน และหลักการ 
ชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ ่งเมื ่อตรวจค้นเนื ้อหารายละเอียด  
ของคำพิพากษาหรือคำส่ังศาลปกครองสูงสุดที่เอกสารดังกล่าวอ้างถึงไว้แล้ว พบว่าไม่มีข้อความใด 
ในคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเหล่านั้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป

 

(Code des relations entre le public et l’administration) ซึ่งมาจากรัฐกำหนดหมายเลข ๒๐๑๕-๑๓๔๑ 
ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ว่า กฎหรือการกระทำทางปกครองท่ีไม่ใช่กฎและไม่ใช่
การกระทำที่ก่อตั้งหรือสร้างสิทธิอาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกด้วยเหตุใดๆ และปราศจากเงื่อนไข
ทางด้านระยะเวลา (pour tout motif et sans condition de délai) ก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ในกรณี
ที ่จำเป็น การเปลี ่ยนแปลงหรือยกเลิกนั ้นจะต้องมีการออกมาตรการที ่มีลักษณะเป็นบทเฉพาะกาล 
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา L.221-6 และตามแนวคำวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองสูงสุด 
ที่ได้วางหลักไว้ว่า การฟ้องคดีโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น ในกรณีที่เป็นการฟ้องคดีโต้แย้งโดยตรง 
(la contestation par la voie de l’action) ต้องกระทำภายในระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาล กล่าวคือ 
นับตั้งแต่ได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งได้แก่ นับแต่วันที่กฎนั้นมีการประกาศ อย่างไรก็ดี การโต้แย้งความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎแม้จะกระทำภายหลังพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ก็ยังสามารถกระทำได้ ใน ๒ กรณี 
กล่าวคือ การฟ้องคดีโต้แย้งโดยอ้อม (la contestation par la voie de l’exception) ซึ่งหมายถึงกรณีที่มี
การฟ้องโต้แย้งโดยตรงต่อคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยฐานของกฎดังกล่าว กรณีหนึ่ง และการร้องขอต่อ
ฝ่ายปกครองไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อให้ฝ่ายปกครอง “ยกเลิก” (abroger) กฎอันใดอันหนึ่ง ซึ่งในกรณีที่ฝ่าย
ปกครองปฏิเสธโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายไม่ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ก็สามารถฟ้องโต้แย้งคำสั่งปฏิเสธ
เช่นว่านั้นได้ อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งทำให้มีผลว่าการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎสามารถกระทำได้เสมอ 
ทุกกรณี ข้อแตกต่างที ่สำคัญคงมีเพียงในส่วนของข้อกล่าวอ้างหรือเหตุแห่งความชอบด้วยกฎหมาย 
ที ่จะยกขึ ้นพิจารณา กล่าวคือ การฟ้องคดีโต้แย้งโดยตรง ผู ้ฟ้องคดีสามารถยกข้อกล่าวอ้างเกี ่ยวกับเหตุ  
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเหตุและศาลสามารถวินิจฉัยเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเหตุ
เช่นกัน ส่วนการฟ้องคดีโต้แย้งโดยอ้อมและการฟ้องโต้แย้งคำสั่งปฏิเสธไม่ยกเลิกกฎนั้น ผู้ฟ้องคดีและศาลไม่อาจ
ยกเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของกระบวนการและรูปแบบได้อีก (CE, 18 mai 2018, 
Fédération des finances et affaire économiques de la CFDT, n˚ 414583 และ CE, 18 mai 2018, 
Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministèrs èconomiques et financiers 
et du Premier ministre, n˚ 411045)  นอกจากนั้น หลักเกณฑ์ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสดังกล่าวใกล้เคียง
กับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในส่วน  
ที่มีมติว่า กฎที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศโดยวิธีการอื่นตามกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้  
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศโดยวิธีการอ่ืน  
ตามกฎหมาย ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎ บุคคลนั้นยังมิใช่
ผู้เสียหายการนับระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเช่นว่านี้ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิฟ้อง
คดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง เพียงแต่ในการปรับใช้กรณีของ “บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาในบังคับของกฎ” ในคดีต่าง  ๆ
นั้น พบว่าอาจมีความไม่ชัดเจนว่า “การอยู่ในบังคับ” ของกฎได้แก่กรณีเช่นใดบ้าง) 
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ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยกรณีหลักการฟังความสองฝ่ายนั ้น ได้มีการอ้างอิงถึง  
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดบางฉบับ๕๒ แต่จากการตรวจค้นเนื้อหารายละเอียดของคำพิพากษา
ที่อ้างถึงดังกล่าว รวมทั้งคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดฉบับอื่น ๆ แล้ว ไม่พบว่า 
มีการอ้างอิงไว้อย่างแจ้งชัดว่าหลักดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
กรณีมีเพียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดบางฉบับที่วินิจฉัยว่าหลักการฟังความสองฝ่ายเป็นพื้นฐาน  
ของบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง๕๓ หรือคำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดบางฉบับที่อ้างอิงถึงหลักดังกล่าวไว้ในคำพิพากษาอย่างแจ้งชัด แต่มิได้ระบุว่าเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองเช่นกัน๕๔ ซึ่งหากเทียบเคียงกับหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสแล้วเห็นได้ว่า หลักดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย  
วิธีพิจารณา  ดังนั้น การที่คำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลปกครองไทยจะอ้างอิงให้ชัดเจนก็สามารถ
กระทำได้และเป็นผลดีต่อการพัฒนาหลักกฎหมาย หรือกรณีของหลักการพิจารณาคดีระบบ 
ไต่สวน ซึ่งเอกสารแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (เล่มเขียว) ได้อ้างอิงถึงคำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดบางฉบับ๕๕ แต่จากการตรวจค้นเนื้อหารายละเอียดของคำพิพากษาที่อ้างถึงดังกล่าว รวมทั้ง 
คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดฉบับอื่น ๆ ด้วยแล้ว ก็ไม่พบว่ามีการอ้างอิงไว้อย่าง
แจ้งชัดว่าหลักดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองแต่อย่างใด หรือกรณี
หลักการชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล ก็เช่นกัน เมื่อตรวจค้นเนื้อหาของ
คำพิพากษาที่อ้างถึงในกรณีนี้แล้ว ก็ไม่ปรากฏว่า มีข้อความใดในคำพิพากษาที่ระบุว่าศาลถือว่า
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง๕๖ 

 
๕๒ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒) ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี 

ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๕๓, ๖๗๐ - ๖๗๑ ซึ่งได้อ้างถึงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๕๒ 
๕๓ คำส ั ่ งศาลปกครองส ูงส ุดท ี ่  ๗๑๔/๒๕๖๐ เม ื ่อพ ิจารณาบทบัญญัต ิในหมวด ๒  

การแสวงหาข้อเท็จจริง ส่วนที ่ ๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ  
และคำให้การเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ ถึงข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งหมด ประกอบกับข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน 
ที่กำหนดว่า บรรดาคำฟ้องเพ่ิมเติม คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ 
ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดี และไม่ต้องส่ง
สำเนาให้คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดไว้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองที่มีเจตนารมณ์มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการฟังความ
สองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีจนกว่าจะสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น 

๕๔ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๕/๒๕๕๖ 
๕๕ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๖, (๒๕๖๐) ๓๒๕ - ๓๒๖ ซึ่งได้อ้างถึงคำพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๕๘, อ. ๓๓๘/๒๕๕๘, อ. ๙๒๖/๒๕๕๘ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๑๒๔๓/๒๕๕๘ 

๕๖ คำสั ่งศาลปกครองสูงสุดที ่ ๒๖๙/๒๕๔๖ คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของหลัก
กฎหมายปกครองคือ ต้องเป็นหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ (โดยชอบ) ของเอกชน และในขณะเดียวกัน 
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๓.๑.๒ การปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาเป็นรายคดีที่มีผลเป็นการสร้าง
ความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณา 

นอกเหนือจากการอ้างอิงว่าหลักกฎหมายที่ใช้ในการวินิจฉัยคดีเป็น “หลักกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” แล้ว ในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งซึ่งมีประเด็น
เกี ่ยวกับวิธีพิจารณาคดี ศาลปกครองก็ได้ปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณา ซึ ่งมีผลทำให้
หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาในประเด็นนั้น ๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้ได้ทราบถึ งขอบเขต 
การปรับใช้หลักเกณฑ์เหล่านั ้นได้ดียิ ่งขึ ้น โดยบางกรณีเป็นการวินิจฉัยคดีโดยที่ประชุมใหญ่  
และบางกรณีเป็นการวินิจฉัยคดีโดยองค์คณะ ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะเป็นการปรับใช้หลักเกณฑ์  
ทางวิธีพิจารณาแก่คดีนั้นเป็นกรณี ๆ ไป เพราะเป็น “การพิจารณาพิพากษาคดี” มิใช่ก ารวาง
หลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ส่วนการที่หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาใดที่ศาลปรับใช้จะได้รับการนำมา  
ปรับใช้ในคดีอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตหรือไม่ ก็เป็นเร่ืองที่ขึ้นอยู่กับว่า ศาลในคดีอื่น ๆ ที่จะพิจารณา 
ในเวลาต่อไปนั้นเห็นด้วยกับการปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

การปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคดีเป็นรายคดีนั ้น มีทั้ง  
ในประเด็นเกี ่ยวกับเขตอำนาจศาล ประเด็นเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการฟ้องคดี  
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น ไปจนถึงวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง
สูงสุด เช่น ศาลเคยปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาว่า หลักการพิจารณาคดีของศาล ข้อเท็จจริง
ที่ศาลจะรับฟังได้นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ้นก่อนและในขณะที่ยื ่นคำฟ้องหรือคำร้อง  
มิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อยื่นคำฟ้องหรือคำร้องแล้ว๕๗ หรือกรณีที่ศาลวางหลักเกี่ยวกับปัญหา

 

ก็ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิสาธารณะให้รอดพ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเอกชน (หมายเหตุ : การอ้างอิง
ว่าหลักดังกล่าวนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพบในเอกสารแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง  
(เล่มเขียว) แต่เมื่อได้พิเคราะห์คำสั่งฉบับนี้ที่เอกสารดังกล่าวได้นำมาอ้างไว้แล้วเห็นได้ว่า คำสั่งฉบับนี้ไม่ปรากฏ
ว่าได้มีการวินิจฉัยว่าหลักดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองแต่อย่างใด กรณี  
เป็นเพียงการอธิบายจากคุณลักษณะของหลักกฎหมายปกครองที่คำสั่งฉบับนี้เห็นว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญประการ
หนึ่งเท่านั้น) 

๕๗ คำสั ่งศาลปกครองสูงสุดที ่ ๒/๒๕๕๗ (หมายเหตุ : หลักเกี ่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายที่ศาลจะใช้ในการวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองก็ดี หรือที่ศาลจะใช้ในการ
สั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องก็ดี ถึงแม้โดยทั่วไป จะถือว่า ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย “ในขณะที่มีการออก
คำสั่ง” หรือในกรณีการสั่งรับฟ้อง ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย “ในขณะที่ยื่นคำฟ้อง” ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้
มีหลักที่ยึดถือกันอย่างเคร่งครัดเช่นนั้นเสมอไป ทั้งนี้ เพราะข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลัง
และจะมีผลต่อการพิจารณา ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความสมเหตุสมผลสูงกว่าการไม่ยอมรับ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ในภายหลังได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หลักเกณฑ์ที่ให้มีการขอให้พิจารณาใหม่  
ในชั้นของฝ่ายปกครอง ตามมาตรา ๕๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ดี หรือ
หลักเกณฑ์ที ่ให้มีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็ดี ได้แสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ยอมรับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง แนวคำวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่า 
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ที่ว่าข้อที่เคยยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลปกครองชั้นต้นหมายถึงกรณีเช่นใด๕๘ กรณีที่ศาลวินิจฉัย
ว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีที่บุคคลสามารถฟ้องได้๕๙ 

 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ศาลจะพิจารณาความชอบด้วย
กฎหมายของคำสั่งดังกล่าว “ในขณะที่มีการออกคำสั่ง” และหากศาลเห็นว่ามีความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษา
ให้ “เพิกถอน” การกระทำนั ้น  นอกจากนี้ ศาลยังมีอำนาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง 
“ในขณะที่ศาลทำการพิจารณาตัดสิน” และหากศาลเห็นว่ากรณีเป็นเหตุให้การกระทำนั้นกลายเป็นการกระทำ
ที ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษาให้ “ยกเลิก” การกระทำดังกล่าว (CE, 2ème - 7ème chambres 
reunites, 28 fevr. 2020 n 433886, https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041663071 
สำหรับการมีคำสั ่งรับหรือไม่รับคำฟ้อง ก็เห็นได้ว่าต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาต่อมาเช่นกัน มิใช่ยึดถือเคร่งครัดแต่เพียงเฉพาะข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในขณะ  
ที่ยื่นฟ้องเท่านั้น เช่น ในขณะที่ยื่นคำฟ้อง ผู้ยื่นอาจมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี แต่หลังจากนั้น คุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่มีอีกต่อไป หรือในขณะที่ยื่นคำฟ้อง มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่หลังจากนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีได้
หมดสิ้นไป หรือในขณะที่ยื่นคำฟ้องยังปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีบางประการไม่ครบถ้วน เป็นต้นว่า การร้อง
ขอให้มีการแก้ไขเยียวยาเบื้องต้นภายในฝ่ายปกครอง หรือการชำระค่าธรรมเนียม แต่ต่อมา เงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนดังกล่าวได้มีการดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  ดังนั้น กรณีจึงมีข้อพิจารณาว่า หลักตามคำสั่ง  
ศาลปกครองสูงสุดคดีนี้สมควรมีสถานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปหรือไม่) 

๕๘ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๙/๖๐ การพิจารณาคำอุทธรณ์ว่ามีการยกข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายที่ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลต้นหรือไม่ มิใช่จะพิจารณาเฉพาะคำอุทธรณ์ส่วนใด  
ส่วนหนึ่ง หรือเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะถ้ามีการยก “ประเด็นปัญหาใด” ที่เคยโต้แย้งในศาลต้นมาแล้ว 
ก็ถือว่าเป็นข้อที่ยกว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลต้น ส่วน “พยานหลักฐาน” ประกอบข้ออ้างในคำอุทธรณ์ใดที่ไม่ได้
ยกว่ากันมาในศาลต้น ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่ศาลสูงจะได้พิจารณาในประเด็นนั้นหรือเอกสารนั้นว่าสามารถ
รับฟังได้หรือไม่ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดี (อบต.) อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเขตการปกครองในหมู่ที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้อง
คดีได้ยกประเด็นนี้โต้แย้งไว้ในคำให้การแล้ว จึงเป็นข้อคัดค้านคำพิพากษาที่ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลต้น  
ส่วนข้ออ้างเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร์ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่เคยอ้างเป็นพยานหลักฐานมาก่อน ก็เป็นเพียง
รายละเอียดที่ศาลสูงจะพิจารณาต่อไปในชั้นทำคำพิพากษา คำอุทธรณ์นี้จึงรับไว้พิจารณาได้ 

๕๙ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๖๐ คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ และเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชน และอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นบุคคลเอกชน จากการเข้าทำสัญญารับจ้างเหมาตามสัญญาพิพาทในคดีนี้ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะ 
มิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นเพ่ือประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน 
และการบอกเลิกสัญญาเป็นหลักเฉพาะของสัญญาทางปกครอง โดยคู่สัญญาฝ่ายปกครองอาจใช้สิทธิเลิกสัญญา
ฝ่ายเดียว อันเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองซึ่งมีเหนือเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจั ดทำบริการสาธารณะ  
โดยฝ่ายเอกชนไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้เอง  อย่างไรก็ตาม การสิ ้นสุดของสัญญาทางปกครอง  
มี ๒ ลักษณะ คือ การเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครอง และการเลิกสัญญาโดยศาล เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาทั้งสี่
ฉบับในคดีพิพาทเป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์อันเนื ่องมาจากการแสดงเจตนาที่ถูกกลฉ้อฉลและมีผลเป็นโมฆะ  
เมื่อถูกบอกล้าง  ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้มีคำวินิจฉัยว่าสัญญาพิพาททั้งสี่ฉบับเกิดขึ้น  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู ้ฟ้องคดีจึงเป็นผู ้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสัญญาพิพาท 
ทั้งสี่ฉบับได้ อันจะมีผลให้การสิ้นสุดสัญญาโดยผ่านการพิจารณาของศาล จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อน
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หรือการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอนุมานหรือแปลความความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ๖๐  
หรือการวางหลักว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์เข้าแทนที่คำส่ังทางปกครอง๖๑ เป็นต้น 

๓.๒ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยโดยกฎหมายลายลักษณ์
อักษร 

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นับจนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วจำนวน ๑๒ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหากไม่นับรวมการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง จำนวน ๓ ครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ  

 

เสียหายในอันที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
(หมายเหตุ : กรณีท่ีมักมีการกล่าวอ้างกันว่า ในสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองมี “เอกสิทธิ์” เพียงฝ่ายเดียวในการ
เลิกสัญญาส่วนคู ่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่อาจเลิกสัญญาได้นั ้น ในหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง  
มีความหมายแต่เพียงว่า การจะให้สัญญาเลิกกันโดยการแสดงเจตนาของคู่สัญญา นั้น ยอมรับให้ฝ่ายปกครอง
แสดงเจตนาฝ่ายเดียวเพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาได้ (ในกรณีท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือกรณีที่มีเหตุ
จำเป็น) และหาได้หมายความว่า เมื่อฝ่ายปกครองแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแล้ว สัญญานั้นต้องเป็นอันเลิกกันเสมอไป 
เพราะหากการใช้อำนาจเลิกสัญญาเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบ สัญญาทางปกครองนั้นก็ยังมีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป 
และต้องให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคารพและปฏิบัติตามสัญญากันต่อไป เว้นแต่โดยสภาพของเรื่อง ไม่เปิดช่องให้  
มีการบังคับตามสัญญาต่อไปได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบก็นำมาซึ่งความรับผิดของฝ่ายปกครอง ไม่ได้
หมายความว่า เป็น “เอกสิทธิ์” ที่ปลอดจากความรับผิดทั้งปวงแต่อย่างใด ส่วนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนนั้น ก็อาจใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวเช่นกันในบางกรณี ได้แก่ กรณีท่ีฝ่ายปกครองผิดสัญญาอย่างร้ายแรง หรืออาจ
ใช้สิทธิร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน) 

๖๐ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๒/๒๕๕๔ 
๖๑ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๘/๒๕๕๘ ส่วนที่อ้างว่าการเพิกถอนคำสั่งลงโทษ

ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจออกคำสั่งตามกระบวนการที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนที่ ๖ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เห็นว่า บทบัญญัติ
เกี ่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนั้น เป็นกรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเป็นการเพิกถอนในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง มิใช่ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองอันมีผล 
มาจากการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ การพิจารณา
อุทธรณ์ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ ซึ ่งกรณีในคดีนี ้ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงถือว่าคำสั่งลงโทษ
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการสิ้นผลไป โดยมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเข้ามาแทนที่ ผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่อาจอ้างได้ว่าคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้อ้างคำสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการที่ถูกเพิกถอนไปแล้ว 
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ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ๑ ครั ้ง การแก้ไขเพิ ่มเติมให้มีคณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองแล้ว พบว่า 
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอีกจำนวน ๗ คร้ัง  

เมื่อพิเคราะห์ในด้านเนื้อหาของการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองแล้ว 
พบว่า มีอยู ่ด ้วยกัน ๔ กลุ ่ม ได ้แก่ กลุ ่มแรก การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดอันเนื ่องมาจาก 
ความไม่ครบถ้วนของกฎหมาย เช่น การเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ 
กลุ ่มที ่สอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดอันเนื ่องมาจากข้อขัดข้องของผู ้ปฏิบัติงาน  เช่น 
การแก้ไขอายุความการฟ้องคดีพิพาทเกี ่ยวกับสัญญาทางปกครอง เนื ่องจากฝ่ายปกครอง 
หรือผู้รับมอบอำนาจจากฝ่ายปกครองในการดำเนินคดีไม่สามารถตระเตรียมการฟ้องคดีได้ทัน
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
การปรับเปลี่ยนวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลโดยไม่บังคับให้ต้องทำการไต่สวนเพียงวิธีการเดียว 
ซึ่งจะเป็นภาระแก่ศาลมากเกินไป หรือการกำหนดข้อยกเว้นไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดสำหรับคดีอุทธรณ์คำพิพากษา เป็นต้น  กลุ่มที่สาม  
การแก ้ ไขป ัญหาในเช ิงโครงสร ้างอ ันเน ื ่องมาจากความไม ่ครบถ ้วนของกฎหมาย  
ซึ่งที่สำคัญได้แก่ การจัดให้มีระบบการบังคับคดีปกครอง และกลุ่มที่สี่ การแก้ไขปัญหาในเชิง
โครงสร้างเพื่อยกระดับหรือพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
การนำเอาประสิทธิภาพการทำงานหรือการสื่อสารโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนและปรับเปลี่ยน
การอำนวยการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่เรียกว่าศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ การนำวิธีการระงับ 
ข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทเข้ามาใช้ในคดีปกครอง การจัดให้มีแผนกคดี 
เพื ่อรองรับคดีพิพาทที ่มีล ักษณะเฉพาะ หรือการนำเอาแนวคิดให้มีกระบวนการพิจารณา  
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นมาใช้โดยกำหนดให้มีวิธีพิจารณาแบบเร่งด่วน เป็นต้น 

ในที่นี ้ เพื ่อให้เห็นภาพของพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า พัฒนาการ 
ของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที ่ผ่านมาเกิดขึ ้นจากเหตุผลความจำเป็นหรือการให้
ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในลักษณะอย่างใดและเกิดขึ้นในช่วงใด  
ดังนั้น จึงขอแยกพัฒนาการออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที ่หนึ ่ง การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในช่วง ๕ ปีแรก  
ของการจัดตั้งศาลปกครอง 

นับตั้งแต่ศาลปกครองได้เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งในขณะนั้น
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ  
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ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการแก้ไขกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองอันเป็นการแก้ไขที่สำคัญในช่วง ๕ ปีแรกของการจัดตั้งศาลปกครองจำนวน ๒ ครั้ง 

การแก้ไขเร ื ่องแรก เป็นการแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับการอุทธรณ์คำสั ่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้นในบางกรณีที่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในขณะนั้น 
บทบัญญัติมาตรา ๗๓ วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา  
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติรับรองการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเอาไว้ และในวรรคสอง ได้บัญญัติหลักการว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ให้อุทธรณ์คัดค้านได้
นั้นหมายความรวมถึงคำสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลหรือคำสั่งอื่นใดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาด 
และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ นำเอาหลักการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
มาบัญญัติไว้ โดยในวรรคหนึ่งได้บัญญัติหลักการว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่กฎหมายหรือระเบียบนี้มิได้กำหนดให้ถึงที่สุด ให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวรรคสอง 
ได้บัญญัติหลักการว่า คำส่ังระหว่างพิจารณาที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้  
ให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที ่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาด  
จากศาล ซึ่งจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ และในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าวข้างต้น 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมคำสั่งของศาลชั้นต้นประเภทต่างๆ แต่กรณีของศาลปกครองนั้น ยังไม่ครอบคลุม
ถึงคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นบางประเภท ได้แก่ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้อง
ไว้พิจารณา และคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี  นอกจากนี้ 
ถึงแม้คำส่ังของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้มีการบัญญัติรับรอง
ให้อุทธรณ์ได้ (เว้นแต่กรณีที่กำหนดให้เป็นที่สุด) แต่หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่าจะต้องกระทำเช่นใดนั้น ยังไม่มีการบัญญัติเอาไว้ 
ให้ชัดเจนเช่นกัน การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองครั้งแรกนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยมีการแก้ไขระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย  
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

การแก้ไขที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็นการบัญญัติรับรอง 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื ่องจากพระราชบัญญัติฯ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  
ที่ใช้บังคับก่อนหน้านั้นไม่มีบทบัญญัติรับรองในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ การแก้ไขกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองในครั้งนี้จึงเป็นการแก้ไขที่มีเหตุผลมาจากการคำนึงถึงการอำนวยความยุติธรรม  
ทางปกครองให้แก่คู่กรณีโดยไม่ให้มีภาระค่าใช้จ่าย จากการที่คู่กรณีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของคู่กรณีผู้ขอจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับ
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ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล๖๒ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๖๓ ได้มีการบัญญัติเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นมาตรา ๔๕/๑ ให้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลได้ และได้มีการแก้ไขระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มบทบัญญัติ 
ที่รองรับเรื่องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เป็นหมวด ๑/๑ ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท รวมทั ้งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อ ๔๑/๖ อีกค รั ้งหนึ่ง 
ในปีเดียวกันนั้น โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในช่วง ๕ ปีแรกของการเปิดทำการ
ศาลปกครอง โดยการแก้ไขกฎหมายในสองเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะจุด และเป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนของกฎหมาย 

ช่วงที ่สอง การพัฒนากระบวนการยุต ิธรรมทางปกครองในช่วง ๑๕ ปี  
ของการจัดตั้งศาลปกครอง 

หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายในช่วง ๕ ปีแรกนับตั้งแต่การเปิดทำการศาลปกครอง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและเป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่ครบถ้วน
ของกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรออีกเป็นเวลาถึง ๓ ปีจึงเริ่มมีการแก้ไข
กฎหมาย และต้องนับถึงการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสำคัญที่เป็นครั้งหลังสุดในช่วงนี้ซึ่งเป็นเวลา ๑๕ ปี
นับตั้งแต่การเปิดทำการศาลปกครอง จึงจะพบว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองอีก ๓ ครั้งในช่วงที่สองนี้ ใน ๔ เร่ือง ดังนี้ 

เรื่องแรก เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความการฟ้องคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ เดิมก่ อนมีการแก้ไข  
ได้บัญญัติให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่

 
๖๒ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ ค ือ โดยที ่พระราชบัญญัติจ ัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครองที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 
ทำให้เป็นภาระแก่คู ่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือทำให้ได้รับความเดือดร้อน 
เกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาอนุญาต
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง สมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาล  
ในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ (๒๖ - ๒๙). 
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วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยเหตุผลในการแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวมีการให้เหตุผลว่า แต่เดิมข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปี  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โดยผลของมาตรา ๕๑ ทำให้กำหนดระยะเวลาในการฟ้อง
คดีสั้นลง ซึ่งมูลค่าตามสัญญาพิพาทต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก๖๔ 
นอกจากนั้น ยังมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอายุความอีกเช่นกัน กล่าวคือ ข้อยกเว้นที่ให้ศาล
รับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้  ถ้าศาลเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้น 
จะเป็น “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” ซึ่งแต่เดิมกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม”  
มีความหมายอย่างไร อันอาจเป็นปัญหาในการแปลความและปรับใช้ข้อยกเว้นการรับคำฟ้องที่ยื่น
เมื่อพ้นกำหนดเวลาไว้พิจารณา จึงได้มีการบัญญัติบทนิยามคำดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นโดยพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๕ เป็นวรรคสิบสอง  
ของมาตรา ๓ ความว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะ  
หรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ ่งสาธารณูปโภคหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุน

 
๖๔ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดทำการแล้ว

ทำให้มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเรื ่องของศา ล 
ที ่มีเขตอำนาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธ ีสบัญญัติที ่จะนำมาใช้ในคดีนั ้น สัญญา  
ทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสม  
หรือควรจะเป็น ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐได้ทำสัญญากับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด้ วยกันในกิจกรรม 
ที่หลากหลายตั ้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลค่าสัญญาเหล่านี้  
จะเก่ียวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก แต่เนื่องจากการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ให้ยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุ  
แห่งการฟ้องคดี ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้  
มีการตีความสัญญาโดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าเป็นสัญญา
ประเภทใด หากตีความว่าเป็นสัญญาทางปกครองจะทำให้กำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลงเหลือเพียงหนึ่งปี 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาฟ้องคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น  นอกจากนั้น 
ปัจจุบันยังมีปัญหาการตีความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก (วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ๑ – ๓. 
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แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการ
กระทำนั้น๖๖ 

เร ื ่องที ่สอง เก ิดขึ ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือกว่า ๑๐ ปีน ับแต่เปิดทำการ 
ศาลปกครอง) โดยเป็นการเพิ่มบทบัญญัติรองรับการจัดตั ้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งถือ เป็นครั้งแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายโดยมีเหตุผลมาจากการให้ความสำคัญต่อการจัดการกับคดีพิพาทที่มีลักษณะเฉพาะ 
และต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าคดีปกครองทั่วไป๖๗ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

 
๖๖ หมายเหตุ : การบัญญัติให้คำว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” หมายความว่า “ประโยชน์  

ต่อสาธารณะ” นั้น น่าจะเป็นการบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจากคำว่า “ประโยชน์ส่วนรวม” (General 
Interest) ย่อมมีความหมายแคบกว่าคำว่า “ประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) การที่บัญญัติให้คำที ่มี
ความหมายแคบกว่าหมายความถึงคำที่มีความหมายกว้างกว่า จึงไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ หากพิจารณาหลักคิด
เกี่ยวกับ “ประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) ดังที่ปรากฏในตัวกฎหมายแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
“ประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) มีความสำคัญในระดับที่สูงมาก ดังเช่น การบัญญัติให้การฟ้องคดี
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
ส่วนการยื่นฟ้องที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นเพียงข้อยกเว้นให้ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้เมื่อยื่นฟ้อง  
พ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง หรือกรณีข้อยกเว้นของการนั่งพิจารณาคดีซึ่งกำหนดให้
ต้องกระทำโดยเปิดเผย ซึ่งยอมรับให้มีข้อยกเว้นในกรณีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อรักษา  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง และวรรคสาม หรือเรื่องที่ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในกรณีที่มีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๖๖/๓ รวมทั้งบทบัญญัติ
ต่างๆ ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๑๘ (๒) ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง และข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ที่บัญญัติเรื่องประโยชน์สาธารณะไว้ในระดับเดียวกับ
เรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข้อ ๙๔ (๑) ข้อ ๑๑๕ และข้อ ๑๔๘ วรรคสอง (๑) ที่บัญญัติไว้
เฉพาะเรื่องประโยชน์สาธารณะ และมีเพียงข้อ ๘๒ วรรคสี่ และข้อ ๑๓๓ ที่บัญญัติเรื่องประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ส่วนรวมไว้ในเรื่องเดียวกัน 

๖๗ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภท
ที่ต้องดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี 
หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น คดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท
ดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองโดยทั่วไปอาจเป็นผลทำให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต้องดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน 
มีความล่าช้า สมควรเพิ่มอำนาจในการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุดหรือ
ศาลปกครองชั้นต้น และกำหนดตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีดังกล่าวโดยเฉพาะ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเหมาะสมกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน
ตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัต ิของรัฐธรรมนูญ จ ึงจำเป ็นต ้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๖๘ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดตั้ง
แผนกคดีขึ้นในศาลปกครองจำนวน ๕ แผนก ได้แก่ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม แผนกคดีบริหารงานบุคคล 
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น และแผนกคดี
บริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องที่สาม ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สำคัญ  
อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ การจัดให้มีระบบการบังคับคดีปกครองที่ให้มีผลบังคับได้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพราะแต่เดิมแม้กฎหมายได้บัญญัติถึงการบังคับคดีเอาไว้บ้าง 
แต่ไม่ได้เป็นระบบที่ให้มีผลบังคับได้อย่างแท้จริง ซึ่งการที่กฎหมายไม่ได้มีบทบัญญัติในส่วน
ดังกล่าวมีผู้กล่าวว่า เป็นเพราะเห็นว่าฝ่ายปกครองของไทยน่าจะเคารพและปฏิบัติตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลปกครอง๖๙ แต่ต่อมา พบว่าการไม่มีระบบการบังคับคดีปกครองเอาไว้ให้ชัดเจน
ก ่อให ้ เก ิดป ัญหาและข้อข ัดข ้อง อ ันเป ็นเหต ุผลท ี ่นำไปส ู ่การแก้ไขเพ ิ ่มเต ิมกฎหมาย ๗๐  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๑ 
สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยการกำหนดหลักการของระบบการบังคับ 

 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๙ ก (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔) ๑ - ๔ 
๖๙ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้

บัญญัติระบบบังคับคดีปกครองที่สามารถให้เกิดผลบังคับได้นั ้น สาเหตุที่แท้จริงอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ  
หลายประการ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการบังคับคดีปกครองของไทยในขณะที่มีการพิจารณากฎหมาย
ยังไม่ตกผลึกอย่างเพียงพอ หรือเกิดจากระยะเวลาที่จำกัดในการพิจารณากฎหมาย หรือผู้เกี่ยวข้องในขณะนั้น
อาจยังไม่มีความเข้าใจและหากมีการเสนอให้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวอาจทำให้เกิดประเด็นข้อโต้แย้ง
คัดคา้นจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณากฎหมาย ฯลฯ ในการสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้นครั้งแรก ๆ 
ในหัวข้อที่เกี ่ยวกับการบังคับคดี ท่านชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น 
และเป็นผู ้ร ่างพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้อ ธ ิบายเหตุผลว่า  
การที่กฎหมายยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการบังคับคดีปกครองเอาไว้ เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายปกครองของ
ไทยน่าจะเคารพและปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง จึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติระบบการบังคับ
คดีปกครองเอาไว้ 

๗๐ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี ้ คือ โดยที่ปัจจุบันการดำเนินการบังคับคดี
ปกครองยังมีข้อขัดข้อง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการบังคับคดีปกครอง  
ให้ครอบคลุมคดีปกครองทุกประเภท ซึ่งคดีปกครองมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนำหลักการของการบังคับคดีแพ่ง
มาใช้ในการดำเนินการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติกำหนดอำนาจและหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร อีกทั้งสมควรกำหนดให้กรณีที่  
มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คู่กรณีฝ่ายชนะคดีในคดีที่กำหนดอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับได้  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอ
การปฏิบัติตามคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก (วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙) ๑ - ๔. 
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คดีปกครองเอาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติและหลักกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส่วนบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ให ้นำมาใช ้บ ังค ับโดยอน ุโลมก ับการบ ังค ับคด ีปกครอง (มาตรา ๗๕/๑) การกำหนด  
ให้มีเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา ๗๕/๒) การกำหนดให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดวิธีการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้น 
ไปโดยเร็ว (มาตรา ๗๕/๓) การกำหนดให้อำนาจศาลปกครองมีคำสั่งให้หน่วยงานปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับชำระค่าปรับ (มาตรา ๗๕/๔) และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มความเป็นภาค ๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
โดยมีบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่จำนวน ๖๑ ข้อ (ข้อ ๑๑๗ ถึงข้อ ๑๗๗) 

เรื่องที่สี่ ในการแก้ไขกฎหมายครั้งเดียวกันกับการให้มีระบบการบังคับคดีปกครองนี้ 
ยังมีการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการแก้ไข
เพิ ่มเต ิมเร ื ่องท ี ่ เก ี ่ยวเน ื ่องก ับการปฏิบ ัต ิตามคำพิพากษาหรือคำสั ่งของศาลปกครอง  
แต่ไม่ใช่เรื่องระบบการบังคับคดีโดยตรง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
คำบังคับในคำพิพากษาของศาลปกครองชั ้นต้น  ที ่แต่เดิมกฎหมายเลือกใช้หลักการว่า  
คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่มีผลให้ต้องปฏิบัติตามคำบังคับโดยทันที แต่ต้องรอไว้จนกว่า
จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งหลักการดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหา 
การที่คู่กรณีต้องรอการปฏิบัติตามคำพิพากษาทั้งฉบับรวมไปถึงส่วนที่ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์
คัดค้านต่อศาลปกครองสูงสุดอีกต่อไปแล้วก็ตาม จึงได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนหลักการ
ในเรื ่องนี้ เสียใหม่ให้มีความเป็นธรรมและยืดหยุ ่นมากขึ ้น โดยกำหนดให้อาจมีการปฏิบัติ 
ตามคำบังคับในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ในส่วนที่คู่กรณีไม่มีข้อโต้แย้งคัดค้านกันอีก
ต่อไปแล้ว โดยให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้พิจารณาและมีคำส่ัง (มาตรา ๗๐ วรรคสอง) 

จากพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในช่วงที่สองนี้เห็นได้ว่า  
ยังมิได้มีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างแท้จริง โดยการแก้ไข
เรื ่องอายุความการฟ้องคดีพิพาทเกี ่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็นเพียงการแก้ไขข้อขัดข้อง  
ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครองในกรณีที่จะต้องเป็นฝ่ายนำคดีประเภทดังกล่าว  
มาฟ้องต่อศาล ส่วนการแก้ไขโดยจัดให้มีระบบการบังคดีปกครองนั้น ถึงแม้จะเป็นการแก้ไข  
ที่มีความสำคัญครั้งหนึ่ง และเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบกระบวนการยุติธรรม  
ทางปกครองก็ตาม แต่ก็มีสาเหตุมาจากการที่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้ให้ครบถ้วน 
สำหรับการปรับเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
ซึ่งเป็นการแก้ไขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ ่งนั้น ก็เป็นการปรับเปลี่ยนหลักการจากหลักการเดิม  
ของกฎหมาย กรณีมีเพียงการแก้ไขโดยให้มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
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ในศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ที่มีลักษณะของการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยเป็นการพัฒนาในส่วนการจัดองค์กรและโครงสร้าง  
ที่ให้สามารถจัดการกับคดีพิพาทที่มีลักษณะเฉพาะและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ช่วงที่สาม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในช่วงหลังจาก ๑๕ ปี
ของการจัดตั้งศาลปกครองจนถึงปัจจุบัน 

หลังจากการแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายที ่มีส่วนเกี ่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองในช่วงที่สองไปแล้ว กล่าวได้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในช่วงที่สาม  
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในลักษณะ 
ของการปรับเปลี่ยนหรือยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียง 
การแก้ไขปัญหาจากความไม่ครบถ้วนของกฎหมาย หรือแก้ไขวิธีพิจารณาที่ใช้อยู่แต่เดิม หากแต่
เป็นการเพิ ่มกลไกหรือเครื ่องมือใหม่ที่จะสามารถตอบสนองต่อการอำนวยความยุติธรรม 
ทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องต่อข้อเรียกร้องของสังคม ซึ่งการเพิ่มกลไกหรือเครื่องมือใหม่
ดังกล่าวนี้ปรากฏใน ๓ เร่ืองที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

เร่ืองแรก การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการ
คดีโดยใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมาสนับสนุน หรือที่เรียกกันว่า “ศาลอิเล็กทรอนิกส์”  

ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-AdminCourt) เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้น๗๒

เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการดำเนินงานด้านคดี ที ่สอดคล้องกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 
และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นคู่กรณีในคดีปกครอง ไม่ว่าจะ
เป็นประชาชน หรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคดี ไม่ว่า 
จะเป็นตุลาการศาลปกครอง ผู ้บริหารศาลปกครอง หรือเจ้าหน้าที ่สนับสนุนงานคดีปกครอง  
มีช่องทางหรือวิธีการในการดำเนินคดีหรือปฏิบัติงานด้านคดีเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยมีอยู่ในอดีต  
การพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-AdminCourt) มิใช่เป็นเพียงการประดิษฐ์หรือพัฒนา
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีเพื ่อให้ดูทันสมัยเท่านั ้น หากแต่เป็นการเพิ ่มช่องทาง 
และปรับเปลี่ยน (transformation) สภาวะการดำเนินคดีหรือปฏิบัติงานด้านคดีทั ้งหมด  

 
๗๒ การดำเนินการในเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ คณะกรรมการ

ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมศาลปกครอง  
สู ่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ซึ ่งผู ้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ ตามคำสั ่งประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวปรับปรุงขึ้นจาก
คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการยื่นคำฟ้อง  
และการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งผู ้เขียน ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
อนุกรรมการเช่นกัน ตามคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
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(หรือเกือบทั้งหมด) จากเดิมในอดีตซึ่งกระทำกันทางกายภาพ (material) ไปสู่การลดความ
เป็นกายภาพให้น้อยลง (dematerialization) โดยวิธีการทางดิจิทัล (digitalization) 

การดำเนินการในเรื่องนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา  
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑๗๓ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ เดิมให้รองรับการยื่น
ฟ้องคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (และสื่อดิจิทัล รวมทั้งทางโทรสาร) และเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ขึ้นใหม่อีกมาตราหนึ่งเป็นมาตรา ๖๐/๑ เพื่อรองรับการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์
และระบบการประชุมทางจอภาพ 

สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดนั้น ได้มีการออกเป็นระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒๗๔ แยกต่างหากจาก
ระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีจำนวน ๒๙ ข้อ 

การที่ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-AdminCourt) เป็นการเพิ่มช่องทาง
และปรับเปลี่ยนสภาวะการดำเนินคดหีรือปฏิบัติงานด้านคดีทัง้หมด (หรือเกือบทั้งหมด) จากเดิมในอดตี
ซึ่งกระทำกันทางกายภาพ (material) ไปสู่การทำงานโดยวิธีการทางดิจิทัล (digitalization) ดังที่
กล่าวมาแล้ว จึงทำให้หลักการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักการของวิธีพิจารณาคดีปกครองตามปกติแต่อย่างใด โดยยังคงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่  
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้บัญญัติหลักการเช่นนี้ไว้ให้ชัดเจน๗๕ ส่วนกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์บางประการขึ้นไว้  
เป็นการเฉพาะจากวิธีพิจารณาคดีปกครองตามปกติก็มิใช่ความแตกต่างในเชิงหลักการ หากแต่  
เป็นการกำหนดขึ้นเนื่องจากวิธีพิจารณาคดีปกครองตามปกติยังไม่ได้กำหนดไว้ หรือเนื่องจาก  
เป็นความแตกต่างในด้านรายละเอียด และกำหนดขึ้นไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการดำเนินงานทางคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์

 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ๖-๑๖. 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก (วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒) ๘-๑๓. 
๗๕ ข้อ ๔ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เกี่ยวกับตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณี อายุความและระยะเวลา ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล  
และการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล๗๖ 

การพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญ  
ของการพัฒนาศาลปกครองไปสู่ “ศาลอัจฉริยะ” (Smart Court) กล่าวคือ เป็นศาลที่ประชาชน 
และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้รับบริการด้วยความสะดวก เรียบง่าย  
ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น และสามารถให้หลักประกันการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นธรรม 
โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน ซึ ่งในปัจจุบันศาลปกครองได้ดำเนินการเพิ ่มเติมในส่วนนี ้ เช่น  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้และวิทยาการอื ่น และระบบสนับสนุนการจัดทำ 
ร่างคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง๗๗ เป็นต้น และในภาพรวมคือ การพัฒนามาตรฐานการ
ดำเนินงานของศาลปกครองให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ๗๘ ดังที ่ปรากฏใน
นโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

อนึ่ง จากข้อมูลการดำเนินการโดยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(รวมทั้งระบบการประชุมทางจอภาพ)๗๙ ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจว่า มีผู ้ลงทะเบียน (คู ่กรณี  
หรือบุคคลภายนอก) เข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๐๓๘ คน คดีที่มี
การดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองชั้นต้น จำนวน ๔๓๐ คดี ในศาลปกครองสูงสุด 
จำนวน ๒๐ คดี คู่กรณีเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการต่างๆ ทางคดี 
จำนวน ๑๑,๙๕๐ ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นการยื่นคำคู่ความหรือคำร้องต่าง ๆ จำนวน ๑,๕๘๙ ครั้ง 
สำหรับบุคลากรของศาลปกครองเข้าใช้งานโดยตรงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
๓,๔๗๒ ครั ้ง และมีการนั ่งพิจารณาคดีหรือไต่สวนหรือไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทโดยใช้วิธ ีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพในระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมาจำนวน ๔๕ 
นัดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
๗๖ บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, “การพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน”,  

(เอกสารจัดทำขึ้นประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการสำคัญในปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองไทย” ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 

๗๗ โดยมีผ ู ้ร ับผิดชอบหลักได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  
และระบบงานเพ่ือสนับสนุนการจัดทำร่างคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ 
เป็นประธานกรรมการ ตามคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๗๘ โดยมีผู ้รับผิดชอบหลักได้แก่ คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของศาล
ปกครองตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมาย
ให้เป็นประธานกรรมการ ตามคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๗๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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เรื ่องที่สอง การส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการระงับข้อพิพาท โดยนำ
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง  

ศาลปกครองได้นำเอาการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้เป็นวิธีการ 
หรือช่องทางอีกอย่างหนึ่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทระหว่างกัน๘๐ 
โดยมีการแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๘๑ 
ซึ่งมีบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเรื่องนี้จำนวน ๑๒ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๖๖/๑ ถึงมาตรา ๖๖/๑๒ 
และได้มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒๘๒ จำนวน ๓๔ ข้อ 

การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมีหลักการสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ หลักการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความสมัครใจของคู่กรณี หลักความไว้วางใจ
ของคู่กรณี หลักความเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และหลักความมีประสิทธิภาพของการพิจารณา
คดีและการบริหารจัดการคดี  

สำหรับขอบเขตของข้อพิพาทที่อาจให้มีการไกล่เกลี่ยได้ กฎหมายได้กำหนดหลักการ 
ให้ข้อพิพาทในเขตอำนาจของศาลชั้นใดเป็นอำนาจของศาลชั้นนั้นในการดำเนินการไกล่เกลี่ย 
และเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลชั้นเดียว โดยคดีที่กฎหมายกำหนดให้อาจมีการไกล่เกลี่ยได้ ประกอบด้วย 
คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) และคดีพิพาทอื่นตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดจะกำหนดขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทนั้น ได้แก่ ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากการขัดหรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากสภาพของเรื่อง ลักษณะต้องห้ามเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ 
ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากลักษณะของการกระทำ และลักษณะต้องห้ามอื ่น ๆ ตามที่  
ที่ประชุมใหญ่ฯ กำหนด สำหรับกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทนั้น ยึดถือหลักความไม่เคร่งครัด 
ในแบบพิธีของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักความรวดเร็วและต่อเนื่อง หลักความถูกต้องชัดเจน
โดยให้มีระบบกลั่นกรองเรื่องก่อนและหลังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และหลักการไม่อาจอุทธรณ์ได้ของ
การกระทำในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๘๓ 

 
๘๐ การดำเนินการเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยมีผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ คณะกรรมการ

ยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายให้
เป็นประธานคณะกรรมการ ตามคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก  (๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) ๒๔๗. 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) ๙. 
๘๓ บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง” (เอกสารจัดทำขึ้น

ประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการสำคัญในปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ไทย” ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 
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นับต ั ้ งแต ่ท ี ่ศาลปกครองเป ิดให ้ม ีการไกล่ เกล ี ่ยข ้อพ ิพาทในคด ีปกครอง  
จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งหมด 
๒๑๓ คดี (เป็นคดีในศาลปกครองกลางจำนวน ๗๗ คดี และในศาลปกครองในภูมิภาค จำนวน ๑๒๖ คดี)  
ศาลปกครองที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ๑. ศาลปกครองกลาง ๗๗ คดี 
๒. ศาลปกครองอุบลราชธานี ๕๙ คดี (ซึ ่งเป็นศาลนำร่องตามโครงการพัฒนามาตรฐาน  
การปฏิบัติงานขององค์กรตุลาการอันเป็นที ่ยอมรับในระดับสากลและมีการจัดทำโครงการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุก) และ ๓. ศาลปกครองเชียงใหม่ ๑๓ คดี ในจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด ๒๑๓ คดี มีคดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จจำนวน ๑๖๔ คดี และอยู่ระหว่าง
ไกล่เกลี่ยจำนวน ๓๙ คดี ในคดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จจำนวน ๑๖๔ คดี เป็นคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ  
๘๗ คดี และไกล่เกลี ่ยสำเร็จบางส่วน ๑๑ คดี รวมเป็น ๙๘ คดี สำหรับระยะเวลาที ่ใช้ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น มีคดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนจำนวน ๔๙ คดี  
(ร้อยละ ๒๙.๘๘) คดีที ่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือนจำนวน ๓๘ คดี (ร้อยละ ๒๓.๑๗)  
ซึ่งทำให้คดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองเดือนมีจำนวน ๘๗ คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๑๕ ของคดีทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระยะเวลาเฉลี่ยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ให้แล้วเสร็จต่อคดีใช้เวลา ๗๘ วัน (ประมาณ ๒.๖ เดือน) ต่อ ๑ คดี คดีที่ใช้ระยะเวลายาวที่สุด
จำนวน ๓๑๙ วัน (ศาลปกครองกลาง) และคดีที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด คือ ๑ วัน (ศาลปกครองยะลา)  

จากผลการดำเนินการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาทของศาลปกครองชั ้นต้นดังกล่าว  
เห็นได้ว่า นับตั้งแต่กฎหมายได้บัญญัติให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้ ก็ได้มีการเริ่มนำ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้มากขึ้น แม้จะมีจำนวนไม่มากนักก็ตามและการนำกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างจากการระงับข้อพิพาท  
ด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีตามปกติทั่วไปเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ทำให้คู่กรณีสามารถได้รับข้อยุติ 
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว (ประมาณ ๒.๖ เดือนต่อคดี) ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อคู่กรณี รวมทั้งต่อการ
ปฏิบัติงานของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมในเวลาที่รวดเร็วกว่าการระงับข้อพิพาท
ด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีตามปกติทั่วไป ทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและภาระด้านต่าง ๆ  
ที่คู่กรณีและศาลต้องใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาตามปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน 

เรื ่องที ่สาม การเพิ่มทางเลือกของวิธีพิจารณาที ่สามารถทำให้การพิจารณา
พิพากษาคดีแล้วเสร็จโดยเร็ว  

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเด็นนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็น  
ที่จะต้องให้ศาลสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการให้ข้อยุติ  
แก่ข้อพิพาท ซึ่งเดิมในกระบวนพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ ศาลสามารถ
ย่น (หรือขยาย) ระยะเวลาในขั ้นตอนนั ้น ๆ ได้ เพียงแต่ในกรณีการส่งสรุปข้อเท็จจริงของ 
ตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนั้น กฎหมายเดิม 
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง) บัญญัติระยะเวลาเอาไว้ว่าจะต้องกระทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
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ซึ่งเมื่อเป็นระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนว่า ในกรณี  
ที่ศาลจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวดเร็ว ศาลจะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว  
โดยระยะเวลาที่น้อยกว่ากำหนดเวลาเจ็ดวันได้หรือไม่  ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาความไม่ชัดเจน  
จึงได้เพ่ิมบทบัญญัติขึ้นใหม่เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๕๙ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับให้ศาลสามารถดำเนินการ  
ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู ่กรณีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร  
โดยไม่ต้องถึงเจ็ดวันก็ได้ ในกรณีที ่กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี  
หรือโดยลักษณะแห่งคดีมีความจำเป็นที ่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเร่งด่วน  
หรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 

นอกเหนือจากการเพิ ่มเติมบทบัญญัติขึ ้นใหม่เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๕๙  
ซึ่งมีหลักการที่จะให้ศาลสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ถูกจำกัดด้วยระยะเวลาของการ  
ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนเป็นการล่วงหน้าให้คู่กรณีทราบ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ศาลปกครองยงัได้เพ่ิมเติมให้มีระบบ “การพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน” ขึ้นต่างหากเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักการให้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยรวดเร็ว (ข้อ ๔๙/๒ วรรคหนึ่ง  
และวรรคสอง) การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบใหม่โดยกำหนดในทันทีหลังจาก  
ที่ศาลได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มีการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนต่อไปได้  
โดยรวดเร็ว (ข้อ ๔๙/๒ วรรคสอง) การกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้จัดทำบันทึกคำแถลงการณ์  
ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยวาจา (ข้อ ๔๙/๒ วรรคสี่) การกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั ้งแรก 
โดยรวดเร็วซึ่งต้องไม่เกินเจ็ดวันหลังจากวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๔๙/๒ วรรคห้า) 
และการกำหนดให้ศาลอาจมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันเดียวกันกับวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกก็ได้  
(ข้อ ๔๙/๒ วรรคหก)  

นอกจากการเพิ่มกลไกหรือเครื่องมือใหม่ที่จะสามารถตอบสนองต่อการอำนวย
ความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องต่อข้อเรียกร้องของสังคมใน ๓ เรื่องดังที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว ในพัฒนาการช่วงที่สามนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องจากที ่เกิดขึ ้นในวิธีพิจารณาแบบเดิมอีก ๓ เรื ่อง  ได้แก่ การไม่จัดให้มี 
การนั่งพิจารณาคดีในชั้นของศาลปกครองสูงสุดสำหรับคดีอุทธรณ์คำพิพากษา การแก้ไขวิธีการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  และการปรับปรุงวิธีพิจารณา 
ในส่วนของวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยในเรื่องการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีในชั้น
ของศาลปกครองสูงสุดสำหรับคดีอุทธรณ์คำพิพากษา นั ้น ได้มีการเพิ ่มบทบัญญัติขึ ้นใหม่  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นมาตรา ๕๙/๑ กำหนดให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดอาจไม่จัดให้มี 
การนั่งพิจารณาคดีก็ได้ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากเห็นว่า
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คดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
จะไม่ทำให้เสียความยุติธรรม เว้นแต่คู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีและได้
แจ้งความประสงค์ให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
จากศาล ส่วนการแก้ไขวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล นั้น 
เป็นการแก้ไขเพิ ่มเติมมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ ่ง โดยกำหนดให้ศาลพิจารณาคำขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล โดยใช้วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงวิธีการไต่สวนก็ได้ 
สำหรับการปรับปรุงวิธีพิจารณาในส่วนของวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้น มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ศาลสามารถมาดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนดังกล่าว
ได้โดยไม่เป็นภาระแก่ศาลมากจนเกินไป๘๔ 

 
บทสรุป 

พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยมีรากฐานมาจากระบบ 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ ่งได้วาง  
หลักสำคัญในส่วนของวิธีพิจารณาเอาไว้ ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่การใช้เป็นหลักเกณฑ์
สำคัญสำหรับการจัดตั้งศาลปกครองในเวลาต่อมาแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่การศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการ เพราะได้เห็นถึงการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เป็นระบบ ซึ่งสามารถ
นำมาเป็นหลักคิดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยได้ในทุกระยะ  

สำหรับพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยในส่วนที่เกี่ยวกั บ 
วิธีพิจารณาคดีหรือกระบวนการทำงานของศาลนับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลปกครองเป็นต้นมาพบว่า 
มีการพัฒนาทั้งในส่วนที่เกิดจากแนวคำวินิจฉัยของศาล และในส่วนที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
โดยในส่วนที่เกิดจากแนวคำวินิจฉัยของศาลนั้น ได้มีคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองวินิจฉัย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาเอาไว้จำนวนมาก บางกรณีมีการอ้างอิงถึง “หลักกฎหมาย
ทั ่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” บางกรณีเป็นการปรับใช้หลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณา  

 
๘๔ มาตรการชั ่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นอีกประเด็นหนึ ่งที ่มีความสำคัญอย่างมาก 

เพราะเกี ่ยวข้องกับการปกป้องคุ ้มครองสิทธิของบุคคล และการขับเคลื ่อนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ เช่น 
กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ประมาณปี ค.ศ ๒๐๐๐ โดยเป็นผลให้ระบบกฎหมาย
ปกครองของฝรั่งเศสมีทั้งมาตรการชั่วคราวทั่วไป และมาตรการชั่วคราวในคดีพิพาทเฉพาะเรื่อง โดยมาตรการ
ชั ่วคราวทั ่วไปได้รับการจัดระบบให้มีมาตรการระงับผลของการกระทำทางปกครองไว้เป็นการชั ่วคราว  
(le référé-suspension) มาตรการอื่นใดที่เป็นการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของบุคคล (le référé-liberté ou 
injonction) และมาตรการชั่วคราวทางวิธีพิจารณา (le référé conservatoire) แล้ว วิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาในวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยยังมีประเด็นที่จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงอีกมาก 
ซึ่งหากมีเวลา ผู้เขียนจะได้เสนอข้อมูลทางวิชาการในประเด็นนี้ต่อไป 
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เป็นรายคดีเพื ่อสร้างความชัดเจนเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนั ้น สำหรับส่วนที่เป็นกฎหมาย  
ลายลักษณ์อักษรนั้น ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจำนวนหลายครั้ง โดยมีทั้งการแก้ไขปัญหา 
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของผู ้เกี ่ยวข้อง รวมถึง  
การเพ่ิมเติมกลไกหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ในการพิจารณาพิพากษาและการบริหารจัดการคดี 

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยในอนาคตย่อมเป็นเรื ่องที่
คาดหมายได้ว่าจะต้องยังคงมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพราะเหตุผลของการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อันได้แก่ ความจำเป็นที่ศาลจำต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ 
หรือค่านิยมของศาล สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและข้อเรียกร้องของสังคมที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการให้บริการของรัฐ และความไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วนของระบบ  
ดังที่กล่าวมาในเอกสารนี้ยังคงมีอยู่เสมอ และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรม 
หรือกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศต่าง ๆ  ก็เห็นได้ว่า ยังคงมีประเด็นหรือมาตรการต่าง ๆ  
ที่สมควรนำมาพิจารณาและปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงหรือจัดโครงสร้างของวิธีพิจารณา
คดีปกครองเสียใหม่ให้เป็นระบบที่มีความชัดเจน ลดความซับซ้อนหลากหลาย มีความกระชับ 
และสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขข้อพิพาททางปกครองได้อย่างสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนต่อไป 
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การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศส* 

    
 

คนึงนิจ  แซ่เฮง** 
 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม 
เป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามีบทบาททั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือ
แม้แต่ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรัฐบาลของหลายประเทศได้เห็นความจำเป็นในการนำ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดทำบริการของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยได้เปิดให้มีบริการของรัฐบางประเภท เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ของส่วนราชการ ผ่านเคร่ือง Minitel๑ ซึ่งเป็นเครื่องรับส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ซึ่งเป็นที่นิยม
มากในประเทศฝรั ่งเศส ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ได้มีหนังสือเวียนลงวันที ่ ๑๖ กันยายน  
ค.ศ. ๑๙๙๖ เกี ่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื ่อสารโทรคมนาคมระหว่างกระทรวง ๒  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ ตลอดจนการทำให้การติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทำได้ง่ายย่ิงขึ้น และในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ 
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสังคมแห่งข้อมูล๓ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดให้มีเว็บไซต์ของส่วนราชการเพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการและเพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  
ของภาครัฐได้ ต่อมาเมื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐมีจำนวนมากขึ้นจึงได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ 
service-public.fr ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เพื ่อเป็นศูนย์รวมในการเชื ่อมโยงเข้าสู ่การให้บริการ 
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ

 

* บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 
  ** นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  ๑ เครื ่อง Minitel ถูกประดิษฐ์ขึ ้นในประเทศฝรั ่งเศสในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ มีลักษณะคล้าย
คอมพิวเตอร์ แต่ดำเนินการรับส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยในระยะแรกเป็นการให้บริการค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ ต่อมาได้มีการพัฒนาการให้บริการให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อ
สินค้า การจองตั๋วรถไฟ การตรวจสอบราคาหุ้น กล่องจดหมาย และการส่งข้อความเพ่ือสนทนาระหว่างกัน 
  ๒ Circulaire du 16 septembre 1996 relative aux schémas directeurs ministériels 
des systèmes d’information et des télécommunications 
  ๓ Programme PAGSI : Programme d’action gouvernemental pour la société de 
l’information 
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ประชาชนอีกหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้ ชำระภาษี และรับคืนภาษี  
ผ่านเว็บไซต์ www.impots.gouv.fr การจัดซื ้อจัดจ้างของภาครัฐที ่ดำเนินการด้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.marches-publics.gouv.fr ระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ www.data.gouv.fr และเครือข่าย
การแลกเปลี ่ยนข้อมูลภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง (réseau interministériel de 
l’Etat (RIE)) รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  
กับหน่วยงานของรัฐ ซึ ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ  
กับหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของรัฐอีกด้วย 
  การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชนด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศสมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครอง๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ 
โดยเป็นการนำเอาบทบัญญัติในกฎหมายและกฎหมายลำดับรองหลายฉบับมารวมไว้ด้วยกัน  
และจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ประมวลกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็น 
ห้าบรรพ (livres) ได ้แก่ บรรพที ่หนึ ่ง กำหนดเรื ่องการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง  
บรรพที ่สอง กำหนดเรื ่องนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที ่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง  
บรรพที ่สาม กำหนดเรื ่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการนำข้อมูลสาธารณะไปใช้  
บรรพที่สี ่ กำหนดเรื่องการระงับข้อพิพาทกับหน่วยงานทางปกครอง บรรพที่ห้า กำหนดเรื่อง
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับดินแดนโพ้นทะเล ประมวลกฎหมายฉบับนี้จึงมีฐานะเป็นกฎหมายทั่วไป  
ที่ใช้บังคับกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครองในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื ่องใดไว้เป็นการเฉพาะ และใช้บังคับกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองด้วยกันด้วย ซึ ่งคำว่า “หน่วยงานทางปกครอง” ( l’administration)  
ตามประมวลกฎหมายนี้ หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์การมหาชน 
ทางปกครองของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรหรือนิติบุคคลมหาชนและเอกชน  
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบริการสาธารณะทางปกครอง และองค์กรที่บริหารจัดการเงินสวัสดิการ
สังคม 
  สำหรับหลักเกณฑ์ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับ
ประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการกำหนดไว้ในบรรพที่หนึ่ง (Livre Ier) การติดต่อ
กับหน่วยงานทางปกครอง ลักษณะที่หนึ่ง (Titre Ier) คำขอของประชาชนและการพิจารณาคำขอ 
บทที่สอง (Chapitre II) วิธีการยื ่นคำขอและการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง ส่วนที่สอง 
(Section 2) การยื่นคำขอและการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยในระยะแรกบทบัญญัติในส่วนที่สองดังกล่าวใช้บังคับกับส่วนราชการในระดับรัฐและองค์การ

 

  ๔ Code des relations entre le public et l’administration. 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.data.gouv.fr/
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มหาชนทางปกครองของรัฐเท่านั้น แต่ต่อมาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๖ รัฐกฤษฎีกา
หมายเลข ๒๐๑๖-๑๔๑๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๖๕ ว่าด้วยวิธีการในการยื ่นคำขอ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ โดยได้ขยายการใช้บังคับบทบัญญัติเกี่ยวกับการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น องค์การมหาชนทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และองค์กรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบริการสาธารณะทางปกครอง 
รวมถึงองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินสวัสดิการสังคมด้วย ซึ่งมีผลทำให้บทบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานทางปกครองทุกประเภท 
  สำหรับหลักเกณฑ์ในการยื ่นคำขอและการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 
  ๑. สิทธิของประชาชนในการติดต่อหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง 
ประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครองได้กำหนดให้
ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การยื ่นคำขอ คำแถลง  การส่งเอกสารหรือข ้อม ูล  หรือการตอบหน่วยงานทางปกครอง  
โดยเมื่อประชาชนได้ติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หน่วยงาน
ทางปกครองจะไม่สามารถขอให้บุคคลดังกล่าวยืนยันการดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น การส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ ได้อีก (มาตรา L ๑๑๒-๘)  ทั้งนี้  ในการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันตัวตน โดยสำหรับบุคคลธรรมดา ต้องระบุ
ชื ่อ นามสกุล ที ่อยู ่ทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัท ต้องระบุชื่อ  
และหมายเลขทะเบียนบริษัท ส่วนสมาคม ต้องระบุชื่อสมาคมและเลขทะเบียนสมาคม นอกจากนี้ 
ผู้ใช้บริการยังสามารถยืนยันตัวตนโดยรหัสยืนยันเฉพาะตัว หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับของฝ่ายปกครอง (มาตรา R ๑๑๒-๙-๑)  ทั้งนี้  เพื่อไม่เป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนในการจดจำชื่อบัญชีและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้บริการของรัฐในระบบออนไลน์ 
ซึ่งมีอยู ่เป็นจำนวนมาก ประเทศฝรั่งเศสจึงได้เปิดให้บริการระบบ FranceConnect ขึ ้นในปี  
ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อให้ประชาชนและนิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านเดียว
สำหร ับบร ิการของร ัฐต ่าง ๆ โดยผ ู ้ ใช ้บร ิการสามารถกดเล ือกย ืนย ัน ต ัวตนด้วยระบบ 
FranceConnect ซึ ่งสัญลักษณ์ของระบบดังกล่าวจะปรากฏขึ ้นในขั ้นตอนการเข้าสู ่ระบบ 
ของบริการออนไลน์ต่าง ๆ กว่า ๗๐๐ รายการ  

 

  ๕ Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de 
l’administration par voie électronique. 
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อย่างไรก็ดี การติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเพียงทางเลือกของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองเท่านั้น ไม่ใช่บทบังคับ 
ให้ประชาชนต้องดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว๖  ดังนั้น หากประชาชน 
ไม่สะดวกในการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถใช้ช่องทางอื่น  
ในการติดต่อหน่วยงานทางปกครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยตนเอง การติดต่อทางโทรศัพท์ 
หรือการติดต่อทางไปรษณีย์  

สำหรับหน่วยงานทางปกครองนั ้น เมื ่อได ้ร ับการติดต่อด้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานทางปกครองสามารถตอบกลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน  
โดยการตอบกลับด้วยวิธีนี้ไม่ใช่บทบังคับ แต่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองที่จะเลือกใช้
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  การตอบกลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทางปกครอง 
มีข้อจำกัดสองประการ (มาตรา L ๑๑๒-๑๔) ได้แก่ 

(๑) เมื ่อผู ้ติดต่อได้ปฏิเสธการตอบกลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้  
อย่างชัดแจ้ง ยกเว้นกรณีการยื ่นคำขอข้อมูลข่าวสาร ผู ้ยื ่นคำขอไม่อาจปฏิเสธการตอบกลับ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทางปกครองได้ 

(๒) กรณีการติดต่อจากหน่วยงานทางปกครองอื่นด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับคำขอสามารถตอบกลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะกรณี
การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเท่านั้น หากเป็นคำขอประเภทอื่น เช่น การขออนุมัติ การขอสนับสนุน
ทางการเงิน หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับคำขอไม่สามารถตอบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
  ๒. หน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองในการจัดให้มีการให้บริการทางไกล 

ประมวลกฎหมายว่าด ้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน 
ทางปกครองกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองต้องจัดให้มีบริการทางไกล (un téléservice)๗  
และต้องแจ้งให้ประชาชนทราบถึงบริการทางไกลที่หน่วยงานทางปกครองจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการ
ประชาชน พร้อมทั้งต้องเผยแพร่วิธีการใช้งานของบริการดังกล่าว วิธีการติดต่อสื่อสารที่สามารถ
ทำได้ (มาตรา L ๑๑๒-๙) รวมถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดส่ง ใบรับ
เอกสารอิเล ็กทรอนิกส์ (un accusé de réception électronique) และใบรับลงทะเบียน
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (un accusé d’enregistrement électronique)  ให ้ประชาชนทราบด ้วย  
(มาตรา R ๑๑๒-๑๑-๓) โดยการแจ้งให้ประชาชนทราบอาจดำเนินการแจ้งผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงานก็ได้ 

 

  ๖ คำพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส CE, 27 novembre 2019, n° 422516, Recueil Lebon. 
  ๗ รัฐกำหนดฉบับที่ ๒๐๐๕-๑๕๑๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๐๐๕ ได้นิยามว่า “บริการทางไกล” 
หมายถึง ระบบสารสนเทศใดก็ตามที่เปิดให้ผู้ใช้บริการดำเนินการทางปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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เม ื ่อหน่วยงานทางปกครองจัดให ้ม ีบร ิการทางไกลเพื ่อการดำเน ินการ 
ทางปกครองบางอย่างเป็นการเฉพาะและได้แจ้งให้ประชาชนทราบถึงบริการดังกล่าวแล้ว 
ประชาชนผู้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานทางปกครองจะต้องใช้ช่องทางบริการทางไกลตามที่กำหนดไว้
เท่านั้น (มาตรา L ๑๑๒-๙) แต่หากยังไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงบริการทางไกลที่หน่วยงาน
จัดให้มีขึ ้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนสามารถยื ่นคำขอต่อหน่วยงานทางปกครองด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกช่องทาง 

ทั้งนี ้ รูปแบบการให้บริการทางไกลที่หน่วยงานทางปกครองต้องจัดให้มีขึ้น 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีสามรูปแบบสำคัญดังนี้ (มาตรา R ๑๑๒-๙-๒) 

(๑) กระบวนการทางไกล (une téléprocédure) บริการของรัฐที ่เปิดให้
ประชาชนดำเนินการผ่านระบบออนไลน์จนเสร็จสิ ้นกระบวนการคือได้รับเอกสารหรือคำสั่ง  
ของหน่วยงานทางปกครอง เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการคลัง
สาธารณะ (la Direction Générale des Finances Publiques)๘ การต่ออายุบัตรพำนักอาศัย 
(un titre de séjour) ของนักศึกษาต่างชาติผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านชาวต่างชาติในประเทศ
ฝรั ่งเศส (La direction générale des étrangers en France)๙ ซึ ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
การขอใบขับขี ่สากลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแห่งชาติด้านการออกใบอนุญาต (L’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS))๑๐ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(๒) แบบฟอร์มการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง  (un formulaire de 
contact) เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง
ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อกลับในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยแบบฟอร์มจะกำหนดให้ระบุข้อมูล 
ที่จำเป็น เช่น ชื ่อ นามสกุล ที ่อยู ่ทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 
ประเด็นคำถาม โดยบริการที ่สามารถดำเนินการผ่านแบบฟอร์มการติดต่อกับหน่วยงาน  
ทางปกครอง เช่น การขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน การขอสำเนาใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส 
หรือใบมรณบัตร 

(๓) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (une adresse électronique) เป็นมาตรฐาน 
ขั้นต่ำที่หน่วยงานทางปกครองต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่ประชาชนจะใช้ในการติดต่อกับ
หน่วยงานทางปกครอง  

โดยที่ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสมีการให้บริการทางไกลเป็นจำนวนมาก และเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาและเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมีการจัดทำเว็บไซต์ 
service-public.fr เพื่อเป็นการรวมบริการทางไกลทั้งหมดของรัฐไว้ในที่เดียวกัน โดยมีคำอธิบาย
ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมการอ้างอิงบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ซึ่งประชาชนสามารถสมัคร

 

  ๘ www.impots.gouv.fr 
  ๙ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
  ๑๐ https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
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เข้าใช้บริการเพื่อขอรับรหัสยืนยันตัวตนและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่บริการต่าง ๆ หรือสามารถยืนยัน
ตัวตนผ่านระบบ FranceConnect  ทั้งนี้  เพ่ือความสะดวกในการค้นหาบริการที่ต้องการ เว็บไซต์
ดังกล่าวได้มีช่องทางการค้นหาจากคำสำคัญและจัดแบ่งกลุ่มการให้บริการออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น  

- ด้านเอกสารและความเป็นพลเมือง เช่น การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 
การขอออกหนังสือเดินทาง การลงทะเบียนใช้สิทธิการเลือกตั้ง การฟ้องคดีต่อศาล ฯลฯ 

- ด้านครอบครัว เช่น การสมรส (การจดทะเบียนสมรส การหย่า ฯลฯ)  
เด็ก (การขอรับบุตรบุญธรรม การขอรับเงินช่วยเหลือ การลงทะเบียนเข้าศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ) 
การศึกษา (การลงทะเบียนเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ การขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ) 
การเสียชีวิต (การขอออกใบมรณบัตร การจัดการเงินบำนาญ การบริจาคร่างกาย ฯลฯ) การรับ
มรดก (การทำพินัยกรรม การบริจาค ฯลฯ) 

- ด้านสุขภาพและสังคม เช่น การประกันสังคม (การสมัครประกันสังคม  
การขอรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ฯลฯ) การว่างงาน (การขอเงินช่วยเหลือ การหางาน ฯลฯ) สุขภาพ 
(การเข้ารับการรักษาพยาบาล การคุมกำเนิด การคลอดบุตร การรับวัคซีน ฯลฯ) 

 

 
เว็บไซต์ https://www.service-public.fr/  

 
 

https://www.service-public.fr/
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อย่างไรก็ดี บริการของรัฐบางกรณีได้ร ับยกเว้นไม่นำการติดต่อสัมพันธ์  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (มาตรา L ๑๑๒-๑๐) ได้แก่ 

(๑) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกัน
ประเทศ และความปลอดภัยของชาติ 

(๒) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการที่ดี  
(๓) เมื่อการติดต่อด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็น 
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกาที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยสภาแห่งรัฐ 

(décret en Conseil d’Etat) ซึ่งปัจจุบันมีรัฐกฤษฎีกากำหนดยกเว้นการให้บริการที่ไม่ต้องนำ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้หลายฉบับ โดยมีการแบ่งแยกเป็นรายกระทรวง เช่น  

- รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๔๐๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๕  
ว่าด้วยข้อยกเว้นการยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการของกระทรวง
กระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน และพลังงาน๑๑ กำหนดยกเว้นบริการบางอย่าง อาทิเช่น 
การขออนุญาตนำเข้ากากกัมมันตภาพรังสีหรือเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ
ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

- รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๔๑๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๕  
ว่าด ้วยข้อยกเว้นการยื ่นคำขอด้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์สำหรับการใ ห้บริการของ
กระทรวงกลาโหม๑๒ กำหนดยกเว้นบริการบางอย่าง อาทิเช่น การขออนุญาตโอนหรือถือครอง
ยุทธภัณฑ์ชีวภาพ การขอให้ทหารเข้าร่วมในกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจของกองทัพ ซึ่งเป็นการยกเว้น
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศและความปลอดภัยของชาติ 

- รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๔๒๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๕  
ว่าด ้วยข้อยกเว้นการยื ่นคำขอด้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการของ
กระทรวงมหาดไทย๑๓ กำหนดยกเว้นบริการบางอย่าง อาทิเช ่น การขอสัญชาติฝรั ่งเศส  
การสละสัญชาติฝรั่งเศส การขอวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว การขอสถานะผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นการยกเว้น
เนื่องจากการติดต่อด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็น 

- รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๖-๑๔๙๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๖  
ว่าด้วยข้อยกเว้นการยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการขององค์กร

 

  ๑๑ Décret n° 2 0 1 5 - 1 4 0 8  du 5  novembre 2 0 1 5  relatif aux exceptions à 
l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 
  ๑๒ Décret n° 2015-1416 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application 
du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de la défense). 
  ๑๓ Décret n° 2 0 1 5 - 1 4 23 du 5  novembre 2 0 1 5  relatif aux exceptions à 
l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de 
l’intérieur). 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนของท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๑๔ กำหนดยกเว้นบริการบางอย่าง อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง แก้ไข 
หรือปรับปรุงอาคารที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้ในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคภีัย 
การขออนุญาตทำงานก่อสร ้างในอาคารที ่ม ีความสูงมากเป็นพิเศษ ซ ึ ่งเป ็นการยกเว้น 
เพื ่อวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการที่ดี เนื ่องจากการขออนุญาตดังกล่าวต้องยื่นเอกสาร
ประกอบเป็นจำนวนมาก 

 
๓.  การออกใบร ับ เอกสารอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส์  (un accusé de réception 

électronique) 
การออกใบรับเอกสารเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานทางปกครองได้รับเอกสาร  

หรือคำขอที่ประชาชนได้ยื่นไว้แล้ว โดยประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับหน่วยงานทางปกครองกำหนดให้กรณีที่ประชาชนได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานทางปกครองแล้ว 
หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกใบรับเอกสาร (un accusé de réception) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 
(มาตรา L ๑๑๒-๓) เช ่นเด ียวกับเมื ่อประชาชนได้จ ัดส่งคำขอ คำแถลง เอกสาร ข้อมูล  
หรือชำระเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หน่วยงานทางปกครองจะต้องจัดส่งใบรับเอกสาร
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (un accusé de réception électronique)  (มาตรา L ๑๑๒-๑๒) ให ้แก่  
ผู้ส่งเอกสารหรือผู้ชำระเงิน โดยใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการเอกสารดังกล่าว ที่อยู่ทางไปรษณีย์
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนงานที่รับผิดชอบ  นอกจากนี้  
หากเป็นกรณีการยื่นคำขอซึ่งอาจนำไปสู่การมีคำสั่งปฏิเสธโดยปริยาย (une décision implicite 
de rejet) ซึ่งหมายถึงกรณีที่ถือว่าคำขอจะถูกปฏิเสธ หากหน่วยงานทางปกครองไม่ตอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ใบรับเอกสารต้องระบุกำหนดเวลาดังกล่าว รวมถึงระบุระยะเวลา
และวิธีการในการอุทธรณ์ไว้ด้วย สำหรับกรณีที่คำขออาจนำไปสู่การมีคำสั่งเห็นชอบโดยปริยาย 
(une décision implicite d’acceptation) ซึ ่งหมายถึงกรณีที ่ถือว่าฝ่ายปกครองเห็นด้วยกับ 
คำขอ หากไม่ตอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ใบตอบรับต้องระบุกำหนดเวลาดังกล่าว
และระบุว่าผู ้ยื ่นคำขอจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื ่อออกใบรับรองการอนุมัติหรืออนุญาต  
(มาตรา R ๑๑๒-๑๑-๑) 

 

 

  ๑๔ Décret n° 2 0 1 6 - 1 4 9 1  du 4  novembre 2 0 1 6  relatif aux exceptions à 
l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant 
les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics 
ou des établissements publics de coopération intercommunale. 
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที ่หน่วยงานทางปกครองไม่สามารถออกใบรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์  
(un accusé d’enregistrement électronique)  ให ้ก ับผ ู ้ส ่ ง เอกสารหร ือผ ู ้ชำระเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินหนึ่งวันทำการ โดยใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์  
ต้องระบุวันที่รับเอกสาร และจะต้องจัดส่งใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร (มาตรา R ๑๑๒-๑๑-๒) โดยการจัดส่งใบรับเอกสารทั้งสองประเภทจะต้อง
จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคำขอ หรือจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ยื่นคำขอระบุไว้  
(มาตรา R ๑๑๒-๑๑-๓)  ทั้งนี้  ใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการระบุให้ทราบถึงวันที่
หน่วยงานทางปกครองได้รับเอกสาร คำขอ หรือการชำระเงินจากประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อการนับ
ระยะเวลาในการพิจารณาของหน่วยงานทางปกครอง โดยการออกใบรับดังกล่าวสามารถใช้วิธีการ
ตอบกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการย่ืนคำขอ หรือทำเป็นเอกสารอีกฉบับแล้วจัดส่งไป
ยังผู ้ยื ่นคำขอก็ได้ ส่วนการออกใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานทางปกครองจะต้อง
พิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบคำขอว่าครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วน หน่วยงาน  
ทางปกครองสามารถระบุข้อมูลหรือเอกสารที ่ย ังไม่ครบถ้วนและแจ้งให้ผู ้ย ื ่นคำขอทราบ 
เพ่ือดำเนินการให้ครบถ้วนต่อไป 

อนึ่ง การจัดส่งใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการระบุข้อมูลในใบรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส เนื่องจากการ  
ไม่จัดส่งใบรับเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ไปยังผู ้ย ื ่นคำขอหรือการระบุข้อมูลในใบรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายจะส่งผลให้ระยะเวลาการในการดำเนินกา ร
ฟ้องคดีปกครองยังไม่เริ่มนับ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่ได้จัดส่งใบรับเอกสาร แต่หน่วยงานทางปกครอง
ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นคำขอก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดคำสั่งทางปกครอง
โดยปริยาย (มาตรา L ๑๑๒-๑๒) 

อย ่างไรก ็ด ี  หน ่วยงานทางปกครองไม ่จำเป ็นต ้องออกใบร ับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีการยื่นคำขอที่ไม่ชอบ ( les envois 
abusif) เช่น การส่งคำขอซ้ำหลายครั้ง และการจัดส่งคำขอที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย  
ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางปกครอง (มาตรา L ๑๑๒-๑๑ วรรคสี่)  ทั้งนี้  หากเป็นไปได้ 
ให้หน่วยงานแจ้งแหล่งที่มาของการจัดส่งคำขอที่มีปัญหา เพ่ือให้ระบบสารสนเทศดำเนินการยับยั้ง
การรับข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวได้ (มาตรา L ๑๑๒-๑๑ วรรคห้า)   

 
๔. การยื่นคำขอหรือการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หรือจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ 
หากประชาชนจัดส่งคำขอหรือเอกสารโดยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หน่วยงาน 

ทางปกครองจะต้องแจ้งรายการเอกสารหรือข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายหรืออนุบัญญัติ
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กำหนด และกำหนดระยะเวลาที่ต้องจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวมายังหน่วยงานทางปกครอง
ให้ผู้ยื ่นคำขอทราบ นอกจากนี้ หากคำขอดังกล่าวอาจก่อให้เกิดคำสั่งทางปกครองโดยปริยาย 
จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงระยะเวลาในการเกิดคำสั่งทางปกครองโดยปริยายด้วย กล่าวคือ 
หากเป็นกรณีที่การนิ่งเฉยของหน่วยงานทางปกครองอาจทำให้เกิดคำสั่งเห็นชอบโดยปริยาย  
การเริ ่มนับระยะเวลาในการเกิดคำสั ่งเห็นชอบโดยปริยายจะเริ ่มนับตั ้งแต่วันที ่หน่วยงาน 
ทางปกครองได้รับเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ขอไปครบถ้วน แต่หากเป็นกรณีที่การนิ่งเฉย
ของหน่วยงานทางปกครองอาจทำให้เกิดคำสั่งปฏิเสธโดยปริยาย ให้ระยะเวลาในการเกิดคำสั่ง
ปฏิเสธโดยปริยายสะดุดหยุดอยู่ระหว่างระยะเวลาที่หน่วยงานฝ่ายปกครองกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอ
ดำเนินการจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลให้ครบถ้วน และจะเริ่มนับระยะเวลาอีกครั้งเมื่อผู้ยื่นคำขอ  
ได้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่อหน่วยงานฝ่ายปกครองแล้ว  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ยื่น 
คำขอทราบอาจระบุในใบรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากได้มีการส่งใบรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนแล้ว ให้หน่วยงานทางปกครองส่งจดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แยก
ต่างหากอีกฉบับหนึ่งเพื่อแจ้งให้ผู้ย่ืนคำขอทราบ (มาตรา L ๑๑๔-๕ และมาตรา R ๑๑๒-๑๑-๔) 

สำหรับกรณีที่ประชาชนส่งคำขอไปยังหน่วยงานที่ไม่มีเขตอำนาจดำเนินการ
ตามที่ได้รับคำขอ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องส่งคำขอไปยังหน่วยงานที่มีเขตอำนาจและแจ้งให้ผู้ยื่น
คำขอทราบ (มาตรา L ๑๑๔-๒) เมื่อหน่วยงานที่มีเขตอำนาจได้รับคำขอแล้วต้องดำเนินการจัดส่ง
ใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในทันที แต่หากไม่สามารถออกใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที 
หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู ้ส่งเอกสารในทันที  
หรืออย่างช้าไม่เกินหนึ่งวันทำการ โดยใบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต้องระบุวันที่รับเอกสาร 
และจะต้องจัดส่งใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร  
จากหน่วยงานแรก (มาตรา R ๑๑๒-๑๑-๒) 

นอกจากนี้ มาตรา L ๑๑๔-๓ ยังได้กำหนดผลในการยื่นคำขอผิดหน่วยงาน 
ในกรณีที่คำขออาจทำให้เกิดคำสั่งทางปกครองโดยปริยาย (décision implicite) โดยหากเป็น
กรณีที่การนิ่งเฉยของหน่วยงานทางปกครองอาจทำให้เกิดคำสั่งปฏิเสธโดยปริยาย (décision 
implicite de rejet) การเริ่มนับระยะเวลาในการเกิดคำส่ังปฏิเสธโดยปริยาย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
หน่วยงานทางปกครองแรกได้รับคำขอไว้ แม้ว่าหน่วยงานนั้นจะไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
ในการพิจารณาคำขอดังกล่าวก็ตาม ซึ่งการกำหนดเช่นนี้เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ยื่นคำขอ  
โดยหากหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ได้รับคำขอไว้ แต่ไม่ได้ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ ผู้ยื่นคำขอย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ก่อให้เกิดคำส่ัง
ปฏิเสธโดยปริยาย  

สำหรับกรณีท ี ่คำขออาจทำให้เก ิดคำสั ่งเห็นชอบโดยปริยาย (décision 
implicite d’acceptation) ให้เริ่มนับระยะเวลาในการเกิดคำสั่งเห็นชอบโดยปริยายตั้งแต่วันที่
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับคำขอนั้น เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับ  
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และพิจารณาคำขอก่อน แต่การกำหนดเช่นนี้อาจทำให้การพิจารณาคำขอล่าช้าและกระทบ 
ต่อสิทธิของประชาชนได้ เนื่องจากหากหน่วยงานแรกที่ได้รับคำขอไม่ส่งเรื่องหรือส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที ่ล่าช้าย่อมทำให้ระยะเวลาในการเกิดคำสั่งเห็นชอบ  
โดยปริยายล่าช้าออกไปด้วย 

 
๕. ระยะเวลาการพิจารณาของหน่วยงานทางปกครอง 

ในระบบกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสในอดีตนั้น เมื่อมีการยื่นคำขอ
หรือยื ่นคำร้องต่อหน่วยงานทางปกครอง หากหน่วยงานทางปกครองนิ ่งเฉยไม่ตอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานทางปกครองปฏิเสธคำขอนั้น ต่อมาในการปฏิรูป
การบริหารงานภาครัฐในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ รัฐสภาได้ออกรัฐบัญญัติที ่ ๒๐๑๓-๑๐๐๕ ลงวันที่  
๑๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๓ ว่าด ้วยความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองและพลเมือง ๑๕  
โดยมาตรา ๑ ของกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติที ่ ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันที่  
๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด ้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์ ก ับหน่วยงาน 
ทางปกครอง๑๖ โดยเพิ่มมาตรา ๒๑-๑ ซึ่งกำหนดให้การไม่ตอบของฝ่ายปกครองนับตั้งแต่ได้รับ 
คำขอเป็นเวลาสองเดือน ให้ถือว่าฝ่ายปกครองเห็นชอบกับคำขอนั ้น แต่เพื ่อให้หน่วยงาน  
ทางปกครองมีเวลาเตรียมความพร้อม กฎหมายจึงได้กำหนดให้หลักการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
กับคำขอที่มีไปยังหน่วยงานทางปกครองและองค์การมหาชนทางปกครองในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๒๐๑๔ และมีผลใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานสวัสดิการสังคม  
และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบริการสาธารณะทางปกครอง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 

ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้มีการจัดทำประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครอง และได้นำหลักคำสั่งเห็นชอบโดยปริยายมากำหนดไว้
ในประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดไว้ในในบรรพที ่สอง ส่วนที ่สาม คำสั ่งโดยปริยาย  
(les décisions implicites) ให้การที่ฝ่ายปกครองไม่ตอบคำขอของประชาชนภายในระยะเวลา
สองเดือนนับแต่ได้รับคำขอ ให้ถือว่าหน่วยงานปกครองมีคำสั ่งเห็นชอบกับคำขอนั้น เว้นแต่  
มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา L ๒๓๑-๑) และกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีรายการ 
ที่ให้ถือว่าการไม่ตอบของหน่วยงานทางปกครองถือเป็นการเห็นชอบขึ้น  ซึ ่งแต่เดิมกำหนด 
ให้เผยแพร่บัญชีรายการดังกล่าวในเว็บไซต์ legifrance.gouv.fr แต่ตั ้งแต่วันที ่ ๑ มกราคม  
ค.ศ. ๒๐๒๑ เป็นต้นไป การเผยแพร่บัญชีรายการที ่อยู ่ภายใต้หลักการเห็นชอบโดยปริยาย  

 

  ๑๕ Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à 
simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. 
  ๑๖ Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 
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จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ service-public.fr๑๗ โดยบัญชีรายการดังกล่าวจะต้องระบุด้วยว่าคำขอ
จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด และระยะเวลาที่จะถือว่าฝ่ายปกครองมีคำส่ังเห็นชอบด้วย 
(มาตรา D ๒๓๑-๒ และมาตรา D ๒๓๑-๓)   

อย่างไรก็ดี มีการกำหนดยกเว้นหลักการเห็นชอบโดยปริยายของหน่วยงาน  
ทางปกครอง โดยกำหนดให้การไม่ตอบของฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่ได้รับ 
คำขอ ให้ถือว่าหน่วยงานทางปกครองปฏิเสธ (มาตรา L ๒๓๑-๔) ได้แก่  

(๑) คำขอที่ไม่ใช่การขอให้ฝ่ายปกครองมีคำสั ่งที ่เป็นเรื ่องเฉพาะตัว (une 
décision individuelle)  

(๒) คำขอที ่ ไม ่ได ้เป ็นไปตามกระบวนการที ่กำหนดไว้ ในกฎหมายหรือ 
ในอนุบัญญัติ หรือมีลักษณะเป็นการร้องเรียน (réclamation) หรือเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งภายใน
ฝ่ายปกครอง (recours administratif)  

(๓) คำขอเป็นเรื่องที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (caractère financier) 
ยกเว้นคำขอที่เกี่ยวเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (sécurité sociale) ที่กำหนดโดยรัฐกฤษฎีกา  

(๔) กรณีที่กำหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกาที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยสภาแห่งรัฐ 
(décret en Conseil d’Etat) ในกรณีที่หากนำหลักว่าด้วยการไม่ตอบของฝ่ายปกครองให้ถือว่า
เป็นการเห็นชอบมาใช้จะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศและข้อผูกพัน
ของสหภาพยุโรปที่ประเทศฝร่ังเศสได้ทำไว้ หรือไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ การคุ้มครองเสรีภาพและหลักที่มีคุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (des principes  
à valeur constitutionnelle) หรือการป้องกันความสงบเรียบร้อยสาธารณะ  

(๕) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานทางปกครอง  

 
๖. การลงลายมือชื่อในคำสั่งทางปกครอง 

คำสั่งทางปกครองทุกฉบับจะต้องมีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 
โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง ในลักษณะที่อ่านได้อย่างชัดเจนด้วย 
(มาตรา L ๒๑๒-๑)  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดทำและแจ้งคำสั่งทางปกครอง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  
กับหน่วยงานทางปกครองได้กำหนดยกเว้นคำสั ่งทางปกครองในบางลักษณะที ่ดำเนินการ  

 

  ๑๗ สามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ให้ถือว่าการไม่ตอบของหน่วยงานทางปกครองถือเป็น
ก า ร เ ห ็ น ช อ บ ไ ด ้ ท ี ่  https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord/recherche  
ซึ ่งปัจจุบันมีรายการที่อยู ่ภายใต้หลักการเห็นชอบโดยปริยายจำนวน ๑,๕๐๘ รายการ (สืบค้นเมื ่อวันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๔) 

https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord/recherche
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ เพียงแต่ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง  
และหน่วยงานที่สังกัดของผู้ออกคำสั่ง ได้แก่ (มาตรา L ๒๑๒-๒) 

(๑) คำสั ่งทางปกครองที ่แจ ้งต ่อประชาชนด้วยว ิธ ีการบร ิการทางไกล  
(un téléservice) รวมถึงคำสั ่งที ่มีขึ ้นเพื ่อเตรียมการ (acte préparatoire) ในการออกคำสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว 

(๒) คำสั ่งทางปกครองที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
ทางปกครองที่จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะมีการแจ้งคำสั่งด้วยวิธีการใดก็ตาม 

นอกจากนี ้ ประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานทางปกครองยังกำหนดให้สามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในคำสั่งทางปกครองได้ 
โดยลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องสามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื ่อได้  
และประกันความเชื่อมโยงระหว่างลายมือชื่อและคำสั่งทางปกครองที่มีลายมือชื่อได้ รวมทั้งรับรอง
ความสมบูรณ์ของคำสั ่งด ังกล่าวได้ (มาตรา L ๒๑๒-๓) ตามมาตรฐานด้านความมั ่นคง 
และปลอดภ ั ย  ( un référentiel général de sécurité : RGS)  ท ี ่ ก ำหนดตามมาตรา  ๙  
แห่งรัฐกำหนดหมายเลข ๒๐๐๕-๑๕๑๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๐๐๕ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู ้ใช้บริการกับหน่วยงานทางปกครอง และระหว่างหน่วยงาน 
ทางปกครองด้วยกัน๑๘ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 
๗. มาตรการด้านความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล 

ประเทศฝร ั ่ ง เศสได ้จ ัดให ้ม ีมาตรฐานด ้านความม ั ่นคงและปลอดภัย  
(un référentiel général de sécurité : RGS) เพื ่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที ่ดี  
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางปกครองที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๙ แห่งรัฐกำหนดหมายเลข ๒๐๐๕-๑๕๑๖ ลงวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๐๐๕ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้บริการกับหน่วยงาน
ทางปกครอง และระหว่างหน่วยงานทางปกครองด้วยกัน ซึ่งมีหลักการด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ดังนี้ 

(๑) กำหนดให้มีการยืนยันตัวตน (l’authentification) เพื่อตรวจสอบผู้ใช้งาน
ระบบโดยการระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบและตรวจสอบ
สิทธิในการใช้งาน 

(๒) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (la signature électronique) เป็นการรับรอง
ตัวตนของผู ้ลงนาม ความสมบูรณ์ของเอกสารที ่ลงนาม ตลอดจนการแสดงความยินยอม  
ของผู้ลงนามต่อเนื้อหาของข้อมูลที่ลงนาม ซึ่งมาตรฐานเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 

 

  ๑๘ Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives) 
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RGS ครอบคลุมทั้งกรณีลายมือชื ่อที ่สร้างขึ ้นโดยบุคคล และลายมือชื ่อที ่สร้างโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

( ๓ )  ก า ร ร ั กษ าความล ับ  ( la confidentialité)  เ ป ็ นก ารส งวนข ้ อมู ล 
หรือการประมวลผลให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยแนวทางในการรักษา
ความลับตามคู่มือ RGS คือการเข้ารหัส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการแลกเปลี่ยนหรือการจัดเก็บขอ้มูล 
ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มีเพียงผู้มีหน้าที่รับข้อมูลเหล่านี้เท่านั้น 

(๔) การประทับรับรองเวลา (l’horodatage) เพื่อรับรองการมีอยู่ของเอกสาร
หรือข้อความในช่วงเวลาที่กำหนด 

นอกจากนี้ มาตรฐานด้านความมั่นคงและปลอดภัยยังได้กำหนดมาตรฐาน 
ในด ้านต ่าง ๆ เช ่น มาตรฐานเก ี ่ยวก ับระบบสารสนเทศของหน ่วยงาน การเข ้ารหัส  
(la cryptographie) การแลกเปลี ่ยนข้อมูล การออกใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์๑๙ เพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
  

 

  ๑๙ มาตรฐานด้านความมั่นคงและปลอดภัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/ 
confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/liste-des-documents-constitutifs-
du-rgs-v-2-0/) 
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แผนผังสรุปขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศส 
 

เข้าสู่เว็บไซต ์
“บริการของรัฐ”  

(service-public.fr) 

ค้นหาบริการทีต่้องการ
ดำเนินการซึ่งแบ่งการ

ให้บริการเป็น ๓ รูปแบบ 

 - การให้บริการทางไกลผ่านเว็บไซต์  
 เช่น การยื่นภาษีเงินได้ การยื่นขอใบขับข่ีสากล 
 - แบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงาน 
 - ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์

 เข้าใช้บริการ   
   - ช่ือนามสกุล ที่อยู่ อีเมล  
 ระบุตัวตน  - นิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนบริษัท/สมาคม  

 - ระบุตัวตนโดยใช้ username password 
   - ระบุตัวตนโดยวิธีอื่นซึ่งหน่วยงานยอมรับ 
   
 หน่วยงานท่ีไม่มีอำนาจ  
 กรอกข้อมูล+ 

แนบเอกสารที่เกีย่วข้อง 
ส่งไปยัง 

    ส่งต่อ 
    + แจ้งผู้ยื่นคำขอ 

  หน่วยงานท่ีมีอำนาจ  
ส่งเอกสาร/ 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 หากไมส่ามารถออกใบรับ

เอกสารฯ ได้ในทันที 
กรณีเอกสาร/ข้อมูล 

ที่ยังไม่ครบถ้วน 
 ออกใบรับเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส ์
ออกใบรับลงทะเบียน 

อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

     ต้องระบุ 
   - วันที่ได้รับเอกสาร   
   - ช่ือหน่วยงาน ท่ีอยู่ อีเมล เบอร์โทร 
    ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หากการนิ่งเฉยอาจไปสูค่ำสั่งปฏิเสธ/ 
    เห็นชอบโดยปริยาย ต้องระบุระยะเวลา 
    ที่อาจนำไปสู่คำสั่งโดยปรยิายไว้ด้วย 
     - ปฏิเสธ : ต้องระบุช่องทางอุทธรณ ์
     - เห็นชอบ : ระบุการดำเนินการ 
      เพื่อออกใบรับรองการอนุญาต/อนุมัติ 

 โดยระบุวันท่ีรับเอกสาร
จัดส่งไปยังอีเมลที่ยื่นคำขอ/

ที่อยู่ที่ผู้ยื่นคำขอระบไุว้
ภายใน ๑ วันทำการนับแต่
ได้รับเอกสารและต้องออก 

ใบรับเอกสารภายใน  
๑๐ วันทำการ 

   
จัดส่งไปยังอีเมลที่ยื่นคำขอ/

ที่อยู่ที่ผู้ยื่นคำขอระบไุว ้

 

 พิจารณา 

ผู้ยื่นคำขอ 
แจ้งผลการพิจารณา 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ไม่แจ้งผลการพิจารณา 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

    

 
 

 คำสั่งเห็นชอบ 
หรือปฏิเสธโดยปริยาย 
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  ๘. การนำหลักเกณฑ์ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับ
ประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช้ในกฎหมายไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (มาตรา ๒๕๘ ข. (๑)) และมาตรา ๓๕๒๐ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้คำขอ 
การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ  
ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ หากได้กระทำในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วย
กฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนด  
ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ แต่การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนยังไม่มีความชัดเจน   

ดังนั ้น เพื ่อผลักดันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
มากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้เสนอให้มีการจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยน
กระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลาง

 

  ๒๐ มาตรา ๓๕  คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั ่งทางปกครอง การชำระเงิน  
การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำ
ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นำพระราชบัญญัติ
นี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนด  ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทำหรืองดเว้น
กระทำการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 
     ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกำหนดให้  
ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกำหนดโทษ  
ที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งแล้ว ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอาจ
พิจารณานำหลักเกณฑ์ในเรื ่องใดที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แล้วแต่กรณี เพ่ือให้
เป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่และอำนาจของตนตามกฎหมายได้ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ด้วย  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ดังกล่าว ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อพิจารณา ซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้ผ่านการพิจารณาร่างดังกล่าว และมีการเผยแพร่ร่างฯ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๑ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีสาระสำคัญในการกำหนดให้การขออนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ  
ขอจดทะเบียน ขอขึ้นทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง ขอความเห็นชอบ 
ขอความเห็น ขอให้พิจารณา ขออุทธรณ์ ร้องทุกข์หรือร้องเรียน ขอให้ดำเนินการ ขอรับเงิน  
ขอรับสวัสดิการ และขอรับบริการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการส่งเอกสารประกอบคำขอ
อนุญาต และการชำระค่าคำขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าปรับ หรือเงินอื่นใด ให้แก่ 
ส่วนราชการ รวมถึงคำขอและการติดต่อใด ๆ สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
ยกเว้นการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องดำเนินการ
ด้วยตนเอง เช่น การสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม การขอมีบัตรหรือเอกสารที่โดยลักษณะ
ของบัตรหรือเอกสารนั้นผู้ขอจำเป็นต้องไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การขอหนังสือเดินทาง และการอื่นใดตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๗) โดยการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  
ให้ถ ือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐนั ้น ได้ร ับตามวันและเวลาที ่คำขออนุญาต  
หรือการติดต่อนั้นได้เข้าสู ่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐนั้น   
(ร่างมาตรา ๑๑) และในกรณีที่ประชาชนได้ติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานของรัฐต้องติดต่อหรือออกเอกสารให้ผู้นั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน เว้นแต่  
ผู้นั้นจะระบุไว้เป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๑๑) นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ 
การติดต่อหรือส่งเรื ่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถกระทำโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ร่างมาตรา ๑๕) และยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ที่รองรับการปฏิบัติราชการ  
และการดำเนินการของประชาชนให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่า
หลักเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบราชการมากยิ่งขึ้น 
อันจะช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย  อย่างไรก็ดี เพื่อความสมบูรณ์ 
ของหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจนำหลักเกณฑ์บางประการในประมวล
กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส  
มากำหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

 

  ๒๑ โปรดดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ทางเว ็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-
consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=274&lawdraftType=between 

https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=274&lawdraftType=between
https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=274&lawdraftType=between
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(๑) การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับเอกสารที ่ระบุวัน  
ที่หน่วยงานได้รับเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ และช่องทางการติดต่อ การกำหนดดังกล่าว 
มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การติดต่อด้วยตนเอง การติดต่อทางไปรษณีย์ และการติดต่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื ่องจากใบรับเอกสารเป็นหลักฐานว่าเจ้าหน้าที ่ได้รับคำขอหรือเอกสารเมื ่อใด และทำให้
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้  ดังนั้น จึงควร
กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการติดต่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องออกใบรับเอกสารให้แก่
ประชาชน โดยอย่างน้อยต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับคำขอหรือเอกสาร ชื่อส่วนงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าว ที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์
ของส่วนงานที ่ร ับผิดชอบ เพื ่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยงานและเพื ่ออำนวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตามสอบถามความคืบหน้ากับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  
ดังเช่น ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน 
ทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส 
  (๒) การส่งเรื ่องต่อให้หน่วยงานที ่ม ีอำนาจหน้าที ่ ในกรณีการยื ่นคำขอ  
ผิดหน่วยงาน 

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ได้กำหนด
หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีการยื่นคำขอหรือการติดต่อผิดหน่วยงาน 
ไว้เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องอยู่ในหน่วยงานเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เท่านั้น แต่กรณีที่  
เจ้าหน้าที่ผู ้รับเรื่องอยู่ต่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องอาจแจ้งให้ผู ้ขอ
อนุญาตหรือผู้ติดต่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
หรือผู้ติดต่อทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้น (ร่างมาตรา ๑๐ วรรคสอง) 
ซึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในเรื่องนั้น
หรือจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงก็ได้ กรณีดังกล่าว 
จึงอาจทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องไว้แจ้งเรื่องต่อผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อล่าช้า 
และอาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อไม่อาจยื่นเรื่องใหม่ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที ่ได้ทันตามระยะเวลาที ่กฎหมายกำหนด  ดังนั ้น เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวก 
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ จึงควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่  
ซึ ่งได้รับเรื ่องที ่ไม่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานตนต้องจัดส่งเรื ่องนั ้นไปยังหน่วยงาน 
ที ่ม ีอำนาจหน้าที ่และแจ้งให้ผู ้ขออนุญาตหรือผู ้ต ิดต่อทราบ และกำหนดให้การยื ่นคำขอ 
หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าการยื่น
คำขอหรือการติดต่อนั้นเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว  
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เวทีทรรศนะ 

“ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” 
    

 
นายรักไท  เทพปัญญา 

 

  ในช่วงที ่ผ ่านมาผู ้ เข ียนได้ม ีโอกาสอ่านบทความทางกฎหมายบนเว็บไซต์  
ของสำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทความเหล ่าน ี ้จำนวนหนึ ่งได ้กล ่าวถ ึงแง ่มุม 
ทางกฎหมายที่น่าสนใจและให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ  
การร่างกฎหมายลำดับรอง ประเภทของกฎหมายลำดับรอง ไปจนถึงอำนาจในการออกกฎหมาย
ลำดับรอง ซึ่งบทความบางฉบับก็ได้กล่าวถึงหลักการที่นักกฎหมายต่างก็คุ้นเคยกันดี อันได้แก่
หลักการที่ว่า การออกกฎหมายลำดับรองจะต้องอยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่กฎหมายแม่บท  
ให้เอาไว้ 
  การทำความเข้าใจหลักการนี้คงไม่ใช่เรื่องยาก  อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายที่เข้าไป
ข้องเกี่ยวในกระบวนการจัดทำกฎหมายลำดับรองไม่มากก็น้อยอาจเคยได้พบกับปัญหาที่ต้อง 
ขบคิดว่า “สิ่งที่กำลังจะเขียนลงไปในกฎหมายลูกบทนี้เกินขอบเขตของกฎหมายแม่บทหรือไม่”  
และบางครั ้งบางคราวนักกฎหมายแต่ละท่านก็อาจมีความเห็นแตกต่างกันออกไป ผู ้เขียน  
ขอยกตัวอย่างกรณีที่กฎหมายแม่บท (ซึ่งตามตัวอย่างนี้เป็นกฎหมายเก่าที่ประกาศใช้มานานแลว้) 
กำหนดให้การประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อน  
โดยกฎหมายแม่บทนั้นได้กำหนดต่อไปอีกว่า “การอนุญาตของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ ่งเกิดประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า  
จะสามารถกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงได้หรือไม่   

ในการพิจารณาปัญหาดังกล่าวมีความเห็นที่แย้งกันสองแนวทาง สรุปอย่างสั้นได้คือ 
แนวทางแรก เมื่อกฎหมายแม่บทไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการในการเพิกถอนใบอนุญาตแล้ ว  
ย่อมไม่สามารถกำหนดเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในกฎกระทรวงได้ ในขณะที่อีกแนวทางหนึ่ง เห็นว่า  
เมื่อคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ก็ย่อมมีอำนาจที่จะไม่อนุญาต
ด้วยเช่นกัน และการเพิกถอนใบอนุญาตก็คือการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการต่อไปนั่นเอง   

 
 บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 
 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายแปลและให้ความเห็น กองกฎหมายต่างประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   อนึ่ง ข้อเขียนนี้เป็นเพียงการแสดงทรรศนะส่วนบุคคล ไม่ได้มุ่งประสงค์ให้เป็นงานทาง

วิชาการท่ีจะนำไปใช้อ้างอิงแต่อย่างใด 
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อันที่จริงแล้วสำหรับถ้อยคำ “ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่กำหนด 
ในกฎกระทรวง” ก็เคยมีประเด็นอื่น ๆ นอกจากประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เช่น ประเด็น
ปัญหาว่าจะอาศัยบทบัญญัติลักษณะนี้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ในกฎกระทรวงได้
หรือไม่ ซึ่งแนวทางหลักในปัจจุบันก็คงถือว่า เมื่อกฎหมายแม่บทไม่ได้กำหนดให้ออกกฎกระทรวง
กำหนดคุณสมบัติแล้วจึงไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเป็นการเกินอำนาจที่กฎหมายแม่บทให้ไว้  
แต่ก็เคยมีผู้ให้ความเห็นแตกต่างออกไปว่า การที่กฎหมายกำหนดให้กิจการใดต้องได้รับอนุญาต
ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจการเรื่องนั้น  
เมื ่อกฎหมายแม่บทกำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการขออนุญาตเป็นไปตาม  
ที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตได้ภายในวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ การกำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตไว้
ในกฎกระทรวงจึงสามารถกระทำได้   

นอกจากแนวทางทั้งสองที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีความเห็นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งอาจ
ถือได้ว่าเป็นทางสายกลางระหว่างสองแนวทางแรก กล่าวคือ เมื่อกฎหมายแม่บทไม่ได้ให้อำนาจ 
ในการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู ้ขอรับใบอนุญาตไว้  
ก็ไม่สามารถกำหนดเรื่องดังกล่าวได้ แต่สามารถกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามที่เป็น
หลักเกณฑ์ทั ่วไปในการทำนิติกรรมหรือการดำเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเอาไว้ 
ในคำขอรับใบอนุญาตแนบท้ายร่างกฎกระทรวงให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตรับรองตนเองว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามในเรื่องนั้น ๆ ได้ เพื่อให้ผู้อนุญาตใช้ประกอบการพิจารณา  

ในทรรศนะของผู้เขียน มุมมองที่แตกต่างกันต่อประเด็นทางกฎหมายทั้งกรณีของ
การเพิกถอนใบอนุญาตและกรณีของการกำหนดคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจแฝงไปด้วย  
ชุดคุณค่าเบื้องหลังสองชุดที่ไม่สอดคล้องกันอยู่ โดยทางหนึ่งมุ่งประสงค์จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ของบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู ้ขอรับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ซึ่งหากกฎหมายแม่บทไม่ได้ 
ให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้งในการกำหนดเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างเช่น  เรื่องคุณสมบัติ 
หรือเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตไว้ในกฎกระทรวง ก็ไม่สามารถกำหนดเรื่องนั้น ๆ ในกฎกระทรวง
ได้ กับอีกทางหนึ่งที่มุ ่งคุ้มครองผู้ที ่อาจได้รับความเสียหายจากการประกอบกิ จการ ไม่ว่าจะ 
โดยการให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตกรณี  
ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ตาม โดยอาศัยว่ากฎหมายแม่บทใช้ถ้อยคำกว้าง ๆ และน่าจะครอบคลุม 
ถึงเรื่องดังกล่าวด้วย   
  ผู้เขียนขอสงวนที่จะไม่แสดงความเห็นว่ามีความเห็นสอดคล้องกับชุดคุณค่าใด  
หรือชุดคุณค่าไหนมีความเหมาะสมกว่ากัน แต่สิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะกล่าวถึงก็คือ การพิจารณา
ว่าการกำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกฎหมายลูกบทจะอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแม่บทหรือไม่
นั้น บางครั้งอาจมีความลำบากในการพิจารณาโดยเฉพาะกรณีที่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว
อาจเป็นการสมควรที่จะกำหนดเรื่องนั้นเอาไว้ และบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการออกกฎหมายลูกบท
ก็ใช้ถ้อยคำอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถกำหนดเรื ่องดังกล่าวได้  
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ซึ่งปัญหาทำนองนี้คงจะแก้ไขได้แต่เพียงในการพิจารณายกร่างกฎหมายแม่บท ผู้ร่างควรจะพิจารณา
ให้ถี่ถ้วนว่าในกฎหมายลูกบทที่จะออกตามกฎหมายแม่บทที่พิจารณาอยู่นี้ต้องมีเร่ืองใดบ้าง และใช้
ถ้อยคำให้มีความครอบคลุมและชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในชั้นการพิจารณาออกกฎหมายลูกบท
ต่อไป 
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หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๐/๒๕๖๓ 
(คดีบางระกำโมเดล)* 
    

 
ฤทัย  หงส์สิริ** 

 
คดีนี ้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ่ ๒ (กรมชลประทาน) ได้กำหนด

โครงข่ายบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม – แม่น้ำน่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ โดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำและระยะเวลาการท่วมลง ช่วยชะลอน้ำ
เมื่อพ้นฤดูฝน เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ทำให้มีน้ำไว้ทำการเกษตร และช่วยผ่อนน้ำระหว่างแม่น้ำยม
และแม่น้ำน่าน เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนได้ดำเนินการโดยขุดลอกคลองเมม  
 – คลองบางแก้ว เพื่อช่วยระบายน้ำบริเวณพื้นที่น้ำท่วม และได้มีการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำ
ในลำน้ำคลองเมม – คลองบางแก้ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคระหว่างการดำเนินการโครงการข้างต้น 
ต่อมา ปรากฏว่าได้เกิดเหตุน้ำท่วม ผู ้ฟ้องคดีซึ่งทำนาในพื้นที ่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจาก 
น้ำท่วมนาข้าวทั้งหมด และได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่จำนวนเงิน
ที่ได้รับไม่เพียงพอกับความเสียหาย จึงร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานต่างๆ และต่อมานำคดีมาฟ้อง  
ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษาให้กรมชลประทานชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาจ้างบริษัท
ดำเนินการตามนโยบายบางระกำโมเดลของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่เชื่อมต่อ และการปิดกั้นและขุดลอกคลองดังกล่าว 
เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
๒๔๘๕ และก่อนดำเนินการ เจ้าหน้าที่ไดป้ิดประกาศการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำ
ตามอำนาจหน้าที ่ของอธิบดีกรมชลประทานโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิด  
ต่อผู ้ฟ้องคดี แต่หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมเกิดความรับผิดแก่ผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ ๒  
จากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด อันเป็นความรับผิด
อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อมูลหนี้ 
ในกรณีความรับผิดอย่างอื่น ไม่มีกฎหมายกำหนดดอกเบี้ยในมูลหนี้ดังกล่าวไว้โดยตรง จึงต้องนำ
บทบัญญัติในมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้

 
* บทความนี ้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 
** ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
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บังคับกับคดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งน้ำเริ่มท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และวันดังกล่าวเป็นวัน 
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ซึ่งเป็นวันที่ขายข้าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ  

 
หมายเหตุ 

คดีนี ้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  
ต้องรับผิดจากการใช้อำนาจของอธิบดีกรมชลประทานให้มีการปิดกั ้นและขุดลอกคลอง  
ตามนโยบายบางระกำโมเดล เป็นเหตุให้น้ำท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้จะเป็น
การปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ และไม่เป็น
การกระทำละเมิดก็ตาม โดยให้เหตุผลว่าเป็นความรับผิดตามหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจาก
ความผิด อันเป็นความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจาก
การใช้อำนาจตามกฎหมาย 

การที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเรื ่องนี ้เป็นความรับผิดอย่างอื ่น เนื ่องจาก  
ความรับผิดของรัฐนั้น โดยหลักอาจมีที่มาจาก ๓ มูลใหญ่ ๆ ได้แก่ สัญญา ละเมิด และเหตุอื่น ๆ  
ที่ไม่ใช่สัญญาและละเมิด เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นละเมิด 
และเมื ่อไม่ใช่ความรับผิดตามสัญญา จึงเป็นความรับผิดอย่างอื ่น (นอกเหนือจากสัญญ า 
และละเมิด) 

ในเรื ่องความรับผิดอย่างอื ่นจากการใช้อำนาจรัฐนั ้น ที ่ผ่านมาศาลปกครอง  
ได้วินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดมาแล้วหลายคดี เช่น ในคดีฟ้องให้ชดใช้ค่าทดแทน  
จากการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือในคดีฟ้องให้จ่ายเงิน  
ค่าทดแทนเน่ืองจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พาดผ่าน หรือในคดีฟ้องให้จ่ายค่าชดใช้จากการสั่งฆ่าสัตว์หรือทำลายซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น แต่สิ่งที่น่าสนใจในคดีนี้ คือ ศาลได้วินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด
แม้จะไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ โดยไม่ได้วินิจฉัยว่ากรมชลประทานต้องรับผิดเพราะเหตุใด 
หรือตามกฎหมายใด ซึ่งต่างจากกรณีของการเวนคืน การที่ที่ดินถูกจำกัดสิทธิการใช้สอยเนื่องจาก
ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน หรือการส่ังฆ่าสัตว์หรือทำลายซากสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคระบาด ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความรับผิดดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ทั้งในคดีนี้ศาลยังวินิจฉัยให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดได้แม้ศาลเห็นว่า  
ไม่มีกฎหมายกำหนดให้เรียกดอกเบ้ียไว้ก็ตาม 
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ในประเด็นเรื่องกฎหมายที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยให้กรมชลประทานรับผิดนั้น 
คำตอบในเรื ่องนี ้อาจต้องย้อนกลับไปดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านมา เช่น  
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๘/๒๕๕๘ กรณีที่กรมชลประทานซึ่งทำการขุดขยาย
คลองชลประทานซึ่งอยู ่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั ้งแปดประมาณ ๑๐ เมตร เพื ่อก่อสร้าง
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อเทคอนกรีตพื้น
และผนัง เป็นเหตุให้ต้นทุเรียนในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งอาศัยน้ำในคลองชลประทานนั้น  
ขาดน้ำตาย ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าแม้การก่อสร้างจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมซึ่ งรวมถึง 
ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดด้วยก็ตาม แต่การให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดต้องรับภาระความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
จากการที ่ต ้นทุเรียนตายหมดทั ้งสวน ทำให้ขาดรายได้ ย่อมไม่เป็นธรรม จึงพิพากษาให้  
กรมชลประทานร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งแปด อันเป็นความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๘/๒๕๕๘ ศาลได้อ้างถึง  
หลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ มาประกอบการวินิจฉัย
ให้กรมชลประทานต้องรับผิด เนื่องจากเห็นว่าการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อเทคอนกรีตพื้น  
และผนัง เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งประชาชนส่วนรวมได้รับประโยชน์ แต่เมื่อเกิด
ความเสียหายหรือเกิดภาระขึ้น ภาระดังกล่าวควรตกแก่ประชาชนส่วนรวม แต่กลับตกเป็นภาระ
แก่ผู ้ฟ้องคดีทั ้งแปดแต่ฝ่ายเดียว จึงจำต้องมีการชดเชยแก่ผู ้ฟ้องคดีทั ้งแปดตามหลักเรื ่อง  
ความเสมอภาค 

หลักความเสมอภาคนี้ ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสก็ได้เคยนำหลักนี้มาวินิจฉัยให้รัฐ
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เอกชน แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็น “ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด” 
(responsabilité sans faute) เช่น ในคดีที ่นาย Couitéas เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากรัฐกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่บังคับคดีตามคำพิพากษาให้ขับไล่ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
จำนวน ๘,๐๐๐ คนออกจากที่ดินประมาณ ๓๘,๐๐๐ เฮกตาร์ (๒๓๗,๕๐๐ ไร่) เนื่องจากเห็นว่า
การบังคับคดีดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือความไม่ปลอดภัยขึ้นในบ้านเมือง  
ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าแม้ในภาวการณ์ดังกล่าวคำสั่งปฏิเสธจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  
แต่ก็ไม่อาจปล่อยให้ความเสียหายจากคำสั่งปฏิเสธดังกล่าวตกเป็นภาระแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (เจ้าหนี้
ตามคำพิพากษา) ได ้ และศาลได้พิพากษาให้ร ัฐจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนแก่เจ ้าหนี้  
ตามคำพิพากษา (C.E. 30 nov. 1923 COUITEAS, Rec. 789) ซึ่งนักกฎหมายบางท่านก็อธิบาย
ว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของการที่ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป 
ได้แก่ หลักเรื่องความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ (Le principe de l’égalité devant les 
charges publiques) ซึ่งต่อมาศาลก็ได้ใช้หลักกฎหมายดังกล่าวกับคดีอื่น ๆ เช่น คดีฟ้องเรียก
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากการออกกฎหมาย เป็นต้น (Long, Weil & Braibant, les grands 
arrêts de la jurisprudence administrative, 7ed., Sirey 1978 หน้า ๑๘๖ - ๑๘๙) 
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จากหลักกฎหมายเรื่องความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐนี้ เมื่อในคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๐/๒๕๖๓ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการปิดกั้นและขุดลอกคลองเป็นการ
กระทำเพื ่อบรรเทาอุทกภัยในพื ้นที ่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และพื ้นที ่เชื ่อมต่อ  
อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม แต่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะเจาะจง 
จึงควรต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องมารับภาระอันเกิด  
จากการจัดทำกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ส่วนร่วม อันเป็นความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยในคดีนี้ศาลวินิจฉัยว่าความรับผิดดังกล่าวเป็น “ความรับผิดของรัฐโดยปราศจาก
ความผิด” แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดไว้โดยเฉพาะก็ตาม เช่นเดียวกับในกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของวิวัฒนาการในเรื่ องความรับผิดของรัฐเพื่อความ
เป็นธรรมแก่สังคม 

ส่วนประเด็นเรื่องผิดนัดและดอกเบี้ยนั้น ในคำพิพากษาฉบับนี้ ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที ่ไม่มีกฎหมายกำหนดดอกเบี ้ยในมูลหนี ้ดังกล่าวไว้โดยตรง จึงต้องนำ
บทบัญญัติในมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับกับคดีนี ้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที ่ใกล้เคียง ซึ ่งความจริงแล้ว ความรับผิดอย่างอื่น  
ของหน่วยงานของรัฐก็มีลักษณะทางกฎหมายเป็นหนี ้อย่างหนึ ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ ซึ ่งเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชำระหนี้ได้  ดังนั ้น เมื ่อไม่มี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติเป็นอย่างอื่น ก็ต้องนำหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ในเรื่องหนี้นี้มาใช้บังคับ จึงไม่ใช่กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรง  ดังนั้น เมื่อความรับผิด
อย่างอื่นไม่ใช่ละเมิด จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์เรื่องผิดนัดตามมาตรา ๒๐๖ มาใช้บั งคับได้ แต่ต้อง
บังคับไปตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้บังคับกับหนี้ที่ไม่ใช่ละเมิด 
ซึ ่งจะผิดนัดได้ โดยหลักก็ต้องมีการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน อันเป็นการนำบทบัญญัติ  
มาตรา ๒๐๔ นี้มาใช้โดยตรง ไม่ใช่ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียง  ดังนั้น ด้วยความเคารพอย่างสูง 
จึงเห็นว่า หากยังไม่มีการเตือนให้ชำระหนี้ กรมชลประทานก็ยังไม่ผิดนัด และไม่อาจคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ การที ่ศาลวิน ิจฉัย  
ให้หน่วยงานของรัฐผิดนัดและคิดดอกเบ้ียได้ตั้งแต่วันทำละเมิด จึงไม่น่าจะถูกต้อง 
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ พร้อมหมายเหตทุ้ายความเห็น 
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หมายเหตุท้ายความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ 

    
 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื ่องเสร็จที ่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ 
ข้างต้นนี ้ได้ “พัฒนา” แนวความเห็นเดิมของคณะกรรมการฯ ในหลายประเด็นด้วยกัน 
ในเรื่องเสร็จนี้ คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยปัญหาการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตยักยอกเงินชำระ
ดอกเบี้ยของเงินที่ยักยอก ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า นาย พ. ได้ยักยอกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระหว่างปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ ต่อมาปี ๒๕๕๗ นาย พ. ได้นำเงินที่ยักยอกไป
มาชำระคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเห็นว่าได้รับ
ชำระเงินครบถ้วนแล้ว จึงยุติเรื่องและรายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบแต่กระทรวงการคลัง
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรมฯ ต้องเรียกให้นาย พ. ชำระดอกเบี้ยของเงินที่ทุจริตไปตาม
หลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและกรณี
กระทำผิดทางละเมิดด้วย  กรมฯ จึงหารือว่ากรณีนี้ขาดอายุความในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระ
ดอกเบี้ยแล้วหรือไม่ ซึ ่งในการตอบข้อหารือของคณะกรรมการฯ นั้น ก่อนที่จะให้ความเห็น  
ในประเด็นอายุความ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยในเบ้ืองต้นก่อนว่า การที่นาย พ. 
ได้นำเงินที่ยักยอกไปมาคืนครบถ้วนแล้ว จะมีผลทำให้หนี้ระงับไป และไม่อาจเรียกให้นาย พ. 
ชำระดอกเบี้ยหรือไม่  

การให้ความเห็นในเรื ่องนี ้ นอกจากจะเป็นการตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน  
ที่ขอหารือแล้ว ยังเป็นโอกาสให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พัฒนาแนวความเห็น  
ในสองประเด็น ได้แก่ การระงับไปของหนี้ในมูลละเมิด และอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่ชำระเงินเพ่ิมเติมตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย 

 
๑. ประเด็นการระงับไปของหนี้ในมูลละเมิด 
    ปัญหาว่ากรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้เงินมากกว่า

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้เงินครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนดไป
ก่อนหน้านั้นแล้ว จะถือว่าหนี้ระงับแล้วหรือไม่ และหน่วยงานจะเรียกให้เจ้าหน้าที ่ชดใช้เงิน
เพิ ่มเติมตามความเห็นกระทรวงการคลังได้หรือไม่ นั ้น ที ่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) มีแนวความเห็นแยกเป็นสองกรณี ดังนี้ 

 
 

 
 หมายเหตุนี ้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 



วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๑๐๓ 

  

(๑) กรณีสำนวนที่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
เม ื ่อกระบวนการพิจารณาภายในฝ่ายปกครองจะสิ ้นสุดลงต่อเมื่อ

กระทรวงการคลังมีความเห็นและหน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว  
ด ังนั ้น แม้ว ่าเจ ้าหน้าที ่จะชดใช้เง ินตามที ่หน่วยงานของรัฐกำหนดครบถ้วนไปก่อนแล้ว  
แต่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดย่อมไม่ระงับไป เพราะจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดยังไม่เป็นที่ยุติ ต้องรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังก่อน หน่วยงานของรัฐ
จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๙/๒๕๔๘ และเรื่องเสร็จที่ 
๓๗๔/๒๕๕๓) 

(๒) กรณีสำนวนที ่รายงานกระทรวงการคลังเพื ่อทราบ (ได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องส่งให้ตรวจสอบ) 

เมื่อเป็นการรายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบ กระบวนการพิจารณา
ภายในฝ่ายปกครองย่อมเป็นที ่ย ุต ิเม ื ่อหน่วยงานของรัฐออกคำสั ่งให้เจ้าหน้าที ่ชดใช ้เงิน  
หากเจ้าหน้าที ่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว หนี้ย่อมเป็นอันระงับและมูลละเมิด  
เป็นอันสิ ้นสุดลง แม้ต่อมากระทรวงการคลังจะมีความเห็นว่าเจ้ าหน้าที ่ต้องรับผิดเพิ ่มขึ้น 
หน่วยงานก็ไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๙/๒๕๕๗)  

แนวความเห็นดังกล่าวจึงเป็นการผูกโยง “หลักสารบัญญัติ” เกี่ยวกับ  
การระงับไปของหนี้ไว้กับ “วิธีสบัญญัติ” (procedure) ภายในฝ่ายปกครอง โดยหนี้ในมูลละเมิด
จะระงับไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานในแต่ละกรณีว่าเป็นเรื่องที่ต้องส่ง
สำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและมีคำส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือเพียงแต่
รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบเท่านั้น 

ในการพิจารณาข้อหารือนี ้  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย ฝ่ายเสียงข้างน้อยเห็นควรนำหลักการตามเรื ่องเสร็จที่   
๑๙/๒๕๕๗ มาใช้ เนื่องจากกรณีตามข้อหารือนี้เป็นสำนวนที่เพียงแต่รายงานกระทรวงการคลัง
เพื่อทราบ ไม่ต้องส่งให้ตรวจสอบและมีความเห็นตามกระทรวงการคลัง  ดังนั้น เมื่อนาย พ. ได้นำ
เงินมาคืนครบตามจำนวนที่ยักยอกไป และหน่วยงานมิได้ทักท้วงให้ชำระดอกเบี้ยด้วย แต่เห็นควร
ยุติเรื่องได้ หนี้ย่อมเป็นอันระงับ หน่วยงานจึงไม่อาจเรียกให้นาย พ. ชำระดอกเบี้ยอีกได้ แต่ฝ่าย
เสียงข้างมากเห็นว่ากรณีดังกล่าวแตกต่างจากเรื่องเสร็จที่ ๑๙/๒๕๕๗ เพราะมิใช่การเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม แต่เป็นการเรียกให้ชำระดอกเบี้ย ซึ่งความรับผิดในสว่น
ของดอกเบี ้ยเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหน่วยงานของรัฐไม่อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นอย่างอื่นไปได้  
ดังนั้น แม้ว่านาย พ. จะนำเงินมาชำระครบถ้วนแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้หนี้เป็นอันระงับและความรับผิด
ในมูลหนี้สิ้นสุดลง เพราะยังไม่มีการชำระดอกเบ้ีย หน่วยงานจึงต้องเรียกให้นาย พ. ชำระดอกเบี้ย
ต่อไป 
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ความเห็นใหม่นี ้จ ึงเป็นการ “ปลดแอก” หลักสารบัญญัติเกี ่ยว กับ 
การระงับไปของหนี ้จากวิธีสบัญญัติภายในฝ่ายปกครอง โดยมีความมุ ่งหมายเพื ่อรักษาไว้  
ซึ่งผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้งกำราบเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตอยู่ในที 

ความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ นี้ไม่ได้กลับแนวความเห็นตาม
เรื่องเสร็จที่ ๑๙/๒๕๕๗ เพียงแต่ “จำกัด” ขอบเขตการใช้ให้แคบลง โดยเรื่องเสร็จเดิมยังคงใชไ้ด้
กับกรณีการเรียกให้ชำระค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ซึ่งไม่อาจกระทำได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้เงิน
ตามที่หน่วยงานกำหนดแล้ว แต่ไม่รวมถึงการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยซึ่งหน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชำระได้เสมอ หากยังไม่ล่วงพ้นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง 

 
๒. ประเด็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินเพิ่มเติม 
    กรณีน ี ้ เป ็นการเร ียกให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ชำระดอกเบ ี ้ยตามความเห ็นของ

กระทรวงการคลัง อันเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเพิ่มขึ้นจา ก 
ที ่หน่วยงานกำหนด จึงมีปัญหาว่าการใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องกระทำภายในอายุความใด  
ในเรื ่องอายุความการออกคำสั ่งเพ ิ ่มเต ิมตามความเห็นของกระทรวงการคลังนี ้  แต่เดิม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีแนวความเห็นว่า การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน
เพิ่มเติมไม่จำต้องพิจารณาเรื่องอายุความ หากคำสั่งเดิมได้ออกภายในอายุความแล้ว (เรื่องเสร็จที่ 
๗๙๔/๒๕๔๗ และเรื่องเสร็จที่ ๔๗๑/๒๕๔๙) แต่ต่อมาได้ให้ความเห็นว่าการออกคำสั่งเพิ่มเติม
จะต้องกระทำภายในอายุความหนึ ่งปีน ับแต่วันที ่หน่วยงานของรัฐมีคำสั ่งตามความเห็น  
ของกระทรวงการคลัง โดยเป็นการนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ที่กำหนดอายุความดังกล่าวไว้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิดมาใช้บังคับในฐานะที่เป็ น 
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๔/๒๕๕๓) ซึ่งแนวทางใหม่นี้ย่อมเป็นการสร้างเสริม
ความมั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย 

    กรณีตามข้อหารือนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นควรนำ
หลักการตามเรื่องเสร็จที่ ๓๗๔/๒๕๕๓ มาปรับใช้ โดยให้ความเห็นว่า หน่วยงานต้องเรียกให้นาย พ. 
ชำระดอกเบี้ยภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ความเห็น
ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๓ จึงเป็นเสมือน “ส่วนต่อขยาย” ของเรื่องเสร็จที่  ๓๗๔/๒๕๕๓  
โดยนำอายุความที่เคยใช้กับการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไปใช้กับการเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชำระดอกเบี้ยตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย 

     ทั้งนี้  นอกจากอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ ่งเป็นกฎหมายพิเศษแล้ว โดยหลักแล้ว การใช้สิทธิ
เรียกร้องจะต้องกระทำภายในอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดด้วยตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในฐานะกฎหมายทั่วไปในเรื่องละเมิด  อย่างไรก็ดี โดยที่
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ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีอาญา นาย พ. ในฐานความผิดอาญาที่มีอายุความ  
สิบห้าปี  ดังนั้น การเรียกให้นาย พ. ชำระดอกเบี้ยจึงกระทำได้ภายในอายุความสิบห้าปีนับแต่  
วันทำละเมิด ซึ่งเป็นอายุความอาญาที่ยาวกว่าตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

   โดยสรุป การใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีนี้ต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับแต่หน่วยงาน
ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลังและภายในสิบห้าปีนับแต่วันทำละเมิดซึ่งมีข้อสังเกตว่า 
อายุความอาญาที่ยาวกว่าจะใช้แทนอายุความสิบปีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั ้น แต่ไม่ “ปลดล็อค” อายุความสั ้นหนึ ่งปีตามมาตรา ๑๐  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าว
แตกต่างจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีละเมิดระหว่างเอกชนด้วยกันที่ใช้ทั้งอายุความ
สั้นและอายุความยาวตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เช่น คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๖๐๐/๒๕๓๕ และ ๘๕๖/๒๕๓๖) แต่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เช่น คำพิพากษา ศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๗๗/๒๕๖๑) 

 
ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
    

 

  



วารสารกฎหมายปกครอง  DIGITAL EDITION 
 

  

  
ปีท่ี ๓๓ ตอน ๑ ๑๐๖ 

  

ความรู้กฎหมายปลายนิ้ว 
 

คอลัมน์ “ความรู ้กฎหมายปลายนิ ้ว” มีวัตถุประสงค์เพื ่อเผยแพร่ link ข้อมูลกฎหมาย 
ที่น่าสนใจและเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการ รายงาน
การศึกษาวิจัย ข่าวสารกฎหมาย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 
ในด้านกฎหมายมหาชน 

 Ijpl.eu/assets/files/pdf/2017_volume_2/2_De_Donno.pdf 
 

The French code “des relations entre le public et l’administration” 
A new european era for administrative procedure ? 
By Marzia de Donno 
in Italian Journal of Public Law, vol. 9 issue 2/2017, pp. 220 - 260. 
 

บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “ประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนแ ละ หน ่ ว ย ง านท า ง ปกค รอ ง”  (code des relations entre le public et 
l’administration - CRPA) ของประเทศฝรั ่งเศส โดย Marzia de Donno อาจารย์ผู ้สอนวิชา
กฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัย Ferrara ประเทศอิตาลี พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Italian Journal 
of Public Law ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ 

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน 
ทางปกครองของฝรั่งเศสได้นำบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง
และหลักตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองมารวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นประมวลกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายฉบับนี้ถือเป็น “กฎหมายทั่วไป” (lex generalis) เกี่ยวกับการพิจารณาทาง
ปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ โดยบทบัญญัติส่วนใหญ่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ 
ซึ่งถือเป็นการ “เปิดศักราชใหม่” สำหรับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฝรั่งเศสที่แต่เดิม  
มีสภาพแปลกแยกจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรปเนื่องจากไม่มีกฎหมายทั่วไปที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ  
การพิจารณาทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่  
  ในบทความนี ้ Marzia de Donno ได้นำเสนอบทวิเคราะห์เกี ่ยวกับประมวล
กฎหมายของฝรั่งเศส โดยสรุปหลักการของบทบัญญัติในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น หลักการต่อสู้ป้องกัน
สิทธิของคู่กรณี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำกฎของฝ่ายปกครอง 
หลักใหม่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองโดยปริยาย (décisions implicites) โดยเฉพาะคำสั่งเห็นชอบหรือ
อนุญาตโดยปริยาย หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครอง (คำสั่งทางปกครอง
เฉพาะราย คำสั่งทางปกครองทั่วไป และกฎ) ที่แต่เดิมเป็นไปตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง 
โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของกฎหมายปกครองยุโรปต่อการจัดทำประมวลกฎหมายของ
ฝรั่งเศส รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพัฒนาการของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของประเทศสเปน โปรตุเกส และอิตาลี ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทั่วไปในเร่ืองนี้ในห้วงเวลา
ไล่เลี่ยกัน  ทั้งนี้  เพื่อประเมิน “ทิศทาง” ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง “ยุคใหม่”  
ในยุโรป 



นายศุภวัฒน์  สงิห์สวุงษ์
นางพชัฌา  จิตรมหึมา
นางวิชชุดา  อุ่นจิตติกลุ
นายปรีดิเทพ  บุนนาค
นายนภนันทน์  จันทราชโลธร
นายสถาพร  ป�ญญาดี
นางสาวคนึงนิจ  แซเ่ฮง
นางสาวกฤตติกา  ยุวนะเตมีย์
นายภาณรุุจ  สวุรรณรัตน์
นางสาวภัทรานิษฐ ์ มณพีนัธุ์

เจ้าของ

ที�ปรึกษา

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายปกรณ ์ นิลประพนัธ์

บรรณาธิการ นายสชุยั  งามจิตต์เอื�อ
นางสรุศิา  ไขว้พนัธุ์

ผู้จัดการ นายศุภวัฒน์  สงิห์สวุงษ์

กองบรรณาธิการ

เหรัญญิก นางสาวศรปีระภา  ป�อมน้อย


