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บทบาทของศาลปกครอง

ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ขององค์กรที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
และวงการกฎหมายประเทศชาติบ้านเมืองในอดีตจนกระทั่งมีการวางรากฐานและพัฒนามาเป็น
ระบบศาลปกครองในปัจจุบันแล้ว ในที่นี้ก็คือ “สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน” (The Council
of State) หรือ “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) อันมีก�ำเนิดมาจากประเทศในกลุ่มภาคพื้นยุโรป
ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย หรือ Civil law เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี เป็นต้น
โดยสภาดังกล่าวจะมีอำ� นาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญรวม ๒ ประการ คือ เป็นทีป่ รึกษาราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
ซึ่งอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ หรือคณะรัฐมนตรีก็ได้ แล้วแต่ระบบการเมืองการปกครอง
ของแต่ละประเทศ และอีกประการหนึ่งคือ มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับรัฐ
จึงอาจจะกล่าวได้ว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนี้มีอ�ำนาจทั้งการบริหารราชการแผ่นดินและอ�ำนาจ
ทางการตุลาการ แต่การใช้อ�ำนาจทางตุลาการนั้นจะท�ำหน้าที่เพียงการร่างค�ำวินิจฉัยถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงวินิจฉัย อย่างไรก็ดี ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ สภาที่ปรึกษาดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไป
เมือ่ ครัง้ มีการปฏิวตั ขิ องประเทศฝรัง่ เศส โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoléon Bonaparte) แต่ตอ่ มา
เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๗๙๙ ได้มีการจัดตั้งขึ้นอีกครั้งในชื่อว่า “The Council of State”
เพื่อเป็นองค์กรในการท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านการปกครอง ร่างกฎหมาย และพิจารณาคดี (judicial
role) จนกลายเป็นทีร่ จู้ กั และมีอทิ ธิพลต่อแนวความคิดในการจัดตัง้ “ศาลปกครอง” ของประเทศต่าง ๆ
อย่างแพร่หลาย
ส�ำหรับการจัดตัง้ สภาทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน หรือ The Council of State ในประเทศไทยนัน้
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็น
ช่ ว งเวลาที่ ลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย มของมหาอ� ำ นาจตะวั น ตกก� ำ ลั ง แผ่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลเข้ า มาในภู มิ ภ าค
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักงานศาลปกครอง ในการจัดโครงการ “นิติ-วิพากษ์” ครั้งที่ ๕
ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง “บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
๑
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เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละยึ ด ครองประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น อาณานิ ค ม รั ช กาลที่ ๕ จึ ง ทรงมี
พระราชด�ำริทจี่ ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ทั้งนี้ก็เพื่อต้านทานการคุกคามจากมหาอ�ำนาจตะวันตกที่มักอ้างเหตุผลในการเข้ายึดครองดินแดน
ของประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นไปเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ดินแดนที่ยังมีความล้าหลัง ประเทศไทย
จึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและหลีกพ้นจากการครอบง�ำ
ของประเทศล่าอาณานิคมดังกล่าว The Council of State จึงถูกจัดตั้งขึ้นตาม “ค�ำประกาศว่าด้วย
ตั้งเคาน์ซิล แลพระราชบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๑๗ เพื่อเป็นที่ปรึกษามาประชุม
ร่วมกับพระองค์ในเรื่องข้อราชการที่ส�ำคัญหรือเรื่องที่จะประกาศเป็นกฎหมายหรือแบบธรรมเนียม
ทีจ่ ะก�ำหนดไว้ในแผ่นดิน รวมทัง้ มีอำ� นาจตรวจตราเรือ่ งราวทัง้ หลายให้มคี วามถูกต้องยุตธิ รรม จากนัน้
ได้มกี ารตรา “พระราชบัญญัตเิ คาน์ซลิ ออฟสเตด คือ ทีป่ ฤกษาราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๑๗”
ขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๑๗ เพื่อก�ำหนดให้ “เคาน์ซิลออฟสเตด” หรือ “สภาที่ปรึกษา
ราชการแผ่นดิน” มีอ�ำนาจหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดินร่างกฎหมาย
และการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นายปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการวางรากฐานกฎหมายปกครองและน�ำไปสู่
การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย “คดีปกครอง” หรือข้อพิพาททางปกครอง
ระหว่างรัฐกับเอกชน ในลักษณะเดียวกันกับ “สภาแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) ของประเทศฝรั่งเศส
หรื อ เคาน์ ซิ ล ออฟสเตดของกลุ ่ ม ประเทศภาคพื้ น ทวี ป ยุ โ รปอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ร ะบบประมวลกฎหมาย
แต่เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เหมาะสมที่จะเรียกองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองว่า “ศาล” จึงใช้ชื่อองค์กรดังกล่าวว่า “คณะกรรมการกฤษฎีกา”
โดยได้ตรา “พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖” ขึ้นเพื่อจัดตั้ง
และก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่และโครงสร้างอย่างเดียวกับ “สภาแห่งรัฐ” ของประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง
มีหน้าทีค่ ล้ายคลึงกับ “ทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทัง้ นี้ โดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่จัดตั้งขึ้นนี้มีฐานะเป็นกรม สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และโอนงานของกรมร่างกฎหมายเดิม
ซึ่งท�ำหน้าที่ร่างกฎหมายอยู่แล้วไปเป็นงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีปกครองก็ยงั ไม่เกิดขึน้ เนือ่ งจากได้กำ� หนดให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองได้ก็ต่อเมื่อได้มีการตรากฎหมายให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกามีอำ� นาจนัน้ อีกชัน้ หนึง่ ในทางปฏิบตั คิ ณะกรรมการกฤษฎีกาจึงท�ำหน้าทีใ่ นด้านการร่างกฎหมาย
และให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมายแก่ฝา่ ยบริหารเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เมือ่ มีการตรา “พระราชบัญญัติ
เรือ่ งราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒” เพือ่ จัดตัง้ “คณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์” ขึน้ เป็นคณะกรรมการ
แยกต่างหากจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในการท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง
โดยเฉพาะแล้ว เพื่อแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นควร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะสั่งการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์หรือไม่กไ็ ด้ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงยังไม่มโี อกาส

74

73-87-MAC6.indd 74

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 1:00 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรวินจิ ฉัยข้อพิพาททางปกครองตามทีพ่ ระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช ๒๔๗๖ บัญญัตไิ ว้ แต่การมี “คณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์” ดังกล่าว ก็ถอื เป็นจุดเริม่ ต้น
อีกครั้งของการมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองให้แก่ประชาชน
ความพยายามในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนจาก
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในรูปแบบของคณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์ กลับไม่คอ่ ย
ประสบผลส�ำเร็จ เพราะการด�ำเนินการอาศัยหลักกฎหมายในทางแพ่งมากเกินไป และขาดการวางระบบ
การพิจารณาที่เหมาะสม จึงได้มีความพยายามครั้งใหม่ที่จะผลักดันให้เกิดองค์กรที่จะท�ำหน้าที่วินิจฉัย
ชีข้ าดข้อพิพาททางปกครองในรูปแบบของ “องค์กรตุลาการ” เพือ่ ให้สามารถวินจิ ฉัยชีข้ าดตัดสินคดีได้
โดยอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
จึงได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง “ศาลปกครอง” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
ของรัฐ และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยให้ตราเป็นพระราชบัญญัตแิ ละแยกศาลปกครอง
ต่างหากจากศาลยุติธรรม ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
การร้องทุกข์ พ.ศ. .... เพือ่ ปรับปรุงอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเรือ่ งราวร้องทุกข์เดิม เพือ่ วางรากฐาน
ในเรื่องดังกล่าวอันจะน�ำไปสู่ความพร้อมในการจัดตั้งศาลปกครองในอนาคต แต่ไม่ทันที่จะได้เดินหน้า
วางรากฐานการจัดตัง้ ศาลปกครองอย่างทีไ่ ด้วางแผนไว้กเ็ กิดเหตุการณ์ทางการเมือง และการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครอง การด�ำเนินการเพื่อจัดตั้ง
ศาลปกครองจึงหยุดชะงักลงอีกครั้ง จนกระทั่งมีการตรา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๒๒” ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ และ
พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒ และบัญญัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กรรมการร่างกฎหมาย และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
โดย “กรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์” นัน้ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ตามวิธพี จิ ารณา
คดีในลักษณะเดียวกับการพิจารณาของศาล แล้วเสนอค�ำวินจิ ฉัยให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร แต่รูปแบบและผลค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น
ยังไม่อาจถือว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับศาลปกครองได้ เพราะค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะมีผล
บังคับทางกฎหมายก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลให้ความเห็นชอบเสียก่อน ในขณะที่
การพิจารณาคดีในรูปแบบของศาลปกครองนั้น ค�ำวินิจฉัยของศาลเป็นเด็ดขาดและฝ่ายปกครอง
ต้องยอมรับปฏิบัติตาม ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองจึงยังคงด�ำเนินต่อไป
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔๒ โดยได้เพิม่ เติมบทบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงได้รับมอบหมายให้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ....
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยให้มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากระบบ
ศาลยุตธิ รรม และให้สำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยธุรการของศาลปกครองด้วย
แต่ ไ ด้ มี ก ารยุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎรเสี ย ก่ อ นจนในที่ สุ ด สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมาธิ ก าร
โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๙๕ - มาตรา ๑๙๕ เบญจ.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เห็นชอบด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐” จึงบัญญัติให้มีการจัดตั้งระบบศาลปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบ
ศาลยุติธรรม๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่เคยยกร่างไว้
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป “พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” จึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ภายหลังคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดและคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นชุดแรก
ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางก็ได้เปิดท�ำการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๔ จึงอาจกล่าวได้วา่ ในทีส่ ดุ แล้วความพยายามในการจัดตัง้ องค์กรวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาท
ทางปกครอง ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรมในเวลา ๑๒๗ ปี ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร๔
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเห็นถึง
ความส�ำคัญของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองและรับรองไว้ โดยเฉพาะสิทธิที่จะ
เรียกร้องให้มีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักงานศาลปกครอง จึงได้จดั ให้มโี ครงการ “นิต-ิ วิพากษ์” ครัง้ ที่ ๕
ปาฐกถานิตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “บทบาทของศาลปกครองในการคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ขึน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กับส�ำนักงานศาลปกครอง โดย นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
รักษาราชการแทนเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง จากนัน้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด
ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง รักษาราชการ
แทนเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง เป็นผูก้ ล่าวรายงาน และมีการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “บทบาท
ของศาลปกครองในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดย ศาสตราจารย์
ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ ดร.เจตน์ สถาวรศีลพร พนักงานคดีปกครอง
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๘ ศาล ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง มาตรา ๒๗๖ - มาตรา ๒๘๐.
สรุปย่อจากเอกสาร “วิวัฒนาการศาลปกครองไทย ศาลปกครองไทยใต้เบื้องพระยุคลบาท”, ๒๕๖๐, ส�ำนักงานศาลปกครอง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Court/Court_201212_160637.pdf. หน้า ๗-๒๔.
๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

			 โดยการสัมมนาทางวิชาการในเรือ่ งดังกล่าว
มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
			 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต  คณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการ
จั ด ระเบี ย บการปกครองของประเทศ โดยเรื่ อ ง
หนึ่งที่มีความส�ำคัญส�ำหรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทีร่ ฐั ธรรมนูญต้องบัญญัตริ บั รองไว้กค็ อื
“สิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ซึง่ ประเทศไทย
ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ รั บ รองและให้ ค วามคุ ้ ม ครองไว้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดมา โดยเฉพาะรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีบทบัญญัติเพิ่มสิทธิเสรีภาพขึ้นใหม่หลายประการ
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องในบทบัญญัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนและเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ซึ่ ง เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปัจจุบัน ได้ขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่าง
เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กล่าวคือ เปลี่ยนวิธีการรับรองและคุ้มครองใหม่
จากเดิมที่รับรองและคุ้มครองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพเฉพาะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น เป็นว่า
“นอกจากสิทธิและเสรีภาพที่มีบทบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใด
ทีม่ ไิ ด้หา้ มหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะท�ำการนัน้ ได้
และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจ�ำนวนไม่มากเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่กใ็ ห้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ไม่นอ้ ยกว่าเดิม
ทั้งยังขยายให้เพิ่มมากขึ้น โดยแม้จะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาใช้บังคับ ประชาชนก็สามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ เหตุผลหนึ่งของการมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพจ�ำนวนไม่มากหรือบัญญัติไว้ไม่ยาว เพราะเห็นว่า “ยิ่งมีบทบัญญัติมากขึ้นเท่าไร
ปัญหายิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น” ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลเสียใหม่
ให้ชัดเจนว่า สิทธิเสรีภาพที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งหมด เว้นแต่การ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ ๕ จะกระท�ำไม่ได้ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขต หรือไม่ค�ำนึงถึงสังคมและผู้อื่นเหมือนที่ผ่าน ๆ มา
โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ทัง้ นี้ เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า “กฎหมาย” ถือเป็นข้อก�ำหนดหรือข้อบังคับทีต่ ราขึน้ เพือ่ ใช้บงั คับ
ให้บุคคลต้องปฏิบัติ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีผลท�ำให้ได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษได้
โดยผลดังกล่าว เมือ่ มีกฎหมายมากขึน้ เท่าใด บุคคลย่อมถูกบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รืองดเว้นการปฏิบตั ิ
อันมีผลเป็นการริดรอนหรือจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อก�ำหนดให้รัฐจ�ำกัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของประชาชนได้เฉพาะกรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้เท่านัน้ รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ งึ ก�ำหนดให้
การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ๖ ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญได้แก่ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่ก�ำหนดให้ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
นั้นต่อประชาชน ตลอดจนน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนด้วย
แต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ด้วย ประกอบกับมีการก�ำหนดหลักการตรากฎหมายให้ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
ส�ำหรับบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ “ศาลปกครอง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้กำ� หนดไว้ในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง ซึง่ มี ๒ มาตรา คือ มาตรา ๑๙๗ - มาตรา ๑๙๘
โดยมาตรา ๑๙๗ ก�ำหนดให้ “ศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนือ่ งมาจากการใช้
อ�ำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด�ำเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต”ิ บทบัญญัตดิ งั กล่าวได้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นการตัดทอนอ�ำนาจของศาลปกครอง เพราะถ้อยค�ำ
ที่ว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น อาจส่งผลให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีการตรากฎหมายเพื่อโอนอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลปกครองไปให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ด�ำเนินการแทน ซึ่งเป็นการแทรกแซงหรือส่งผลให้
ศาลปกครองต้องถูกยุบหรือลดทอนอ�ำนาจลงได้
ต่อประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอชีแ้ จงว่าบทบัญญัตมิ าตรานีไ้ ม่มเี จตนารมณ์
ตามทีไ่ ด้มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์กนั แต่อย่างใด เพราะแท้จริงแล้ว มาตรา ๑๙๗ ได้ตดั อ�ำนาจเฉพาะเรือ่ ง
การมี “ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์” เท่านัน้ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้กำ� หนด “ให้มศี าลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น” ซึง่ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ก�ำหนด “ให้มี
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น และจะมีศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ดว้ ยก็ได้” นอกจากนี้ ในการ
ร่างรัฐธรรมนูญมาตรานีก้ ไ็ ด้ยนื อยูบ่ นพืน้ ฐานของ “ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ” หรือคงหลักการของศาลปกครอง
ไว้เหมือนเดิม เพียงแต่ตอ้ งการเขียนให้สนั้ ลง ดังนัน้ การตีความว่าเป็นการแทรกแซงหรือลดทอนอ�ำนาจ
ของศาลปกครองย่อมผิดต่อหลักธรรมชาติของการร่างรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งการจะพัฒนาให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้
มิใช่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีผลให้ถอยหลัง
โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีความส�ำคัญและให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนนั้นมีด้วยกัน ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๕ ทีก่ ำ� หนดให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพอย่าง
เต็มที่ ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมัน่ คง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งยังไม่มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องออกมาใช้บงั คับก็สามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญได้
ส่วนที่ ๒ หน้าทีข่ องรัฐ โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำ� หนดให้รฐั มีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารด�ำเนินการ
เพือ่ ให้สทิ ธิเสรีภาพนัน้ เป็นจริงได้ในทางปฏิบตั ิ โดยทีป่ ระชาชนไม่ตอ้ งไปร้องขอ และหากรัฐไม่ดำ� เนินการ
ประชาชนและชุมชนก็มีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้ด�ำเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องให้ด�ำเนินการหรือ
รับผิดได้
การใช้สิทธิฟ้องร้องของประชาชนดังกล่าว “ศาลปกครอง” จึงเป็นองค์กรที่เข้ามามีบทบาท
และอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ศาลปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุดนัน้ มีเพียงศาลเดียว จึงไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านเขตอ�ำนาจ
ดังนัน้ คดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลปกครองสูงสุด ไม่วา่ มูลคดีจะเกิดทีใ่ ด หรือผูฟ้ อ้ งคดีมภี มู ลิ ำ� เนาอยูท่ ใี่ ด
ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น แบ่งออกเป็น
		
ก. ศาลปกครองกลาง มีเขตอ�ำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
			
ข. ศาลปกครองในภูมภิ าค ปัจจุบนั มีจำ� นวน ๑๑ แห่ง คือ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครอง
สงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี
และศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีเขตอ�ำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
เมือ่ มีคดีเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลปกครองแล้ว ศาลปกครองต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนว่า
คดีทฟี่ อ้ งนัน้ “เป็นคดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลปกครองหรือไม่” เพราะศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณา
พิพากษาคดีเฉพาะทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เท่านัน้ กล่าวคือ เป็นคดีพพิ าทระหว่างเอกชนกับหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือคดีพพิ าทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นประเภทคดีในเรื่องดังต่อไปนี๗้
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ได้กำ� หนดประเภทของคดีทศี่ าลปกครอง
มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่ง และมาตรา ๗๒ ได้ก�ำหนดอ�ำนาจของศาลปกครองในการสั่ง ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
จึงต้องพิจารณาประเภทของคดีตามมาตรา ๙ ควบคู่กับค�ำขอให้ศาลสั่งตามมาตรา ๗๒ เสมอ.
๗
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ ค�ำสั่ง หรือ
กระท�ำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงก�ำหนดเวลาเปิดหรือปิดสถานบริการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� หนดให้นกั ศึกษาท�ำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือกรณีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีเห็นว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าผู้บังคับบัญชามีค�ำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้อง
เพือ่ ขอให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ หรือสัง่ ห้ามการกระท�ำ โดยเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่
หรือสัง่ ห้ามการกระท�ำอาจมีสาเหตุมาจากผูอ้ อกกฎหรือค�ำสัง่ ออกโดยไม่มอี ำ� นาจ หรือนอกเหนืออ�ำนาจ
หน้าที่ หรือไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือการออกกฎหรือค�ำสัง่ กระท�ำโดยไม่ถกู ต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารอันเป็นสาระส�ำคัญ หรือกระท�ำโดยไม่สจุ ริต หรือมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
สร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ เป็นต้น
๒. คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร เช่น กรณีเจ้าพนักงานท้องถิน่
ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและออกค�ำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติม
โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีเจ้าพนักงานที่ดินด�ำเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเกินสมควร กรณีที่เอกชน
ได้แจ้งความร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนบ่ายเบีย่ งไม่ยอมรับแจ้งความ หรือรับแจ้งความ
ร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ละเลยไม่ด�ำเนินการสอบสวนจนเวลาล่วงเลยไปหลายปี เป็นต้น คดีประเภทนี้
เป็นคดีท่ีฟ้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�ำสั่ง หรือจากการละเลย
ต่อหน้าทีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ช้าเกินสมควร เช่น การทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ ออกค�ำสัง่ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท�ำให้ผฟู้ อ้ งคดีได้รบั ความเสียหายและผูฟ้ อ้ งคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าว การฟ้อง
เรียกค่าทดแทนการเวนคืนหรือการรอนสิทธิจากการวางท่อประปาหรือตัง้ เสาไฟฟ้าแรงสูง การทีพ่ นักงาน
สอบสวนไม่ได้ด�ำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้แจ้งความร้องทุกข์ท�ำให้ผู้นั้นได้รับความเสียหาย
และการทีก่ รมทางหลวงไม่ตดั ต้นไม้ขา้ งทางท�ำให้ตน้ ไม้หกั โค่นลงมาทับรถยนต์หรือบุคคลทีส่ ญ
ั จรไปมา
เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท�ำการ
หรืองดเว้นกระท�ำการกรณีเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง
ทั้ ง นี้ คดี เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีการเยียวยาความทุกข์ทรมานทางจิตใจอันเนื่องมาจากการ
เสือ่ มเสียชือ่ เสียง โดยหากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิด
ความเสือ่ มเสียเกียรติยศ ชือ่ เสียงหรือความอับอายแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ๘ ศาลปกครองอาจก�ำหนดให้มี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
		การกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า
ในทางใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”.
๘
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

การชดใช้คา่ เสียหายทางจิตใจอันเนือ่ งมาจากความเสือ่ มเสียหรืออับอายนัน้ ได้ โดยในคดีปกครองเกีย่ วกับ
การกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลปกครองสูงสุดเคยพิจารณา
พิพากษาให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจแก่ผู้เสียหาย ซึ่งในคดีนี้ข้าราชการต�ำรวจได้ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดทางอาญา จึงถูกสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการโดยมิชอบ ศาลปกครอง
สูงสุดได้พิพากษาให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจ เพื่อชดเชยความคับข้องใจ
และความทุกข์ใจจากการถูกกล่าวหาในครั้งนี้ ซึ่งท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนามัย เสียประวัติในการ
รับราชการ และเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้า๙
๔. คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง๑๐ เช่น ข้อพิพาทเกีย่ วกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนน
สะพาน อาคารเรียน หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานท�ำไม้ป่าชายเลน หรือสัญญา
ที่หน่วยงานทางปกครองท�ำกับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดี
ทีฟ่ อ้ งเพือ่ ขอให้ศาลพิพากษาให้ใช้เงิน หรือให้สง่ มอบทรัพย์สนิ หรือให้กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ
เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
๕. คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำการ เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน�้ำ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพานหรือบ้านที่ปลูกรุกล�้ำแม่น�้ำ หรือกรณี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้จับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นต้น๑๑
๖. คดีทมี่ กี ฎหมายก�ำหนดให้อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลปกครอง เช่น กรณีทฟี่ อ้ งขอให้เพิกถอน
ค�ำชี้ขาดหรือบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เป็นต้น๑๑
เมือ่ คดีทฟี่ อ้ งต่อศาลปกครองเป็นคดีประเภททีศ่ าลปกครองสามารถรับไว้พจิ ารณาได้ดงั กล่าว
ศาลปกครองก็จะรับคดีไว้พจิ ารณา โดยการฟ้องคดีปกครองนัน้ กฎหมายก�ำหนดให้เป็นไปโดยเรียบง่าย
ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการฟ้องคดี ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขประการแรก ผู้มีสิทธิฟ้องคดี๑๒ โดยผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างไรก็ตาม การเป็นผูเ้ ดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายทีจ่ ะมีสทิ ธิฟอ้ งคดีได้นนั้
ต้องพิจารณาประเภทของคดีปกครองที่ฟ้องด้วย เพราะหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง
สามารถฟ้องได้ทุกคดี แต่ถ้าเป็นผู้ที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจะฟ้องได้เฉพาะคดีตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) เท่านั้น
๙
		
โปรดดู คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๓/๒๕๕๕.
๑๐
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้นิยามของสัญ ญา
ทางปกครองว่า  “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือบุคคลซึ่งกระท�ำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท�ำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค
หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ.
๑๑
ส�ำนักงานศาลปกครอง. รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๖๐. หน้า ๕.
๑๒
โปรดดู มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นอกจากนี้ ต้องเป็นค�ำบังคับที่ศาลออกให้ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ เท่านั้น กล่าวคือ
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนอกจากจะผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายแล้ว ค�ำขอ
ที่ให้ศาลปกครองสั่งหรือพิพากษาอย่างไร ต้องเป็นเรื่องที่ศาลมีค�ำบังคับให้ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรา ๗๒ ด้วย ซึ่งได้แก่ กรณีเป็นค�ำฟ้องตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ค�ำบังคับคือ สั่งให้เพิกถอน
หรือสั่งห้ามการกระท�ำ กรณีเป็นค�ำฟ้องตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ค�ำบังคับคือ สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด ส่วนกรณีเป็นค�ำฟ้องตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ค�ำบังคับคือ
ให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ โดยอาจก�ำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ด้วยก็ได้ ดังนั้น การขอให้ศาลมีค�ำบังคับนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ แล้ว เช่น สั่งให้ย้าย
จ�ำคุก หรือลงโทษเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นค�ำขอที่ศาลออกค�ำบังคับให้ไม่ได้ แม้คดีที่ฟ้องนั้นจะเป็นคดีที่อยู่ใน
อ�ำนาจของศาลปกครองก็ตาม แต่เมื่อศาลออกค�ำบังคับไม่ได้ ศาลจึงต้องยกฟ้องหรือไม่รับไว้พิจารณา
เงื่อนไขประการที่สอง คดีที่น�ำมาฟ้องได้มีการด�ำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๓ การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนดในทีน่ คี้ อื “การอุทธรณ์บงั คับ” กล่าวคือ การอุทธรณ์ถอื เป็นเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง
กระท�ำก่อนมีการฟ้องคดี หากไม่มกี ารอุทธรณ์จะน�ำคดีไปฟ้องต่อศาลไม่ได้ ยกเว้น กฎ ค�ำสัง่ ทางปกครอง
ที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ หรือค�ำสั่งทางปกครองที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นที่สุด บุคคล
สามารถน�ำไปฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องมีการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
อย่างไรก็ดี แม้จะได้ยื่นอุทธรณ์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ
ในการน�ำคดีไปฟ้องต่อศาลได้ก็ตาม แต่จะฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ในทันที ทั้งนี้ เพราะต้องเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ก่อน ได้แก่
(๑) ได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นแล้ว กล่าวคือ ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีค�ำวินิจฉัย
หรือสั่งการเสียก่อน หากไม่พอในในผลวินิจฉัย จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้
(๒) ไม่ได้สงั่ การภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด กล่าวคือ เมือ่ มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ก็ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้นก�ำหนดไว้เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ
ฟ้องคดีได้
(๓) ไม่ได้สั่งการภายในเวลาอันสมควร กล่าวคือ หากกฎหมายมิได้ก�ำหนดระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมต้องน�ำระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ๙๐ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาขั้นสูง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมาใช้บังคับ
ทัง้ นี้ ในส่วนของระยะเวลาการอุทธรณ์หรือการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนดนัน้ ต้องปฏิบตั ิ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดด้วย เพราะหากยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว คู่กรณี
ย่อมเสียสิทธิทจี่ ะฟ้องคดีตอ่ ศาล เพราะถือว่าไม่ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติว่า  “ในกรณี
ที่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�ำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครอง
ในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการ
สั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก�ำหนด”.
๑๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

เสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอ�ำนาจรับค�ำอุทธรณ์ไว้พิจารณา
เพื่อวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อคู่กรณีมายื่นอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจาก
ยื่นเกินระยะเวลา
เงื่อนไขประการที่สาม ระยะเวลาในการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙๑๔ กล่าวคือ ในการฟ้องคดี
ต้องด�ำเนินการฟ้องภายในระยะเวลาหรืออายุความ เช่น คดีฟอ้ งขอให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ ทางปกครอง
ต้องฟ้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีร่ เู้ หตุแห่งการฟ้องคดี คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต้องฟ้องภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วนั ทีร่ เู้ หตุแห่งการฟ้องคดี และ
คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง ต้องฟ้องภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ทีร่ เู้ หตุแห่งการฟ้องคดี
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เป็นต้น
เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิจารณา
พิพากษาได้ โดยการยืน่ ค�ำฟ้องสามารถยืน่ ค�ำฟ้องได้ดว้ ยตนเองทีต่ นมี “ภูมลิ ำ� เนา” หรือที่ “มูลคดีเกิด”
หรือใช้วิธีส่งค�ำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และโดยปกติต้องยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น
ซึง่ ประกอบด้วย ศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมภิ าค ส�ำหรับผูฟ้ อ้ งคดีทไี่ ม่พอใจค�ำตัดสินของ
ศาลปกครองชัน้ ต้น สามารถยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๓๐ วัน โดยศาลปกครองสูงสุด
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีเขตอ�ำนาจทั่วราชอาณาจักร
อนึง่ ส�ำหรับเรือ่ งเขตอ�ำนาจศาล แม้ผฟู้ อ้ งคดีจะยืน่ ต่อศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองภูมภิ าค
ซึ่ ง มิ ใ ช่ ศ าลที่ ผู ้ ฟ ้ อ งมี ภู มิ ล� ำ เนาหรื อ ศาลที่ มู ล คดี เ กิ ด ก็ ต าม ศาลก็ จ ะรั บ คดี ไ ว้ แ ล้ ว จะส่ ง เรื่ อ งให้
ศาลปกครองอื่นที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อพิจารณา ดังนั้น คดีปกครองจึงไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องผิดศาล
นอกจากนี้ ในคดีปกครองนั้น สามารถขออนาถาได้เช่นเดียวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยมีข้ออ้าง
๒ ประการคือ ไม่มที รัพย์สนิ เพียงพอ ทีจ่ ะช�ำระค่าธรรมเนียม หรือถ้าไม่ได้รบั ยกเว้นจะเดือดร้อนเกินสมควร
และคดีมีมูลที่จะรับฟ้องหรือรับอุทธรณ์ไว้ เมื่อค�ำฟ้องมาสู่ศาลแล้ว ศาลปกครองซึ่งมีบทบาทในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดี เนื่องจากมีระบบ วิธีพิจารณาคดี “แบบไต่สวน” ก็จะแสวงหาข้อเท็จจริง
แห่งคดี ทัง้ จากเอกสารของคูก่ รณี เช่น ค�ำฟ้อง ค�ำให้การ ฟ้องแย้ง ค�ำคัดค้านค�ำให้การ และค�ำให้การเพิม่ เติม
เป็นต้น หรือข้อเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับคดี ที่ได้จากคู่ความที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริง
ต่อศาล หรือจากการไต่สวนของศาล โดยศาลจะไต่สวนใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณี บุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมทัง้ แสวงหาข้อเท็จจริงได้จากพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตลอดจนการไปตรวจดูสถานทีห่ รือเดินเผชิญสืบ และสามารถส่งประเด็นไปให้ศาลอืน่ แสวงหาข้อเท็จจริง
แทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม “ศาลอืน่ ” ในทีน่ หี้ มายถึงศาลปกครองเท่านัน้ อาจเป็นศาลปกครองกลาง หรือ
ศาลปกครองในภูมิภาคใด ๆ ก็ได้ แต่จะส่งให้ศาลยุติธรรมไม่ได้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติว่า
			“มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยืน่ ฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วนั ที่
พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและไม่ได้รบั หนังสือชีแ้ จงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือได้รบั แต่เป็นค�ำชีแ้ จงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”.
๑๔
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส�ำหรับผลของค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ตามมาตรา ๗๐๑๕ ก�ำหนดหลักการว่า “ไม่มผี ลบังคับทันที”
ซึ่งหมายความว่า ยังไม่ต้องปฏิบัติตามค�ำบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ คือ พ้น ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งแล้วไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าคดีถึงที่สุด คือ
กรณีที่มีการอุทธรณ์ต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด อันแตกต่างจากวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่ก�ำหนดให้การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ ซึ่งหมายความว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็บังคับคดี
ได้ทันที ทั้งนี้ การก�ำหนดให้คดีปกครองไม่มีผลบังคับทันทีนั้น เพราะเหตุผลในเรื่องของ “ความมั่นคง
แน่นอนในนิตฐิ านะ” อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ไิ ด้เกิดปัญหาจากความล่าช้าของศาลในการพิจารณาคดี
และกรณีมีการประวิงคดีของหน่วยงานที่อุทธรณ์ต่อศาลด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยก�ำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ชนะคดียื่นค�ำขอ
ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควร เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุด
มีค�ำสั่งให้มีการบังคับตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ทันที ในระหว่างที่หน่วยงานอุทธรณ์เพื่อประวิงคดี
หรือรอศาลพิจารณาแล้วจะเสียหายซึ่งไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้

				
หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า แม้ว่าหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจะได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และก�ำหนดให้ความคุ้มครองไว้
เป็นจ�ำนวนมากก็ตาม แต่ประชาชนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของตนก็เป็นได้
หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ “ศาลปกครอง” จึงเป็นองค์กรทีส่ ำ� คัญองค์กรหนึง่ ในการเข้ามา
ท�ำหน้าทีแ่ ละมีบทบาทเกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า
			 “มาตรา ๗๐ ค�ำพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำบังคับนับแต่วันที่ก�ำหนดในค�ำพิพากษาจนถึง
วันที่ค�ำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
				ในกรณีทเี่ ป็นค�ำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น ให้รอการปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์หรือ
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่ก�ำหนดในระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค�ำขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค�ำบังคับ และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค�ำขอและมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”.
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ทัง้ นี้ นอกจากต้องพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างไรบ้าง
แล้ว ยังต้องพิจารณาด้วยว่า ในการใช้สิทธิฟ้องร้อง “หน่วยงานทางปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าของรัฐ”
ที่ใช้อ�ำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด�ำเนินกิจการทางปกครองอันส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นคดีตอ่ ศาลปกครองได้นนั้ ค�ำว่า “หน่วยงานทางปกครอง” และ
“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ดังกล่าวซึง่ จะเป็นคูค่ วามในคดี มีความหมายครอบคลุมถึงกรณีใดบ้างหรือกว้างขวาง
มากน้อยเพียงใด ทั้งในเชิงรูปแบบหรือองค์กร และในเชิงเนื้อหา
โดยในเชิงรูปแบบ เป็นการพิจารณาว่าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใดบ้างที่ถือเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของศาลปกครอง
ส่วนในเชิงเนื้อหา เป็ น การพิ จ ารณาว่ า อาจมี ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลบางคนที่ เ ป็ น เอกชน
แต่ได้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจทางปกครอง ก็ตอ้ งถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของศาลปกครอง ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แต่การกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ มิใช่การกระท�ำหรือ
การใช้อ�ำนาจในทางปกครอง แต่เป็นการกระท�ำในทางเอกชนหรือทางแพ่ง เช่น เช่าอาคาร สัญญาจ้าง
พนักงาน หรือการกระท�ำในทางอาญา เช่น การจับกุมผู้กระท�ำความผิด หรือการกระท�ำที่ใช้อ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือการกระท�ำทางรัฐบาล เช่น เรือ่ งกิจการระหว่างประเทศ ก็ไม่อยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจ
ของศาลปกครอง
ส�ำหรับ “หน่วยงานทางปกครอง” เมื่อพิจารณาบทนิยามค�ำว่า “หน่วยงานทางปกครอง”
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะพบว่า มีการก�ำหนดลักษณะของ
หน่วยงานในเชิงรูปแบบว่าหน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี๑๖
้
๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม
๒. ราชการส่วนภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัด โดยไม่รวมอ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากไม่มฐี านะ
เป็นนิติบุคคล
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
๔. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เช่น การไฟฟ้า การประปา
การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น
๕. หน่วยงานอืน่ ของรัฐ ได้แก่ “องค์การมหาชน” ซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา
เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ “หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระ”
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือ “หน่วยงานธุรการของฝ่ายตุลาการ” เช่น ส�ำนักงานศาลยุติธรรม หรือ “หน่วยงานธุรการของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ” เช่น ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สรุปความจากค�ำบรรยายวิชา “การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง” ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เมษายน ๒๕๕๙.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

๖. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจทางปกครองหรือให้ด�ำเนินกิจการทางปกครอง
หน่วยงานทางปกครองประเภทนี้เป็นการพิจารณาในเชิงเนื้อหา ซึ่งพิจารณาแล้วสามารถจ�ำแนก
ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ซึง่ ใช้อำ� นาจปกครองในการควบคุมวิชาชีพและจัดตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัติ เช่น แพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาทนายความ เป็นต้น ซึง่ จะเห็นได้วา่
เป็นองค์กรที่ผูกขาดการใช้อ�ำนาจในด้านนั้นเพียงรายเดียว และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ในประการที่
ส�ำคัญคือ มีพระราชบัญญัติจัดตั้งและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติก�ำหนด รวมทั้งมีรัฐมนตรี
เป็นกรรมการด้วย
กลุ่มที่สอง องค์การเอกชนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจปกครอง เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน
ในการอนุมัติปริญญาบัตร หรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับประเทศ หรือบริษัท
หรือห้างร้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจทางปกครอง เช่น บริษัทอู่ซ่อมรถที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเฉพาะภารกิจนี้เท่านั้น
ที่เป็นภารกิจทางปกครอง อันท�ำให้อู่ซ่อมรถมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ส่วน “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” เมือ่ พิจารณาบทนิยามค�ำว่า “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ พบว่ามีการก�ำหนดลักษณะของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในเชิงรูปแบบ
และในเชิงเนื้อหาว่าเจ้าหน้าที่ใดบ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี๑๗
้
๑. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะลักษณะในเชิงรูปแบบเท่านัน้ ไม่ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาลักษณะ
ในเชิงเนื้อหาประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่ามีการใช้อ�ำนาจทางปกครองด้วยหรือไม่
		 ยกตัวอย่างเช่น ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ หากใช้อำ� นาจตุลาการในการตัดสินคดี ไม่ได้ใช้อำ� นาจ
ปกครอง ก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่ที่มิใช่งานตุลาการ เช่น ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง (ก.ศป.) ใช้อ�ำนาจในเชิงบริหารงานบุคคลอันถือว่าเป็นงานในทางปกครองอย่างหนึ่ง
ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนายกรัฐมนตรี หากใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น แต่งตัง้ โยกย้าย ถือเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ แต่ถา้ ใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ไม่ลงนาม
ในร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือลงนามในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นเรื่อง

เพิ่งอ้าง.
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ในทางรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ใช้อำ� นาจปกครอง จึงไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งน�ำมาฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ หรือกรณีประธานวุฒิสภา หากใช้อ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ เป็นการใช้อำ� นาจทางบริหารอันเป็นงาน
ในทางปกครอง ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
แต่ถ้าปฏิบัติภารกิจของรัฐในระนาบของรัฐธรรมนูญ เช่น สอบสวนและพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคล
ออกจากต�ำแหน่งอันเป็นกระบวนการในทางรัฐธรรมนูญ หรือให้สมาชิกวุฒิสภาออกจากที่ประชุมเพื่อ
ควบคุมการประชุม ก็มใิ ช่การกระท�ำในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
๒. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ�ำนาจในการ
ออกกฎ ค�ำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนี้จะพิจารณาเฉพาะ
ลักษณะในเชิงรูปแบบซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการเท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องพิจารณาลักษณะในเชิง
เนือ้ หาประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายให้อำ� นาจในการออกกฎ ค�ำสัง่ หรือมติ หรือไม่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวนี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คือ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�ำหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
		 (๒) คณะกรรมการซึง่ มีกฎหมายให้อำ� นาจในการออกกฎ ค�ำสัง่ หรือมติใด ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบุคคล เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ หรือสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ในเรื่องใด ๆ
		 (๓) บุคคลซึง่ มีกฎหมายให้อำ� นาจในการออกกฎ ค�ำสัง่ หรือมติใด ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคล
คือ ต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด รวมทั้งคณะรัฐมนตรีในการมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล
ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองจะเป็นคดีประเภทที่ศาลปกครองสามารถรับไว้
พิจารณาได้ก็ตาม แต่ศาลปกครองก็อาจไม่รับไว้พิจารณา หากคดีที่น�ำมาฟ้องนั้นมิใช่ข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการกระท�ำตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสามารถยื่นฟ้อง
ต่ อศาลปกครองได้ จึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่ฟ้อ งนั้นเป็น “หน่วยงาน
ทางปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ประกอบ
ด้วยเสมอ ตลอดจนคดีทฟี่ อ้ งนัน้ ต้องได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ
ยื่นฟ้องภายในอายุความ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นค�ำฟ้องที่มีรูปแบบและเนื้อหาตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เป็นต้น มิฉะนั้น ศาลอาจมีค�ำสั่งไม่รับไว้พิจารณา หรือจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ซึ่งท�ำให้คดีเสร็จสิ้นออกไปจากศาลโดยที่ศาลยังไม่มีการพิจารณาในเนื้อหาของคดีก็ได้.
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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