
 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๓ 

 
 

       โดย  นางสาวอรยิพร  โพธิใส 
นิติกร  สํานักกฎหมาย 

 
 
 
 

 โดยที่ปจจุบันจะพบวามีปญหาหรือคดีพิพาทที่ไปสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เปนจํานวนมากประกอบศาลปกครองเปนองคกรที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม บางครั้งจึงทําใหประชาชนยังเกิด

ความสับสนหรือยังไมเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของศาลปกครองที่ดีพอ ดังน้ัน  “สารพันปญหา
กฎหมาย” ฉบับนี้ ใครขอนําเสนอขอควรรูเก่ียวกับศาลปกครอง ทั้งน้ี โดยจะเริ่มตั้งแตความเปนมาของ

การจัดตั้งศาลปกครองวาศาลปกครองคืออะไร  จําเปนหรือไมที่จะตองมีศาลปกครอง  ตลอดจน

เกร็ดความรูอื่น ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับศาลปกครอง ดังน้ี 
   

ศาลปกครอง คืออะไร ? 
 

 ศาลปกครอง คือ ศาลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  มีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวาง

หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือคดีพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ของรัฐดวยกันเอง  อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครอง การละเวนการปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควร การกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนคดีพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๑ 

 

จําเปนหรือไมท่ีจะตองมีศาลปกครอง ? 
 

 เน่ืองจากการดําเนินงานของทางราชการซึ่งตองมีการติดตอสัมพันธระหวางประชาชนกับ

หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐน้ัน จะมีทั้งกรณีที่ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานของทางราชการ

กับกรณีที่ประชาชนรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตอง หรือไมไดรับ

ความสะดวกรวดเร็วอยางที่ควรจะเปน ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายจนเปน

ขอพิพาทหรือขอโตแยงระหวางประชาชนกับทางราชการขึ้น จึงจําเปนตองมีองคกรที่มีความเปนกลาง  

มีความรอบรูและความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายมหาชนมาทําหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทดังกลาว ซึ่ง

องคกรนี้ก็คือศาลปกครองนั่นเอง และเนื่องจากคดีปกครองเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ  ดังน้ันผูที่จะเปนตุลาการในศาลปกครองจึงตองเปนผูที่มีความรู 

                                                 
  ๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๔ 

และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการเปนอยางดี ทั้งตองมีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมาย

มหาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒ 

 

เขตอํานาจของศาลปกครองเปนเชนไร ? 
 

 ศาลปกครองแบงออกเปน ๒ ชั้น คอื ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองชั้นตน ยังแบงออกเปนศาลปกครองกลางและศาลปกครองในสวนภูมิภาค 
ดังน้ี 

 (๑) ศาลปกครองกลาง  มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครมีเขตอํานาจครอบคลุมทองที่ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ

จังหวัดอื่นที่ไมไดอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาคแหงใดแหงหน่ึง 
 (๒) ศาลปกครองในสวนภูมิภาค  มีจํานวน ๑๖ แหง ซึ่งเปนจังหวัดที่สําคัญ ดังน้ี 
  ๑. ศาลปกครองขอนแกน  ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน และมหาสารคาม 
  ๒. ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทองที่

จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓. ศาลปกครองบุรีรัมย  ตั้งอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด

บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
  ๔. ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 
  ๕. ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี มีเขตตลอดทองที่จังหวัดเลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
  ๖. ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี มีเขตตลอดทองที่

จังหวัดยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
  ๗. ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน 
  ๘. ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย 
  ๙. ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนาน พะเยา 

แพร และอุตรดิตถ 
  ๑๐. ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครนายก 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง 

                                                 
  ๒

โภคิน  พลกุล, สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.  

(พิมพครั้งท่ี ๔) กรุงเทพฯ : ขมุทองอุตสาหกรรมและการพิมพ, ๒๕๔๗, น. ๑. 

 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๕ 

  ๑๑. ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตตลอดทองที่จังหวัด
กาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 
   ๑๒. ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร มีเขตตลอดทองที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และระนอง 
  ๑๓. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตตลอด

ทองที่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 
  ๑๔. ศาลปกครองยะลา ตั้งอยูในจังหวัดยะลา มีเขตตลอดทองที่จังหวัดนราธิวาส 

ปตตานี และยะลา 
  ๑๕. ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา มีเขตตลอดทองที่จังหวัดตรัง พัทลุง 

สงขลา และสตูล 
  ๑๖. ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง มีเขตตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และจังหวัดสระแกว
๓ 

 แตเน่ืองจากปจจุบันนี้ ศาลปกครองชั้นตนที่เปดทําการแลวมีเพียง ๘ ศาล ดังน้ัน คดีที่อยู

ในเขตอํานาจของศาลปกครองใดที่ยังไมไดเปดทําการจึงใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองที่เปด 

ทําการแลว ดังน้ี 
 ๑. ศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร เลขที่ ๑๙๕ ถนนสาทรใต แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท 

นครนายก ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง 

และอุทัยธานี 
 ๒. ศาลปกครองเชียงใหม มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนาน พะเยา แพร และอุตรดิตถ 
 ๓. ศาลปกครองสงขลา มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา 
 ๔. ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด  

ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
 ๕. ศาลปกครองขอนแกน มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร เลย 

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
 ๖. ศาลปกครองพิษณุโลก ไมมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดอื่น 
 ๗. ศาลปกครองระยอง ไมมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดอื่น 
 ๘. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และระนอง

๔
 

 

 ศาลปกครองสูงสุด  มีที่เดียวตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีศาลเดียวจึงไมมี

ขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจศาล  ดังน้ันคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดไมวามูลคดีเกิดขึ้นที่ใด 

                                                 
  ๓

ชาญชัย  แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง. (พิมพครั้งที่ ๔) 

กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๕, น. ๑๐๒-๑๐๔. 

  ๔

ขอควรรูกอนไปศาลปกครอง, สํานักงานศาลปกครอง. (พิมพครั้งท่ี ๔) กรุงเทพฯ : คุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๙,  

น. ๕๔-๕๕. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๖ 

หรือผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่ใดก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได เพียงแตตองยื่นฟองให

ถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว
๕ 

 

ตําแหนงของตุลาการในศาลปกครองเปนเชนไร ? 
 

 ผูที่ทําหนาที่ตัดสินคดีในศาลปกครองเรียกวา “ตุลาการศาลปกครอง” ซึ่งตางไปจาก 

คําเรียกผูตัดสินคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งเรียกวา “ผูพิพากษา” ตุลาการศาลปกครองมี ๒ ประเภท คือ  

ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 (๑)  ตําแหนงและจํานวนตุลาการศาลปกครองชั้นตน ไดแก ตําแหนงอธิบดีศาลปกครอง

ชั้นตน  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน  และตุลาการศาล

ปกครองชั้นตน  ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเพียงใดนั้นเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครอง (ก.ศป.) กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
๖
  แตในระยะ

เริ่มแรกนี้กฎหมายจํากัดจํานวนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนวาใหมีอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและรอง

อธิบดีศาลปกครองชั้นตนศาลละ ๑ คน (ศาลปกครองกลาง ๑ ศาลและศาลปกครองในภูมิภาค ๑๖ ศาล  

รวมเปน ๑๗ ศาล) ซึ่งเทากับวาใหมีตําแหนงอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

ได ๓๔ ตําแหนง และใหมีตุลาการศาลปกครองชั้นตนอีกไมเกิน ๑๓๐ คน รวมจํานวนทั้งส้ินไมเกิน  

๑๖๔ คน
๗
  

 (๒) ตําแหนงและจํานวนตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไดแก ตําแหนงประธานศาลปกครอง

สูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครอง

สูงสุด  ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนเทาใดตองเปนไปตามที่ ก.ศป. กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
๘
 แตในระยะเริ่มแรกกฎหมายจํากัดจํานวนตุลาการในศาลปกครองไว

วาใหมีไดไมเกิน ๒๓ คน
๙ 

 

ตุลาการศาลปกครองตองมีคุณสมบัติอยางไร ? 
 

 (๑) คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ  เปนผูมี
สัญชาติไทย  มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ป  เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด 

และมีคุณสมบัติอื่นอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 

                                                 
  ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง, มาตรา ๑๑ 

(๑)-(๔). 

  ๖

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗. 

  ๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๙. 

  ๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒.  
  ๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๗ 

  - รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนหรือเลขานุการกรรมการ

รางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวา ๓ ป 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงพนักงานคดีปกครองในระดับ

ที่ ก.ศป. กําหนด 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลแพง

หรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน

ระดับ ๘ หรือตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทา ทั้งน้ี ตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
  - เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวา ๓ ป 
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของ

รัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา

กฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวา ๖ ป 
  - เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวา ๑๒ ป และมีประสบการณใน

คดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
๑๐ 

 (๒) คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ
เปนผูมีสัญชาติไทย  มีอายุไมต่ํากวา ๔๕ ป  เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร  

รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 
  - เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือกรรมการ

กฤษฎีกา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาล

ปกครองชั้นตน 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือ

เทียบเทาหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ

เทียบเทา 
  - รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือ

ตําแหนงอื่นในตําแหนงของรัฐที่เทียบเทาตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

                                                 
  ๑๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๘ 

  - เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 

และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ 
  - เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวา ๒๐ ป และมี

ประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
๑๑

 

 

องคคณะในศาลปกครองมีก่ีคน ? 
 

 ๑. ในศาลปกครองชั้นตน ตองมีตุลาการอยางนอย ๓ คน จึงจะเปนองคคณะ

พิจารณาพิพากษา 
 ๒. ในศาลปกครองสูงสุด ตองมีตุลาการอยางนอย ๕ คน จึงจะเปนองคคณะใน

การพิจารณาพิพากษา
๑๒

    
 

คดีประเภทใดบางท่ีตองฟองยังศาลปกครอง ? 
 

 คดีที่ตองฟองยังศาลปกครอง ไดแก  
 ๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ “หนวยงานทางปกครอง” หรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎหรือ
คําส่ังทางปกครองหรือกระทําการอื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 ๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 ๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น 

หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 

เกินสมควร  
 ๔. คดีพิพาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง  
 ๖. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง

๑๓
 

 

การฟองคดีปกครองตองดําเนินการอยางไร ? 
 

 การฟองคดีปกครองมีเง่ือนไขในการฟองคดี  ดังน้ี 

 ๑. ผูฟองคดีตองเปนผูมีสิทธิฟองคดี กลาวคือ จะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

                                                 
  ๑๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓. 

  ๑๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔. 

  ๑๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๙ 

อยางหน่ึงอยางใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
๑๔ 

 ๒. ผูฟองคดีตองเปนผูมีความสามารถตามกฎหมาย กลาวคือ เปนบุคคลผูบรรลุนิติภาวะ

แลวหรือเปนผูไดรับมอบอํานาจใหฟองคดีแทน
๑๕

  

 ๓. ถาเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะการฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตาม

ขั้นตอนและวิธีการดังกลาวและไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลา 

อันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
๑๖

  กลาวคือ ในกรณีที่ผูมีสิทธิฟองคดีไมเห็นดวยกับ
การกระทําในเรื่องใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ผูมีสิทธ์ิฟองคดีจะตองดําเนินการ

โตแยงหรือคัดคานการกระทําในเรื่องนั้นตอเจาหนาที่หรือคณะกรรมการอุทธรณในหนวยงานของรัฐนั้น

ใหเสร็จส้ินเสียกอนจึงจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได 

 ๔. คําฟองตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามที่กฎหมายกําหนดโดยทั่วไปแลวการฟอง

คดีปกครองไมมีแบบของคําฟองกําหนดไวเฉพาะแตตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพ มีรายการที่

กฎหมายกําหนดไว คือ ตองระบุชื่อ ที่อยูของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับ

การกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี คําขอ และลายมือชื่อของผูฟองคดีโดยตองแนบพยานหลักฐานที่

เกี่ยวของไปพรอมกับคําฟอง ผูฟองคดีตองจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนผูถูก

ฟองคดีดวย 
 ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกันบุคคลดังกลาวจะยื่นคําฟองรวมกัน

เปนฉบับเดียว โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟองคดีทุกคนก็ได ในกรณีน้ีถือวาการ

กระทําของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคนดวย
๑๗ 

 ๕. ตองยื่นฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจ กลาวคือ คดีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองใด  

ก็ตองยื่นฟองตอศาลปกครองนั้น อันไดแก ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

ศาลนั้น
๑๘ 

 สําหรับการยื่นฟองคดีน้ันจะยื่นฟองดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นฟองแทน หรือจะ

สงคําฟองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
๑๙

 

 ๖. ตองยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ไดแก  
  ๑)  ถาเปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองหรือขอใหส่ังหามการ

กระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายใหยื่นฟองภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ

ฟองคดี หรือยื่นฟองภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรอื

                                                 
  ๑๔

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒. 

  ๑๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒. 

  ๑๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง. 

  
๑๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕. 

  ๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗. 

  ๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๔๐ 

เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทาง

ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล
๒๐  

  ๒)  ถาเปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่

รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
๒๑

  
  ๓)  ถาเปนการฟองคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล

จะยื่นฟองเมื่อใดก็ได แตคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว หากศาลปกครองเห็นวา

คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเอง หรือคูกรณีมีคําขอ 

ศาลปกครองจะรับคดีน้ันไวพิจารณาก็ได
๒๒

  
 

การฟองคดีปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลหรือไม ? 
 

 โดยทั่วไปแลวการฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล (กรณีการฟองคดีขอใหศาล

เพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือการฟองคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) แตถาเปนการฟองคดีขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอัน

สืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 

๒.๕ ของทุนทรัพยแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓

 

  
 

   

    

  

   

                                                 
  ๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙. 

  
๒๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑. 

  ๒๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒. 

  ๒๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่. 




