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	 หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ขององค์กรที่มีความส�าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
และวงการกฎหมายประเทศชาติบ้านเมืองในอดีตจนกระท่ังมีการวางรากฐานและพัฒนามาเป็น
ระบบศาลปกครองในปัจจุบันแล้ว	 ในที่นี้ก็คือ	 “สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน”	 (The	 Council	
of	State)	หรือ	“สภาแห่งรัฐ”	(Conseil	d’Etat) อันมีก�ำเนิดมำจำกประเทศในกลุ่มภำคพื้นยุโรป
ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำย หรือ Civil law เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตำลี เป็นต้น  
โดยสภำดงักล่ำวจะมอี�ำนำจหน้ำทีท่ีส่�ำคญัรวม ๒ ประกำร คอื เป็นทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิของฝ่ำยบรหิำร 
ซึ่งอำจจะเป็นพระมหำกษัตริย์ จักรพรรดิ หรือคณะรัฐมนตรีก็ได้ แล้วแต่ระบบกำรเมืองกำรปกครอง
ของแต่ละประเทศ และอีกประกำรหน่ึงคือ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำข้อพิพำทระหว่ำงรำษฎรกับรัฐ 
จึงอำจจะกล่ำวได้ว่ำสภำที่ปรึกษำรำชกำรแผ่นดินนี้มีอ�ำนำจท้ังกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและอ�ำนำจ 
ทำงกำรตุลำกำร แต่กำรใช้อ�ำนำจทำงตุลำกำรน้ันจะท�ำหน้ำที่เพียงกำรร่ำงค�ำวินิจฉัยถวำยเพื่อ 
พระมหำกษัตริย์ทรงวินิจฉัย อย่ำงไรก็ดี ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ สภำที่ปรึกษำดังกล่ำวก็ได้ถูกยกเลิกไป 
เม่ือครัง้มกีำรปฏิวัตขิองประเทศฝรัง่เศส โดยนโปเลยีน โบนำปำร์ต (Napoléon Bonaparte) แต่ต่อมำ 
เมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๗๙๙ ได้มีกำรจัดตั้งขึ้นอีกครั้งในชื่อว่ำ “The	Council	of	State”	
เพื่อเป็นองค์กรในกำรท�ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำด้ำนกำรปกครอง ร่ำงกฎหมำย และพิจำรณำคดี (judicial 
role) จนกลำยเป็นท่ีรู้จกัและมอีทิธิพลต่อแนวควำมคดิในกำรจัดต้ัง “ศาลปกครอง” ของประเทศต่ำง ๆ   
อย่ำงแพร่หลำย 
 ส�ำหรบักำรจดัตัง้สภำทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิ หรอื The Council of State ในประเทศไทยน้ัน  
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลำที่ลัทธิจักรวรรดินิยมของมหำอ�ำนำจตะวันตกก�ำลังแผ่ขยำยอิทธิพลเข้ำมำในภูมิภำค 

 ๑จัดโดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกับส�ำนักงำนศำลปกครอง ในกำรจัดโครงกำร “นิติ-วิพำกษ์” ครั้งที่ ๕  
ปำฐกถำนิติศำสตร์ ธรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง “บทบำทของศำลปกครองในกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
ตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร  คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

บทบาทของศาลปกครอง
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดครองประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นอำณำนิคม รัชกำลที่ ๕ จึงทรงม ี
พระรำชด�ำรทิีจ่ะปรบัปรงุเปล่ียนแปลงประเทศให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำทดัเทยีมกับนำนำอำรยประเทศ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือต้ำนทำนกำรคุกคำมจำกมหำอ�ำนำจตะวันตกที่มักอ้ำงเหตุผลในกำรเข้ำยึดครองดินแดน 
ของประเทศต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปเพื่อสร้ำงควำมเจริญให้แก่ดินแดนที่ยังมีควำมล้ำหลัง ประเทศไทย 
จึงต้องพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่อให้มีควำมทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศและหลีกพ้นจำกกำรครอบง�ำ
ของประเทศล่ำอำณำนิคมดังกล่ำว The Council of State จึงถูกจัดตั้งขึ้นตำม “ค�าประกาศว่าด้วย 
ต้ังเคาน์ซิล	 แลพระราชบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภำคม ๒๔๑๗ เพ่ือเป็นที่ปรึกษำมำประชุม 
ร่วมกับพระองค์ในเรื่องข้อรำชกำรที่ส�ำคัญหรือเรื่องที่จะประกำศเป็นกฎหมำยหรือแบบธรรมเนียม 
ทีจ่ะก�ำหนดไว้ในแผ่นดนิ รวมทัง้มอี�ำนำจตรวจตรำเรือ่งรำวทัง้หลำยให้มคีวำมถกูต้องยตุธิรรม จำกนัน้
ได้มีกำรตรำ “พระราชบญัญตัเิคาน์ซลิออฟสเตด	คือ	ท่ีปฤกษาราชการแผ่นดิน	พทุธศักราช	๒๔๑๗” 
ขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๔๑๗ เพื่อก�ำหนดให้ “เคำน์ซิลออฟสเตด” หรือ “สภำที่ปรึกษำ
รำชกำรแผ่นดิน” มีอ�ำนำจหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของพระองค์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินร่ำงกฎหมำย 
และกำรพิจำรณำเรื่องที่รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน 
 ต่อมำเม่ือประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นำยปรีดี พนมยงค์ 
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรวำงรำกฐำนกฎหมำยปกครองและน�ำไปสู่ 
กำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัย “คดีปกครอง” หรือข้อพิพำททำงปกครอง
ระหว่ำงรัฐกับเอกชน ในลักษณะเดียวกันกับ “สภำแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) ของประเทศฝร่ังเศส  
หรือเคำน์ซิลออฟสเตดของกลุ่มประเทศภำคพื้นทวีปยุโรปอ่ืน ๆ ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำย  
แต่เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เหมาะสมท่ีจะเรียกองค์กรท่ีตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา 
วินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองว่า	 “ศาล”	 จึงใช้ชื่อองค์กรดังกล่าวว่า	 “คณะกรรมการกฤษฎีกา” 
โดยได้ตรำ “พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๖” ขึ้นเพื่อจัดตั้ง 
และก�ำหนดให้มีอ�ำนำจหน้ำที่และโครงสร้ำงอย่ำงเดียวกับ “สภำแห่งรัฐ” ของประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง 
มีหน้ำทีค่ล้ำยคลึงกบั “ทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิ” ในสมยัรชักำลที ่๕ ทัง้น้ี โดยให้คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
ที่จัดตั้งขึ้นนี้มีฐำนะเป็นกรม สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี และโอนงำนของกรมร่ำงกฎหมำยเดิม 
ซึ่งท�ำหน้ำที่ร่ำงกฎหมำยอยู่แล้วไปเป็นงำนของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำด้วย
 อย่ำงไรกต็ำม กำรพจิำรณำวนิจิฉยัคดปีกครองกย็งัไม่เกิดขึน้ เนือ่งจำกได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำจะมีอ�ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยคดีปกครองได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรตรำกฎหมำยให้คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำมอี�ำนำจน้ันอีกชัน้หนึง่ ในทำงปฏบิตัคิณะกรรมกำรกฤษฎกีำจึงท�ำหน้ำท่ีในด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย 
และให้ค�ำปรกึษำทำงกฎหมำยแก่ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอย่ำงเดยีว นอกจำกนี ้ เมือ่มกีำรตรำ “พระราชบญัญติั 
เรือ่งราวร้องทกุข์	พ.ศ.	๒๔๙๒” เพือ่จดัตัง้ “คณะกรรมการเรือ่งราวร้องทุกข์” ขึน้เป็นคณะกรรมกำร
แยกต่ำงหำกจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำในกำรท�ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยข้อพิพำททำงปกครอง 
โดยเฉพำะแล้ว เพื่อแจ้งต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อส่ังกำรตำมที่เห็นควร ซึ่งนำยกรัฐมนตรีจะสั่งกำร 
ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์หรอืไม่กไ็ด้ คณะกรรมกำรกฤษฎกีำจงึยงัไม่มโีอกำส
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ท�ำหน้ำทีเ่ป็นองค์กรวินจิฉยัข้อพพิำททำงปกครองตำมทีพ่ระรำชบญัญตัว่ิำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
พทุธศกัรำช ๒๔๗๖ บัญญตัไิว้ แต่กำรม ี “คณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์” ดงักล่ำว กถ็อืเป็นจดุเริม่ต้น 
อีกครั้งของกำรมีองค์กรที่ท�ำหน้ำที่วินิจฉัยข้อพิพำททำงปกครองให้แก่ประชำชน
 ควำมพยำยำมในกำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชนเมื่อได้รับควำมเดือดร้อนจำก 
หน่วยงำนทำงปกครองและเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในรปูแบบของคณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์ กลับไม่ค่อย
ประสบผลส�ำเรจ็ เพรำะกำรด�ำเนนิกำรอำศยัหลกักฎหมำยในทำงแพ่งมำกเกินไป และขำดกำรวำงระบบ
กำรพิจำรณำที่เหมำะสม จึงได้มีควำมพยำยำมครั้งใหม่ที่จะผลักดันให้เกิดองค์กรที่จะท�ำหน้ำที่วินิจฉัย
ชีข้ำดข้อพพิำททำงปกครองในรูปแบบของ “องค์กรตลุำกำร” เพือ่ให้สำมำรถวนิิจฉยัชีข้ำดตดัสนิคดีได้
โดยอสิระจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงแท้จรงิ ดงัน้ัน รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๑๗	
จึงได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง	“ศาลปกครอง”	ขึ้น	เพื่อเป็นองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจ
ของรฐั	และคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนโดยให้ตราเป็นพระราชบญัญตัแิละแยกศาลปกครอง
ต่างหากจากศาลยุติธรรม ในกำรนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
กำรร้องทกุข์ พ.ศ. .... เพือ่ปรบัปรงุอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์เดิม เพือ่วำงรำกฐำน 
ในเรื่องดังกล่ำวอันจะน�ำไปสู่ควำมพร้อมในกำรจัดตั้งศำลปกครองในอนำคต แต่ไม่ทันที่จะได้เดินหน้ำ
วำงรำกฐำนกำรจดัตัง้ศำลปกครองอย่ำงทีไ่ด้วำงแผนไว้ก็เกิดเหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และกำรประกำศใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มำก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดตั้งศำลปกครอง กำรด�ำเนินกำรเพ่ือจัดตั้ง 
ศำลปกครองจึงหยุดชะงักลงอีกครั้ง จนกระทั่งมีกำรตรำ “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	
พ.ศ.	 ๒๕๒๒” ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พุทธศักรำช ๒๔๗๖ และ 
พระรำชบัญญัติเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒ และบัญญัติให้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กรรมกำรร่ำงกฎหมำย และกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 โดย	“กรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์” น้ัน มอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรวินิจฉยัเรือ่งร้องทกุข์ตำมวิธีพิจำรณำ
คดีในลกัษณะเดยีวกบักำรพจิำรณำของศำล แล้วเสนอค�ำวนิจิฉยัให้นำยกรฐัมนตรีในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล
พิจำรณำสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร แต่รูปแบบและผลค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น 
ยังไม่อำจถือว่ำมีลักษณะเช่นเดียวกับศำลปกครองได้ เพรำะค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจะมีผล 
บังคับทำงกฎหมำยก็ต่อเมื่อนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลให้ควำมเห็นชอบเสียก่อน ในขณะที ่
กำรพิจำรณำคดีในรูปแบบของศำลปกครองนั้น ค�ำวินิจฉัยของศำลเป็นเด็ดขำดและฝ่ำยปกครอง 
ต้องยอมรับปฏิบัติตำม ควำมพยำยำมในกำรจัดตั้งศำลปกครองจึงยังคงด�ำเนินต่อไป
 ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๓๔๒  โดยได้เพิม่เตมิบทบญัญตัว่ิำด้วยศำลปกครองไว้ในรฐัธรรมนญู ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ
จึงได้รับมอบหมำยให้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. .... 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยให้มีระบบศำลปกครองเป็นเอกเทศจำกระบบ 
ศำลยุตธิรรม และให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำท�ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยธรุกำรของศำลปกครองด้วย  
แต่ได้มีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรเสียก่อนจนในที่สุดสภำร่ำงรัฐธรรมนูญและคณะกรรมำธิกำร 

 ๒โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๕๓๘ มำตรำ ๑๙๕ - มำตรำ ๑๙๕ เบญจ.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

ยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ได้เห็นชอบด้วยกับแนวควำมคิดดังกล่ำว “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐”	 จึงบัญญัติให้มีการจัดต้ังระบบศาลปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบ 
ศาลยุติธรรม๓ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จึงได้ปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติที่เคยยกร่ำงไว้
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรัฐสภำพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อไป “พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	 ๒๕๔๒”	 จึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันท่ี	 
๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๒	เป็นต้นมา	
 ทั้งนี้	 ภายหลังคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดและคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นชุดแรก 
ได้เข้าเฝ้าฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร 
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางก็ได้เปิดท�าการเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๙	
มนีาคม	๒๕๔๔	จงึอำจกล่ำวได้ว่ำในทีส่ดุแล้วควำมพยำยำมในกำรจัดตัง้องค์กรวนิิจฉยัชีข้ำดข้อพพิำท
ทำงปกครอง ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรมในเวลำ ๑๒๗ ปี ต่อมำ ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร๔ 
 ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ให้ทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
ในบทบำทและอ�ำนำจหน้ำที่ของศำลปกครอง รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ประชำชนเห็นถึง 
ควำมส�ำคัญของสิทธิเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมคุ้มครองและรับรองไว้ โดยเฉพำะสิทธิที่จะ 
เรียกร้องให้มีกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ตลอดจนเปิดโอกำสให้องค์กรและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว คณะนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกบัส�ำนักงำนศำลปกครอง จึงได้จัดให้มโีครงกำร “นิต-ิวพิำกษ์” ครัง้ที ่๕  
ปำฐกถำนติิศำสตร์ ธรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหวัข้อ “บทบาทของศาลปกครองในการคุม้ครองสิทธ ิ
และเสรภีาพของประชาชนตามรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่” ขึน้ เมือ่วันจันทร์ที ่๕ มถินุำยน ๒๕๖๐ ทีผ่่ำนมำ 
โดยกำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ กบัส�ำนกังำนศำลปกครอง โดย นำยสรุพนัธ์ บรุำนนท์ รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง  
รกัษำรำชกำรแทนเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง จำกนัน้ นำยปิยะ ปะตงัทำ ประธำนศำลปกครองสงูสดุ 
ได้กล่ำวเปิดโครงกำร โดยม ีนำยสรุพนัธ์ บรุำนนท์ รองเลขำธกิำรส�ำนักงำนศำลปกครอง รกัษำรำชกำร
แทนเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง เป็นผูก้ล่ำวรำยงำน และมกีำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรือ่ง “บทบำท
ของศำลปกครองในกำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพของประชำชนตำมรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่” โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม	 รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ  
นายนพดล	เฮงเจรญิ รองประธำนศำลปกครองสงูสดุ และ	ดร.เจตน์	สถาวรศีลพร	พนักงำนคดีปกครอง
ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักงำนศำลปกครอง เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร

 ๓โปรดด ูรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ หมวด ๘ ศำล ส่วนที ่๔ ศำลปกครอง มำตรำ ๒๗๖ - มำตรำ ๒๘๐.
 ๔สรุปย่อจำกเอกสำร “วิวัฒนำกำรศำลปกครองไทย ศำลปกครองไทยใต้เบื้องพระยุคลบำท”, ๒๕๖๐, ส�ำนักงำนศำลปกครอง 
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Court/Court_201212_160637.pdf. หน้ำ ๗-๒๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

   โดยกำรสมัมนำทำงวิชำกำรในเรือ่งดงักล่ำว
มีสำระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
   ศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต		คณบดี
คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ  
“รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมำยสูงสุดที่ว่ำด้วยกำร
จัดระเบียบกำรปกครองของประเทศ โดยเรื่อง
หนึ่งที่มีควำมส�ำคัญส�ำหรับกำรปกครองในระบอบ
ประชำธปิไตยทีรั่ฐธรรมนญูต้องบญัญตัริบัรองไว้กค็อื 
“สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน” ซ่ึงประเทศไทย
ได้มีกำรบัญญัติรับรองและให้ควำมคุ้มครองไว้ 
ในรัฐธรรมนูญตลอดมำ โดยเฉพำะรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ได้มีบทบัญญัติเพิ่มสิทธิเสรีภำพขึ้นใหม่หลำยประกำร  
และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องในบทบัญญัติต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนและเพิ่มเติมให้มำกยิ่งขึ้น 
	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน	ได้ขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่าง
เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กล่ำวคือ เปลี่ยนวิธีกำรรับรองและคุ้มครองใหม่ 
จำกเดิมที่รับรองและคุ้มครองเฉพำะสิทธิและเสรีภำพเฉพำะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เป็นว่ำ  
“นอกจากสิทธิและเสรีภาพที่มีบทบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว	 การใด 
ทีม่ไิด้ห้ามหรอืจ�ากดัไว้ในรฐัธรรมนญูหรอืในกฎหมาย	บคุคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะท�าการน้ันได้ 
และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” ดังน้ัน แม้ว่ำรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
สิทธิเสรีภำพของประชำชนเป็นจ�ำนวนไม่มำกเท่ำกับรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักรำช ๒๕๔๐ และ
พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ ก็ตำม แต่กใ็ห้กำรรบัรองและคุม้ครองสทิธเิสรีภำพของประชำชนไว้ไม่น้อยกว่ำเดมิ 
ทั้งยังขยำยให้เพิ่มมำกข้ึน โดยแม้จะยังไม่มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องออกมำใช้บังคับ ประชำชนก็สำมำรถ 
ใช้สิทธิเสรีภำพตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ นอกจำกนี้ เหตุผลหนึ่งของกำรมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพจ�ำนวนไม่มำกหรือบัญญัติไว้ไม่ยำว เพรำะเห็นว่ำ “ยิ่งมีบทบัญญัติมากขึ้นเท่าไร	
ปัญหายิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น” ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิเสรีภำพของบุคคลเสียใหม่
ให้ชัดเจนว่ำ สิทธิเสรีภำพที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมได้รับควำมคุ้มครองทั้งหมด เว้นแต่กำร 
ใช้สิทธิหรือเสรีภำพนั้นกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อย 
หรอืศลีธรรมอันดขีองประชำชน หรอืละเมดิสทิธิหรอืเสรภีำพของบคุคลอ่ืน๕  จะกระท�ำไม่ได้ เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภำพอย่ำงไม่มีขอบเขต หรือไม่ค�ำนึงถึงสังคมและผู้อื่นเหมือนที่ผ่ำน ๆ มำ 

 ๕โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 ทัง้นี ้เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่ำ “กฎหมำย” ถอืเป็นข้อก�ำหนดหรอืข้อบงัคบัทีต่รำขึน้เพือ่ใช้บงัคบั 
ให้บุคคลต้องปฏิบัติ หำกผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลท�ำให้ได้รับผลร้ำยหรือถูกลงโทษได้  
โดยผลดังกล่ำว เม่ือมีกฎหมายมากขึน้เท่าใด	บคุคลย่อมถกูบงัคับให้ต้องปฏบิติัหรอืงดเว้นการปฏบิตัิ
อันมีผลเป็นการริดรอนหรือจ�ากัดสิทธิเสรีภาพมากย่ิงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือก�ำหนดให้รัฐจ�ำกัดสิทธิ
หรอืเสรภีำพของประชำชนได้เฉพำะกรณทีีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้เท่ำน้ัน	รฐัธรรมนญูฉบับนีจ้งึก�าหนดให้ 
การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญ๖ ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญได้แก่ บทบัญญัติมำตรำ ๗๗ วรรคสอง ที่ก�ำหนดให้ก่อนกำร 
ตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลกำรรบัฟังควำมคดิเห็นและกำรวเิครำะห์ 
นั้นต่อประชำชน ตลอดจนน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอนด้วย  
แต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดเง่ือนไขไว้	 กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม	 
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ	 และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้	 รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ไว้ด้วย ประกอบกับมีกำรก�ำหนดหลักกำรตรำกฎหมำยให้ต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป ไม่มุ่งหมำย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง
 ส�ำหรบับทบญัญตัเิกีย่วกบั “ศำลปกครอง” รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 
ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด	๑๐	ศาล	ส่วนที	่๓	ศาลปกครอง	ซึง่ม	ี๒	มาตรา	คือ	มาตรา	๑๙๗	-	มาตรา	๑๙๘ 
โดยมำตรำ ๑๙๗ ก�ำหนดให้ “ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดปีกครองอันเน่ืองมาจากการใช้
อ�านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด�าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บญัญติั” บทบญัญตัดิงักล่ำวได้ถกูวิพำกษ์วจิำรณ์ว่ำเป็นกำรตดัทอนอ�ำนำจของศำลปกครอง เพรำะถ้อยค�ำ 
ที่ว่ำ “ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” นั้น อำจส่งผลให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมีกำรตรำกฎหมำยเพื่อโอนอ�ำนำจ
หน้ำที่ของศำลปกครองไปให้ศำลยุติธรรมเป็นผู้ด�ำเนินกำรแทน ซ่ึงเป็นกำรแทรกแซงหรือส่งผลให้ 
ศำลปกครองต้องถูกยุบหรือลดทอนอ�ำนำจลงได้ 
 ต่อประเดน็ดงักล่ำว คณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญขอชีแ้จงว่ำบทบญัญตัมิำตรำน้ีไม่มเีจตนำรมณ์
ตำมทีไ่ด้มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กนัแต่อย่ำงใด เพราะแท้จรงิแล้ว	มาตรา	๑๙๗	ได้ตดัอ�านาจเฉพาะเรือ่ง
การม	ี“ศาลปกครองชัน้อทุธรณ์”	เท่านัน้ กล่ำวคอื รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 
ได้ก�ำหนด “ให้มศีำลปกครองสงูสดุและศำลปกครองชัน้ต้น” ซ่ึงแตกต่ำงจำกรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ที่ก�ำหนด “ให้มี 
ศำลปกครองสงูสดุและศำลปกครองชัน้ต้น และจะมศีำลปกครองชัน้อทุธรณ์ด้วยกไ็ด้” นอกจำกนี ้ในกำร 
ร่ำงรฐัธรรมนญูมำตรำนีก็้ได้ยนือยูบ่นพ้ืนฐำนของ “ควำมไว้เนือ้เชือ่ใจ” หรือคงหลกักำรของศำลปกครอง
ไว้เหมือนเดมิ เพยีงแต่ต้องกำรเขยีนให้สัน้ลง ดงัน้ัน กำรตคีวำมว่ำเป็นกำรแทรกแซงหรอืลดทอนอ�ำนำจ
ของศำลปกครองย่อมผิดต่อหลักธรรมชำตขิองกำรร่ำงรฐัธรรมนูญทีต้่องกำรจะพฒันำให้ก้ำวหน้ำยิง่ขึน้ 
มิใช่ร่ำงรัฐธรรมนูญแล้วมีผลให้ถอยหลัง

 ๖โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๖.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 นายนพดล	เฮงเจรญิ	รองประธานศาลปกครองสงูสดุ ได้แสดง
ควำมคิดเห็นว่ำ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ท่ีมีควำมส�ำคัญและให้ควำมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพของประชำชนนั้นมีด้วยกัน ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
 ส่วนที	่๑		สทิธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย โดยเฉพำะ
มำตรำ ๒๕ ทีก่�ำหนดให้ประชำชนสำมำรถใช้สทิธแิละเสรภีำพอย่ำง 
เต็มที ่ ตรำบเท่ำทีไ่ม่กระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คง
ของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน และ
ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน รวมทั้งยังไม่มีกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วข้องออกมำใช้บงัคบักส็ำมำรถใช้สทิธเิสรภีำพตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญได้
	 ส่วนที่	๒		 หน้าทีข่องรฐั โดยรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ได้ก�ำหนดให้รฐัมหีน้ำทีจั่ดให้มกีำรด�ำเนนิกำร 
เพือ่ให้สทิธเิสรภีำพนัน้เป็นจรงิได้ในทำงปฏบิตั ิ โดยทีป่ระชำชนไม่ต้องไปร้องขอ และหำกรฐัไม่ด�ำเนินกำร  
ประชำชนและชุมชนก็มีสิทธิที่จะติดตำมและเร่งรัดให้ด�ำเนินกำร รวมทั้งฟ้องร้องให้ด�ำเนินกำรหรือ 
รับผิดได้
	 การใช้สิทธิฟ้องร้องของประชาชนดังกล่าว	“ศาลปกครอง”	จึงเป็นองค์กรที่เข้ามามีบทบาท
และอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ซึ่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ศำลปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ
 (๑)	ศาลปกครองสงูสุด โดยศำลปกครองสงูสดุนัน้มเีพยีงศำลเดยีว จงึไม่มข้ีอจ�ำกดัด้ำนเขตอ�ำนำจ 
ดงันัน้ คดทีีอ่ยูใ่นอ�ำนำจของศำลปกครองสูงสดุ ไม่ว่ำมลูคดีจะเกิดท่ีใด หรือผูฟ้้องคดีมภูีมลิ�ำเนำอยูท่ีใ่ด  
ก็สำมำรถฟ้องคดีต่อศำลปกครองสูงสุดได้
 (๒)	ศาลปกครองชั้นต้น แบ่งออกเป็น
  	ก.		ศาลปกครองกลาง	มีเขตอ�ำนำจตลอดท้องที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
   ข.	ศาลปกครองในภูมิภาค	ปัจจุบนัมจี�ำนวน ๑๑ แห่ง คอื ศำลปกครองเชยีงใหม่ ศำลปกครอง
สงขลำ ศำลปกครองนครรำชสีมำ ศำลปกครองขอนแก่น ศำลปกครองพิษณุโลก ศำลปกครองระยอง 
ศำลปกครองนครศรีธรรมรำช ศำลปกครองอุดรธำนี ศำลปกครองอุบลรำชธำนี ศำลปกครองเพชรบุรี 
และศำลปกครองนครสวรรค์  โดยมีเขตอ�ำนำจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
	 เมือ่มคีดเีข้าสูก่ารพจิารณาของศาลปกครองแล้ว	ศาลปกครองต้องพจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่า	 
คดทีีฟ้่องนัน้	“เป็นคดท่ีีอยูใ่นอ�านาจของศาลปกครองหรอืไม่”	เพราะศาลปกครองมอี�านาจพิจารณา
พพิากษาคดเีฉพาะทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เท่านัน้	กล่าวคือ	เป็นคดีพพิาทระหว่างเอกชนกบัหน่วยงาน
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หรอืคดพีพิาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	และเป็นประเภทคดีในเรื่องดังต่อไปนี้๗ 

 ๗พระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ได้ก�ำหนดประเภทของคดทีีศ่ำลปกครอง 
มีอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำสั่ง และมำตรำ ๗๒ ได้ก�ำหนดอ�ำนำจของศำลปกครองในกำรสั่ง ในกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครอง 
จึงต้องพิจำรณำประเภทของคดีตำมมำตรำ ๙ ควบคู่กับค�ำขอให้ศำลสั่งตำมมำตรำ ๗๒ เสมอ.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

	 ๑.	คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ	ค�าสั่ง	หรือ
กระท�าการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงก�ำหนดเวลำเปิดหรือปิดสถำนบริกำร 
ระเบยีบมหำวิทยำลัยทีก่�ำหนดให้นกัศึกษำท�ำวทิยำนิพนธ์เป็นภำษำองักฤษ หรอืกรณทีีผู่ฟ้้องคดเีหน็ว่ำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นปฏิเสธกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือผู้ฟ้องคดี 
เห็นว่ำผู้บังคับบัญชำมีค�ำสั่งลงโทษทำงวินัยโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้อง 
เพือ่ขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่ หรอืส่ังห้ำมกำรกระท�ำ โดยเหตแุห่งกำรฟ้องขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่  
หรอืสัง่ห้ำมกำรกระท�ำอำจมสีำเหตมุำจำกผูอ้อกกฎหรอืค�ำส่ังออกโดยไม่มอี�ำนำจ หรอืนอกเหนืออ�ำนำจ
หน้ำที ่หรอืไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย หรอืกำรออกกฎหรอืค�ำสัง่กระท�ำโดยไม่ถกูต้องตำมรูปแบบขัน้ตอน 
หรอืวธิกีำรอนัเป็นสำระส�ำคัญ หรอืกระท�ำโดยไม่สจุรติ หรอืมลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม  
สร้ำงข้ันตอนโดยไม่จ�ำเป็น หรือสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจ 
โดยมิชอบ เป็นต้น
	 ๒.	คดพิีพาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัละเลยต่อหน้าท่ีตามที ่
กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั	ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าช้าเกนิสมควร เช่น กรณเีจ้ำพนกังำนท้องถิน่ 
ละเลยต่อหน้ำที่ไม่ตรวจตรำและออกค�ำสั่งให้เจ้ำของอำคำรรื้อถอนอำคำรท่ีก่อสร้ำงหรือต่อเติม 
โดยไม่ได้รับอนุญำต กรณีเจ้ำพนักงำนที่ดินด�ำเนินกำรออกโฉนดที่ดินล่ำช้ำเกินสมควร กรณีที่เอกชน 
ได้แจ้งควำมร้องทกุข์ต่อพนกังำนสอบสวนแต่พนกังำนสอบสวนบ่ำยเบีย่งไม่ยอมรบัแจ้งควำม หรอืรบัแจ้งควำม 
ร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ละเลยไม่ด�ำเนินกำรสอบสวนจนเวลำล่วงเลยไปหลำยปี เป็นต้น คดีประเภทนี้ 
เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อขอให้ศำลส่ังให้หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ภำยใน 
ระยะเวลำที่ก�ำหนด
	 ๓.		คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎ	ค�าสั่ง	หรือจากการละเลย 
ต่อหน้าทีห่รอืปฏิบัตหิน้าทีล่่าช้าเกินสมควร	เช่น กำรทีเ่จ้ำพนักงำนทีด่นิออกค�ำสัง่เพกิถอนโฉนดทีด่นิ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยท�ำให้ผู้ฟ้องคดไีด้รับควำมเสยีหำยและผู้ฟ้องคดเีรยีกค่ำเสยีหำยดงักล่ำว กำรฟ้อง 
เรยีกค่ำทดแทนกำรเวนคนืหรอืกำรรอนสทิธิจำกกำรวำงท่อประปำหรอืตัง้เสำไฟฟ้ำแรงสงู กำรทีพ่นกังำน
สอบสวนไม่ได้ด�ำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้แจ้งควำมร้องทุกข์ท�ำให้ผู้น้ันได้รับควำมเสียหำย 
และกำรท่ีกรมทำงหลวงไม่ตัดต้นไม้ข้ำงทำงท�ำให้ต้นไม้หกัโค่นลงมำทบัรถยนต์หรอืบคุคลทีส่ญัจรไปมำ 
เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อขอให้ศำลสั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท�ำกำร
หรืองดเว้นกระท�ำกำรกรณีเกี่ยวกับกำรกระท�ำละเมิดหรือควำมรับผิดของหน่วยงำนทำงปกครอง
 ทั้งนี้  คดีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว ้ น้ันจะเห็นได้ว ่ำ 
มีพัฒนำกำรมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกรณีกำรเยียวยำควำมทุกข์ทรมำนทำงจิตใจอันเน่ืองมำจำกกำร 
เส่ือมเสยีชือ่เสยีง โดยหำกหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐักระท�ำกำรใด ๆ  อันเป็นผลให้เกิด
ควำมเสือ่มเสยีเกยีรตยิศ ช่ือเสยีงหรอืควำมอบัอำยแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่๘  ศำลปกครองอำจก�ำหนดให้มี 

 ๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓๒ บัญญัติว่ำ
 “มำตรำ ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในควำมเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
  กำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำ 
ในทำงใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ตรำขึ้นเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจติใจอนัเนือ่งมำจำกควำมเสือ่มเสยีหรอือบัอำยนัน้ได้ โดยในคดปีกครองเกีย่วกบั 
กำรกระท�ำละเมิดของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ศำลปกครองสูงสุดเคยพิจำรณำ
พิพำกษำให้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจิตใจแก่ผู้เสียหำย ซึ่งในคดีนี้ข้ำรำชกำรต�ำรวจได้ถูกกล่ำวหำว่ำ 
กระท�ำควำมผิดทำงอำญำ จึงถูกสอบสวนทำงวินัยและให้ออกจำกรำชกำรโดยมิชอบ ศำลปกครอง 
สูงสุดได้พิพำกษำให้ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจิตใจ เพื่อชดเชยควำมคับข้องใจ 
และควำมทุกข์ใจจำกกำรถูกกล่ำวหำในครั้งนี้ ซ่ึงท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนำมัย เสียประวัติในกำร 
รับรำชกำร และเสียโอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำ๙  
 ๔.		คดพิีพาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง๑๐ เช่น ข้อพิพำทเกีย่วกบัสญัญำจ้ำงเอกชนก่อสร้ำงถนน 
สะพำน อำคำรเรียน หรือข้อพิพำทเก่ียวกับกำรเรียกเก็บค่ำสัมปทำนท�ำไม้ป่ำชำยเลน หรือสัญญำ 
ที่หน่วยงำนทำงปกครองท�ำกับข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำต่อ เป็นต้น คดีประเภทน้ีเป็นคด ี
ทีฟ้่องเพือ่ขอให้ศำลพพิำกษำให้ใช้เงนิ หรอืให้ส่งมอบทรพัย์สนิ หรอืให้กระท�ำกำรหรอืงดเว้นกระท�ำกำร  
เพื่อเยียวยำควำมเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำหรือเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำ
	 ๕.	คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�าหรือละเว้นกระท�าการ	เช่น กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรขนส่งทำงน�้ำ 
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพำนหรือบ้ำนที่ปลูกรุกล�้ำแม่น�้ำ หรือกรณี 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้จับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตำม 
ค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร เป็นต้น๑๑ 
 ๖.	คดทีีมี่กฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครอง เช่น กรณทีีฟ้่องขอให้เพกิถอน
ค�ำชี้ขำดหรือบังคับตำมค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง เป็นต้น๑๑

	 เมือ่คดทีีฟ้่องต่อศาลปกครองเป็นคดีประเภทท่ีศาลปกครองสามารถรบัไว้พจิารณาได้ดงักล่าว	
ศาลปกครองกจ็ะรบัคดไีว้พจิารณา	โดยการฟ้องคดปีกครองนัน้	กฎหมายก�าหนดให้เป็นไปโดยเรยีบง่าย 
ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน	และเสียค่าใช้จ่ายน้อย	แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการฟ้องคดี	ดังต่อไปนี้
 เงื่อนไขประการแรก	 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี๑๒ โดยผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ต้องเป็น 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 
อันเนื่องจำกกำรกระท�ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท�ำของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
อย่ำงไรกต็ำม กำรเป็นผู้เดอืดร้อนหรือเสยีหำย หรอือำจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหำยทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดไีด้น้ัน  
ต้องพิจำรณำประเภทของคดีปกครองที่ฟ้องด้วย เพรำะหำกเป็นผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหำยโดยตรง
สำมำรถฟ้องได้ทุกคดี แต่ถ้ำเป็นผู้ที่อำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยจะฟ้องได้เฉพำะคดีตำมมำตรำ ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) เท่ำนั้น

  ๙โปรดดู คดีหมำยเลขแดงที่ อ. ๗๐๓/๒๕๕๕.
  ๑๐มำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้นิยำมของสัญญำ 
ทำงปกครองว่ำ “สัญญาทางปกครอง” หมำยควำมรวมถึง สัญญำที่คู่สัญญำอย่ำงน้อยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง 
หรือบุคคลซึ่งกระท�ำกำรแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญำสัมปทำน สัญญำที่ให้จัดท�ำบริกำรสำธำรณะ หรือจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภค 
หรือแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ.
 ๑๑ส�ำนักงำนศำลปกครอง. รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง. กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักงำนศำลปกครอง, ๒๕๖๐. หน้ำ ๕.
 ๑๒โปรดดู มำตรำ ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 นอกจำกนี้ ต้องเป็นค�าบังคับที่ศาลออกให้ได้ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๗๒	เท่านั้น กล่ำวคือ 
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนอกจำกจะผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยแล้ว ค�ำขอ 
ที่ให้ศำลปกครองสั่งหรือพิพำกษำอย่ำงไร ต้องเป็นเรื่องที่ศำลมีค�ำบังคับให้ได้ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
มำตรำ ๗๒ ด้วย ซึ่งได้แก่ กรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ค�ำบังคับคือ สั่งให้เพิกถอน 
หรือสั่งห้ำมกำรกระท�ำ กรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ค�ำบังคับคือ สั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่
ภำยในเวลำที่ศำลก�ำหนด ส่วนกรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ค�ำบังคับคือ  
ให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระท�ำกำรหรืองดเว้นกระท�ำกำร โดยอำจก�ำหนดระยะเวลำหรือเงื่อนไข
ด้วยก็ได้ ดังนั้น กำรขอให้ศำลมีค�ำบังคับนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๗๒ แล้ว เช่น สั่งให้ย้ำย 
จ�ำคุก หรือลงโทษเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเป็นค�ำขอที่ศำลออกค�ำบังคับให้ไม่ได้ แม้คดีที่ฟ้องนั้นจะเป็นคดีที่อยู่ใน
อ�ำนำจของศำลปกครองก็ตำม แต่เมื่อศำลออกค�ำบังคับไม่ได้ ศำลจึงต้องยกฟ้องหรือไม่รับไว้พิจำรณำ 
 เง่ือนไขประการที่สอง คดีที่น�ามาฟ้องได้มีการด�าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
ตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารท่ีกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว	ตามมาตรา	๔๒	วรรคสอง๑๓  กำรปฏิบติัตำมข้ันตอน 
หรอืวธิกีำรท่ีกฎหมำยก�ำหนดในทีน่ีค้อื “กำรอุทธรณ์บงัคบั” กล่ำวคอื กำรอุทธรณ์ถอืเป็นเงือ่นไขท่ีต้อง 
กระท�ำก่อนมกีำรฟ้องคด ีหำกไม่มกีำรอทุธรณ์จะน�ำคดไีปฟ้องต่อศำลไม่ได้ ยกเว้น กฎ ค�ำสัง่ทำงปกครอง
ที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำร หรือค�ำสั่งทำงปกครองที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นที่สุด บุคคล
สำมำรถน�ำไปฟ้องต่อศำลได้โดยไม่ต้องมีกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะได้ยื่นอุทธรณ์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดซึ่งก่อให้เกิดสิทธ ิ
ในการน�าคดีไปฟ้องต่อศาลได้ก็ตาม	แต่จะฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ในทันที	ทั้งนี้	เพราะต้องเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ก่อน	ได้แก่
	 (๑)	ได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นแล้ว กล่ำวคือ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ต้องมีค�ำวินิจฉัย
หรือสั่งกำรเสียก่อน หำกไม่พอในในผลวินิจฉัย จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้
	 (๒)	ไม่ได้สัง่การภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	กล่ำวคอื เมือ่มกีฎหมำยเฉพำะก�ำหนดระยะเวลำ 
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ไว้ ก็ต้องรอให้พ้นระยะเวลำที่กฎหมำยเฉพำะนั้นก�ำหนดไว้เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ
ฟ้องคดีได้
	 (๓)	ไม่ได้สั่งการภายในเวลาอันสมควร	กล่ำวคือ หำกกฎหมำยมิได้ก�ำหนดระยะเวลำพิจำรณำ
อุทธรณ์ไว้เป็นกำรเฉพำะ	 ย่อมต้องน�าระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์	 ๙๐	 วัน	 ซึ่งเป็นระยะเวลำขั้นสูง 
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมำยกลำงมำใช้บังคับ
 ทัง้นี ้ในส่วนของระยะเวลำกำรอทุธรณ์หรอืกำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีก่ฎหมำยก�ำหนดนัน้ ต้องปฏบิตัิ 
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดด้วย เพรำะหำกยื่นเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดแล้ว คู่กรณี 
ย่อมเสียสทิธทิีจ่ะฟ้องคดีต่อศำล เพรำะถอืว่ำไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง และ

 ๑๓พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔๒ วรรคสอง บัญญัติว่ำ “ในกรณี
ที่มีกฎหมำยก�ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรส�ำหรับกำรแก้ไขควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยในเรื่องใดไว้โดยเฉพำะ กำรฟ้องคดีปกครอง 
ในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเม่ือมีกำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรดังกล่ำว และได้มีกำรสั่งกำรตำมกฎหมำยนั้น หรือมิได้มีกำร 
สั่งกำรภำยในเวลำอันสมควร หรือภำยในเวลำที่กฎหมำยนั้นก�ำหนด”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

เสียสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่มีอ�ำนำจรับค�ำอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ
เพ่ือวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อคู่กรณีมำยื่นอุทธรณ์ เจ้ำหน้ำที่จะปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจำรณำเนื่องจำก 
ยื่นเกินระยะเวลำ
 เงื่อนไขประการที่สาม	 ระยะเวลาในการฟ้องคดี	 ตามมาตรา	 ๔๙๑๔ กล่ำวคือ ในกำรฟ้องคด ี
ต้องด�ำเนนิกำรฟ้องภำยในระยะเวลำหรอือำยคุวำม เช่น คดฟ้ีองขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่ทำงปกครอง 
ต้องฟ้องภำยใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีรู่เ้หตุแห่งกำรฟ้องคด ีคดพีพิำทเกีย่วกบักำรกระท�ำละเมดิของหน่วยงำน 
ทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ต้องฟ้องภำยในระยะเวลำ ๑ ปี นับแต่วันทีรู่เ้หตุแห่งกำรฟ้องคด ีและ
คดีพพิำทเกีย่วกบัสญัญำทำงปกครอง ต้องฟ้องภำยในระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่วนัทีรู่เ้หตแุห่งกำรฟ้องคดี 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งกำรฟ้องคดี เป็นต้น
 เม่ือได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ก็สำมำรถยื่นฟ้องคดีต่อศำลเพื่อพิจำรณำ
พพิำกษำได้	โดยการยืน่ค�าฟ้องสามารถยืน่ค�าฟ้องได้ด้วยตนเองทีต่นม	ี“ภมูลิ�าเนา”	หรอืที	่“มลูคดเีกิด”	 
หรือใช้วิธีส่งค�าฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้	 และโดยปกติต้องยื่นต่อศำลปกครองชั้นต้น  
ซึง่ประกอบด้วย ศำลปกครองกลำงและศำลปกครองภมิูภำค ส�ำหรบัผูฟ้้องคดท่ีีไม่พอใจค�าตดัสนิของ
ศาลปกครองชัน้ต้น	สามารถยืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด	ภายใน	๓๐	วนั โดยศำลปกครองสงูสดุ
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนครและมีเขตอ�ำนำจทั่วรำชอำณำจักร
 อนึง่ ส�ำหรบัเรือ่งเขตอ�ำนำจศำล แม้ผูฟ้้องคดจีะยืน่ต่อศำลปกครองกลำงหรอืศำลปกครองภมูภิำค  
ซึ่งมิใช่ศำลที่ผู ้ฟ้องมีภูมิล�ำเนำหรือศำลที่มูลคดีเกิดก็ตำม ศำลก็จะรับคดีไว้แล้วจะส่งเรื่องให้ 
ศำลปกครองอื่นที่มีเขตอ�ำนำจเพ่ือพิจำรณำ ดังน้ัน คดีปกครองจึงไม่มีปัญหำเรื่องกำรฟ้องผิดศำล 
นอกจำกน้ี ในคดีปกครองนั้น สำมำรถขออนำถำได้เช่นเดียวกับวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง โดยมีข้ออ้ำง  
๒ ประกำรคอื ไม่มทีรพัย์สนิเพยีงพอ ทีจ่ะช�ำระค่ำธรรมเนยีม หรอืถ้ำไม่ได้รบัยกเว้นจะเดอืดร้อนเกนิสมควร 
และคดีมีมูลที่จะรับฟ้องหรือรับอุทธรณ์ไว้ เมื่อค�าฟ้องมาสู่ศาลแล้ว	ศาลปกครองซึ่งมีบทบาทในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดี	เนื่องจากมีระบบ	วิธีพิจารณาคดี	“แบบไต่สวน” ก็จะแสวงหำข้อเท็จจริง 
แห่งคด ีทัง้จำกเอกสำรของคูก่รณ ีเช่น ค�ำฟ้อง ค�ำให้กำร ฟ้องแย้ง ค�ำคดัค้ำนค�ำให้กำร และค�ำให้กำรเพิม่เติม  
เป็นต้น หรือข้อเท็จจริงทั้งปวงท่ีเก่ียวกับคดี ที่ได้จำกคู่ควำมท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อเท็จจริง 
ต่อศำล หรือจำกกำรไต่สวนของศำล โดยศำลจะไต่สวนใครก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นคู่กรณี บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั รวมทัง้แสวงหำข้อเทจ็จรงิได้จำกพยำนเอกสำร พยำนวตัถุ และพยำนผูเ้ชีย่วชำญ 
ตลอดจนกำรไปตรวจดสูถำนทีห่รอืเดนิเผชญิสบื และสำมำรถส่งประเดน็ไปให้ศำลอืน่แสวงหำข้อเทจ็จรงิ 
แทนกไ็ด้ อย่ำงไรกต็ำม “ศำลอืน่” ในทีน่ีห้มำยถงึศำลปกครองเท่ำน้ัน อำจเป็นศำลปกครองกลำง หรอื
ศำลปกครองในภูมิภำคใด ๆ ก็ได้ แต่จะส่งให้ศำลยุติธรรมไม่ได้

 ๑๔พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๙ บัญญัติว่ำ 
   “มำตรำ ๔๙ กำรฟ้องคดปีกครองจะต้องยืน่ฟ้องภำยในเก้ำสบิวนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้ถงึเหตุแห่งกำรฟ้องคด ีหรือนบัแต่วนัที ่
พ้นก�ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดและไม่ได้รบัหนงัสอืชีแ้จงจำกหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หรอืได้รบัแต่เป็นค�ำชีแ้จงทีผู่ฟ้้องคด ี
เห็นว่ำไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมำยเฉพำะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น”.

73-87-MAC6.indd   83 10/27/17   1:00 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐84

บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 ส�ำหรบัผลของค�ำพพิำกษำหรอืค�ำสัง่ ตำมมำตรำ ๗๐๑๕ ก�ำหนดหลกักำรว่ำ	“ไม่มผีลบังคับทันท”ี	
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ยังไม่ต้องปฏิบัติตามค�าบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์	 คือ พ้น ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ศำลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งแล้วไม่มีกำรอุทธรณ์ หรือจนกว่าคดีถึงที่สุด	คือ 
กรณีที่มีกำรอุทธรณ์ต้องรอกำรบังคับคดีไว้จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด อันแตกต่ำงจำกวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ที่ก�ำหนดให้กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับ ซึ่งหมำยควำมว่ำเมื่อศำลพิพำกษำแล้วก็บังคับคด ี
ได้ทันที  ทั้งนี้ กำรก�ำหนดให้คดีปกครองไม่มีผลบังคับทันทีนั้น เพรำะเหตุผลในเรื่องของ “ความมั่นคง
แน่นอนในนิตฐิานะ” อย่ำงไรกต็ำม ในทำงปฏบิตัไิด้เกดิปัญหำจำกควำมล่ำช้ำของศำลในกำรพจิำรณำคดี  
และกรณีมีกำรประวิงคดีของหน่วยงำนที่อุทธรณ์ต่อศำลด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำนภำพของสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่ำงยิ่ง ดังน้ัน จึงได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก�ำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ชนะคดียื่นค�ำขอ 
ต่อศำลปกครองช้ันต้นหรือศำลปกครองสูงสุด โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควร เพ่ือให้ศำลปกครองสูงสุด
มีค�ำสั่งให้มีกำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งให้ทันที ในระหว่ำงที่หน่วยงำนอุทธรณ์เพื่อประวิงคดี 
หรือรอศำลพิจำรณำแล้วจะเสียหำยซึ่งไม่อำจแก้ไขเยียวยำได้

    

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีควำมคิดเห็นว่ำ แม้ว่าหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจะได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และก�าหนดให้ความคุ้มครองไว้ 
เป็นจ�านวนมากก็ตาม	แต่ประชาชนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของตนก็เป็นได้	 
หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	ดงัน้ัน	“ศาลปกครอง”	จงึเป็นองค์กรทีส่�าคญัองค์กรหนึง่ในการเข้ามา 
ท�าหน้าท่ีและมีบทบาทเกีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัิ
รับรองไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๑๕พระราชบัญญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๗๐	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙ บัญญัติว่ำ 
   “มำตรำ ๗๐ ค�ำพิพำกษำศำลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตำมค�ำบังคับนับแต่วันท่ีก�ำหนดในค�ำพิพำกษำจนถึง 
วันที่ค�ำพิพำกษำนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
    ในกรณีทีเ่ป็นค�ำพิพำกษำของศำลปกครองชัน้ต้น ให้รอกำรปฏบิตัติำมค�ำบงัคบัไว้จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำกำรอทุธรณ์หรอื 
ในกรณีท่ีมีกำรอุทธรณ์ ให้รอกำรบังคับคดีไว้จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้ำเป็นกรณีที่มีกำรอุทธรณ์และเป็นคดีที่ก�ำหนดในระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ำยชนะคดีอำจยื่นค�ำขอต่อศำลปกครองชั้นต้น หรือศำลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณ ี
โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรท่ีขอให้มีกำรปฏิบัติตำมค�ำบังคับ และให้ศำลปกครองสูงสุดพิจำรณำค�ำขอและมีค�ำสั่งตำมท่ีเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด”.
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 ทัง้นี ้นอกจำกต้องพจิำรณำว่ำรฐัธรรมนูญให้ควำมคุม้ครองสทิธิเสรภีำพกับประชำชนอย่ำงไรบ้ำง
แล้ว ยังต้องพิจำรณำด้วยว่ำ ในกำรใช้สิทธิฟ้องร้อง “หน่วยงำนทำงปกครอง” หรือ “เจ้ำหน้ำของรัฐ” 
ที่ใช้อ�ำนำจทำงปกครองตำมกฎหมำยหรือเนื่องมำจำกกำรด�ำเนินกิจกำรทำงปกครองอันส่งผลกระทบ
ต่อสทิธิและเสรีภำพของประชำชนเป็นคดต่ีอศำลปกครองได้น้ัน ค�ำว่ำ	“หน่วยงานทางปกครอง” และ  
“เจ้าหน้าทีข่องรฐั” ดงักล่ำวซึง่จะเป็นคูค่วำมในคด ีมคีวำมหมำยครอบคลมุถึงกรณใีดบ้ำงหรอืกว้ำงขวำง 
มำกน้อยเพียงใด ทั้งในเชิงรูปแบบหรือองค์กร และในเชิงเนื้อหำ
	 โดยในเชิงรูปแบบ เป็นกำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ใดบ้ำงที่ถือเป็นหน่วยงำน 
ทำงปกครองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภำยใต้เขตอ�ำนำจของศำลปกครอง
	 ส่วนในเชิงเนื้อหา	 เป็นกำรพิจำรณำว่ำอำจมีหน่วยงำนหรือบุคคลบำงคนที่ เป ็นเอกชน  
แต่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ�ำนำจทำงปกครอง ก็ต้องถอืว่ำเป็นหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 
ซึ่งอยู่ภำยใต้เขตอ�ำนำจของศำลปกครอง ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นหน่วยงำนทำงปกครองหรือ 
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั แต่กำรกระท�ำของหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัน้ัน มใิช่กำรกระท�ำหรอื
กำรใช้อ�ำนำจในทำงปกครอง แต่เป็นกำรกระท�ำในทำงเอกชนหรือทำงแพ่ง เช่น เช่ำอำคำร สัญญำจ้ำง
พนักงำน หรือกำรกระท�ำในทำงอำญำ เช่น กำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด หรือกำรกระท�ำที่ใช้อ�ำนำจ 
ตำมรฐัธรรมนญูหรอืกำรกระท�ำทำงรฐับำล เช่น เรือ่งกจิกำรระหว่ำงประเทศ กไ็ม่อยูภ่ำยใต้เขตอ�ำนำจ
ของศำลปกครอง
 ส�ำหรับ “หน่วยงานทางปกครอง” เมื่อพิจำรณำบทนิยำมค�ำว่ำ “หน่วยงำนทำงปกครอง” 
ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ จะพบว่ำ มีกำรก�ำหนดลักษณะของ
หน่วยงำนในเชิงรูปแบบว่ำหน่วยงำนใดบ้ำงเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้๑๖ 
	 ๑.	ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น 
และมีฐำนะเป็นกรม 
 ๒.	ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวดั โดยไม่รวมอ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ้่ำน เน่ืองจำกไม่มฐีำนะ
เป็นนิติบุคคล 
	 ๓.	ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ
	 ๔.	รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น
	 ๕.	หน่วยงานอืน่ของรัฐ ได้แก่ “องค์กำรมหำชน” ซ่ึงตัง้ขึน้โดยพระรำชบญัญตัหิรอืพระรำชกฤษฎกีำ 
เช่น โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ หรือ “หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอิสระ” 
เช่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
หรือ “หน่วยงำนธุรกำรของฝ่ำยตุลำกำร” เช่น ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม หรือ “หน่วยงำนธุรกำรของ 
ฝ่ำยนิติบัญญัติ” เช่น ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 ๑๖สรปุควำมจำกค�ำบรรยำยวชิำ “กำรควบคมุฝ่ำยปกครอง ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง” ในหลกัสตูรประกำศนยีบัตร
บัณฑิตทำงกฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์, เมษำยน ๒๕๕๙. 
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	 ๖.	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�านาจทางปกครองหรือให้ด�าเนินกิจการทางปกครอง	
หน่วยงำนทำงปกครองประเภทนี้เป็นกำรพิจำรณำในเชิงเนื้อหำ ซึ่งพิจำรณำแล้วสำมำรถจ�ำแนก 
ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
  กลุ่มแรก		 	องค์กรวชิาชีพต่าง	ๆ 	ซึง่ใช้อ�านาจปกครองในการควบคมุวชิาชพีและจดัตัง้ขึน้ 
ตามพระราชบญัญตั	ิเช่น แพทยสภำ สภำวศิวกร สภำสถำปนกิ และสภำทนำยควำม เป็นต้น ซึง่จะเหน็ได้ว่ำ 
เป็นองค์กรที่ผูกขำดกำรใช้อ�ำนำจในด้ำนนั้นเพียงรำยเดียว และได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ ในประกำรที่
ส�ำคัญคือ มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งและมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่พระรำชบัญญัติก�ำหนด รวมท้ังมีรัฐมนตรี
เป็นกรรมกำรด้วย
  กลุ่มที่สอง		องค์การเอกชนทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ใช้อ�านาจปกครอง เช่น มหำวทิยำลยัเอกชน 
ในกำรอนุมัติปริญญำบัตร หรือสมำคมกีฬำต่ำง ๆ  ที่ส่งนักกีฬำแข่งขันในระดับประเทศ หรือบริษัท 
หรือห้ำงร้ำนต่ำง ๆ  ที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ�ำนำจทำงปกครอง เช่น บริษัทอู่ซ่อมรถที่ได้รับมอบหมำย
จำกกรมกำรขนส่งทำงบกในกำรตรวจสภำพรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ ซ่ึงเฉพำะภำรกิจน้ีเท่ำนั้น 
ที่เป็นภำรกิจทำงปกครอง อันท�ำให้อู่ซ่อมรถมีสถำนะเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง
 ส่วน “เจ้าหน้าทีข่องรฐั” เมือ่พิจำรณำบทนิยำมค�ำว่ำ “เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั” ทีบ่ญัญตัไิว้ในมำตรำ ๓  
แห่งพระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครองฯ พบว่ำมกีำรก�ำหนดลกัษณะของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในเชงิรูปแบบ
และในเชิงเนื้อหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ใดบ้ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้๑๗ 
	 ๑.	ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 คณะบุคคล	 หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง  
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัดังกล่ำวจะพจิำรณำเฉพำะลกัษณะในเชงิรปูแบบเท่ำน้ันไม่ได้ แต่ต้องพจิำรณำลกัษณะ
ในเชิงเนื้อหำประกอบด้วย กล่ำวคือ ต้องพิจำรณำว่ำมีกำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองด้วยหรือไม่  
  ยกตวัอย่ำงเช่น ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ หำกใช้อ�ำนำจตุลำกำรในกำรตดัสนิคด ีไม่ได้ใช้อ�ำนำจ 
ปกครอง ก็ไม่ถือว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมควำมหมำยของพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ  
แต่ถ้ำปฏิบัติหน้ำที่ที่มิใช่งำนตุลำกำร เช่น ประธำนศำลปกครองสูงสุด เป็นประธำนกรรมกำรตุลำกำร
ศำลปกครอง (ก.ศป.) ใช้อ�ำนำจในเชิงบริหำรงำนบุคคลอันถือว่ำเป็นงำนในทำงปกครองอย่ำงหนึ่ง 
ก็ถือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือนายกรัฐมนตรี หำกใช้อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น แต่งต้ัง โยกย้ำย ถอืเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัตำมควำมหมำยของพระรำชบญัญตัิ
จดัตัง้ศำลปกครองฯ แต่ถ้ำใช้อ�ำนำจตำมรฐัธรรมนญูในฐำนะทีเ่ป็นองค์กรตำมรฐัธรรมนญู เช่น ไม่ลงนำม 
ในร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หรือลงนำมในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ถือว่ำเป็นเรื่อง 

 ๑๗เพิ่งอ้าง.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ในทางรฐัธรรมนญู ไม่ได้ใช้อ�านาจปกครอง จึงไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่องรฐัตามความหมายของพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งน�ามาฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ หรือกรณปีระธานวุฒิสภา หากใช้อ�านาจ 
ตามพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่เป็นการใช้อ�านาจทางบริหารอันเป็นงาน 
ในทางปกครอง ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แต่ถ้าปฏิบัติภารกิจของรัฐในระนาบของรัฐธรรมนูญ เช่น สอบสวนและพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งอันเป็นกระบวนการในทางรัฐธรรมนูญ หรือให้สมาชิกวุฒิสภาออกจากที่ประชุมเพื่อ
ควบคุมการประชุม ก็มิใช่การกระท�าในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองฯ
 ๒.	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท	คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ�านาจในการ
ออกกฎ	 ค�าส่ัง	 หรือมติใด	ๆ 	ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	 เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนี้จะพิจารณาเฉพาะ
ลักษณะในเชิงรูปแบบซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการเท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องพิจารณาลักษณะในเชิง
เนือ้หาประกอบด้วย กล่าวคอื ต้องพจิารณาว่ามีกฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	หรอืมติ	หรือไม่		
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวนี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
 	 (๑)	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คือ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ 
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�าหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
  (๒)	คณะกรรมการซึง่มีกฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	 หรอืมตใิด	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบ	
ต่อบุคคล	เช่น	คณะกรรมการต่าง	ๆ 	หรือสภามหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ในการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
ในเรื่องใด	ๆ
  (๓)	บคุคลซึง่มกีฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	 หรอืมตใิด	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบต่อบคุคล	
คือ ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ที่กฎหมายให้อ�านาจไว้	เช่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด	รวมทั้งคณะรัฐมนตรีในการมีมติใด	ๆ 	ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล
 ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองจะเป็นคดีประเภทที่ศาลปกครองสามารถรับไว้ 
พิจารณาได้ก็ตาม แต่ศาลปกครองก็อาจไม่รับไว้พิจารณา หากคดีที่น�ามาฟ้องนั้นมิใช่ข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักับเอกชน หรือข้อพพิาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรอื 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	
จากการกระท�าตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสามารถย่ืนฟ้อง	
ต่อศาลปกครองได้	 จึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีฟ้องนั้นเป็น	 “หน่วยงาน	
ทางปกครอง”	 หรือ	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 ตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	อันมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ประกอบ
ด้วยเสมอ	ตลอดจนคดทีีฟ้่องนัน้ต้องได้ปฏบิติัตามเงือ่นไขในการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนสมบรูณ์	อาท	ิ
ยื่นฟ้องภายในอายุความ	เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	และเป็นค�าฟ้องที่มีรูปแบบและเนื้อหาตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	เป็นต้น	มิฉะนั้น	ศาลอาจมีค�าสั่งไม่รับไว้พิจารณา	หรือจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ	
ซึ่งท�าให้คดีเสร็จสิ้นออกไปจากศาลโดยที่ศาลยังไม่มีการพิจารณาในเนื้อหาของคดีก็ได้. 
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