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ธรรมในสังคมไทย 

 พุทธศักราช  2417  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ในครั้งนั้นสมเด็จพระปยมหาราชไดทรง

มีพระราชปณิธานมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศสยามใหเจริญ 

กาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ  มิใชเพียงเพื่อใหสยาม

สามารถยืนหยัดตอสูภยันตราย  จากลัทธิจักรวรรดินิยมของ

มหาอํานาจตะวันตกเทานั้น  หากแตเพื่อบําบัดทุกข  บํารุงสุข  

และอํานวยความเปนธรรมใหกับ “ประชาชน” ของพระองคดวย 

 ผลจากพระราชปณิธานดังกลาวทําใหเกิดหนวยงาน

สํ า คั ญ ขึ้ น หน ว ย ง า นหนึ่ ง ใ นป ร ะ เ ท ศส ย า มนั่ น  คื อ               

เคานซิลออฟสเตด  หรือ  คณะที่ปรึกษาราชการแผนดิน  ซึ่ง

ไดรับการจัดตั้งขึ้นในลักษณะเดียวกันกับสภาที่ปรึกษาแหงรัฐ

ของประเทศในทวีปยุโรป  เคานซิลออฟสเตดมีหนาที่  2  

ประการ  คือ  เปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริยในการบริหาร

ราชการแผนดินและรางกฎหมาย  กับ  พิจารณาเรื่องที่ราษฎร

ไดรับความเดือดรอนจากฝายปกครอง 

 

 

 

 เพื่อใหการจัดตั้งเคานซิลออฟสเตดเปนไปดังพระ

ราชประสงค  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว        

ไดทรงโปรดฯ   ใหมี   “ประกาศการในที่ปรึกษาราชการ

แผนดิน”  ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา 

 “เคานซิล  ซึ่งทรงตั้งขึ้นไวนี้มีคุณสองประการ  

ประการที่หนึ่ง  ยอมใหมีอํานาจที่จะยุดหนวงขัดขวางพระเจา

แผนดินได  คือ  การใด ๆ  ที่พระเจาแผนดินทรงพระราชดําริห

เปนการไมตองดวยยุติธรรม  ราษฎรจะไดความเดือดรอน  มี

แตจะเรงเอาเงินแกราษฎรทั้งแผนดิน  เปนตน” 

 “การที่จะมีผูคิดตอไปภายหนา  เคานซิลก็ตองมี

อํานาจตรวจตราดูขอการนั้น  ถาเห็นขัดขวางไมถูกตอง  ไม

เปนคุณแกแผนดิน  ไมเปนคุณแกพระเจาแผนดิน  ไมเปนคุณ

แกราษฎรทั่วไป  ก็จะตองคัดคานวากลาวไดเต็มอํานาจทีเดียว” 

 อาจกลาวไดวากลไกแรกเพื่อปกปองคุมครองสิทธิ

ของประชาชนจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของฝาย

ปกครอง  ไดถือกําเนิดขึ้นแลวในประเทศไทยนับแตนั้น......... 
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 แมวาเคานซิลออฟสเตดจะไดยุบเลิกไปในเวลา

ตอมา  แตความพยายามในการสรางกลไกเพื่ออํานวยความเปน

ธรรมใหกับประชาชนเมื่อเกิดขอพิพาทกับฝายปกครอง  ก็มิได

เลือนหายไปตามกาลเวลา  การจัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในปพุทธศักราช  2476  การจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข

ในปพุทธศักราช  2492  และการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกขในปพุทธศักราช  2522  เหลานี้  ลวนแตเปนความ

พยายามในการผลักดันใหเกิดกลไกดังกลาวขึ้น  ความพยายาม

เหลานั้นบางสําเร็จ  บางลมเหลว   แตตางก็เปนรากฐานสําคัญ

ที่ผลักดันใหเกิดกลไกใหมที่มั่นคงแข็งแรงในอนาคต 

 ทามกลางการรอคอยอันยาวนาน  แสงแหงความหวัง

เริ่มทาบทอ  เมื่อพลังประชาชนผลักดันใหเกิดรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ขึ้น  รัฐธรรมนูญฉบับนี้

บัญญัติใหจัดตั้งองคกรที่ใชอํานาจตุลาการเพื่อวินิจฉัยขอ

พิพาททางปกครองระหวางประชาชนกับฝายปกครองขึ้น

โดยเฉพาะแยกตางหากจากศาลยุติธรรม  และใหชื่อวา  “ศาล

ปกครอง”  

 

 

 ศาลปกครอง  เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมเปนเอกเทศ

จากศาลยุติธรรม  และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 

 แตเดิม  ประเทศไทยมีศาลอยู 2 ศาล คือ  ศาลยุติธรรม

และศาลทหาร 

 ในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(พุทธศักราช  2540)  บัญญัติใหมีศาลเพิ่มขึ้นใหมอีก  2 ศาล  

คือ  ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  ซึ่งเมื่อรวมกับศาลที่มี

อยูเดิมแลวเทากับวาในปจจุบันประเทศไทยมีศาล  4  ศาล  ซึ่ง

แตละศาลมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีคนละประเภทกัน  

ดังตอไปนี้ 

 (1) ศาลรัฐธรรมนูญ  เปนศาลที่มีอํานาจในการ

วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

หรือไมและมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่รัฐธรรมนูญ  

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

 (2) ศาลยุติธรรม  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ตาง ๆ  ที่ไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  

และศาลทหาร  ซึ่งประเภทคดีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม   
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ไดแก  คดีแพง  คดีอาญา  คดีลมละลาย  คดีแรงงาน  คดีภาษี

อากร  และคดีอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดไวเฉพาะ  เปนตน 

 (3) ศาลปกครอง  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ปกครอง 

 (4) ศาลทหาร  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

ทหาร 

 ศาลปกครอง  เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมซึ่งมีอํานาจ

หนาที่พิจารณาพิพากษา  “คดีปกครอง”  อันเปนคดีพิพาท

ระหวางเอกชนกับหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  

หรือคดีพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐดวยกันเอง  และจะตองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช

อํานาจทางปกครอง  การละเวนการปฏิบัติหนาที่  การปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควรการกระทําละเมิด  หรือความรับผิด

อยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรือ

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 และสําหรับ  คดีพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคดีแพง  คดีอาญา 
 

 

 

คดีแรงงาน  คดีภาษีอากร  จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง

แตอยูในอํานาจของ “ศาลยุติธรรม” 

 กลาวสรุปไดวา  นอกจาก  “ศาลรัฐธรรมนูญ”  ซึ่ง

เปนศาลที่มีอํานาจในการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  เชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ในประเทศตาง ๆ  และมีอํานาจอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว

เปนการเฉพาะตัว 

 ศาลในประเทศไทยจะเปนระบบที่เรียกวาศาลคู  ซึ่ง

ประกอบดวย  “ศาลยุติธรรม”  ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจในการ

พิจารณาพิพากษาคดีแพง  คดีอาญาและคดีอื่น ๆ  ที่กฎหมาย

กําหนดไวเฉพาะ  และ  “ศาลปกครอง”  ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจ

ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 

 ดังนั้น   การจัดกระบวนการยุ ติธรรมออกเปน

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ซึ่งอยูในอํานาจของศาล

ปกครอง  และกระบวนการยุติธรรมทางแพงและอาญาซึ่งอยู

ในอํานาจของศาลยุติธรรมทําใหประเทศไทยมีระบบศาลที่

เรียกวา  “ระบบศาลคู”  ซึ่งตางไปจากเดิมที่เปน  “ระบบศาลเดี่ยว” 
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หนวยงานทางปกครอง 

และเจาหนาที่ของรัฐใดบาง 

ที่อาจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง ? 
 

 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  

ไดแก  คดีปกครองที่ เกิดจากการใชอํานาจโดยมิชอบของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งอาจเปนขอ

พิพาทระหวางเอกชนฝายหนึ่งกับหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐอีกฝายหนึ่ง  หรืออาจเปนขอพิพาทระหวาง

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง ดังนั้น  

คูกรณีที่พิพาทในคดีปกครองอาจมีไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

 1. เอกชนพิพาทกับหนวยงานทางปกครอง 

 2. เอกชนพิพาทกับเจาหนาที่ของรัฐ 

 3. หนวยงานทางปกครองพิพาทกับหนวยงาน

ทางปกครอง 

 4. เจาหนาที่ของรัฐพิพาทกับเจาหนาที่ของรัฐ 

 5. เจาหนาที่ของรัฐพิพาทกับหนวยงานทางปกครอง 

 

 

หนวยงานทางปกครอง 

 หนวยงานทางปกครองที่อาจถูกฟองคดีตอศาล

ปกครองได  มีอยู  7  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

 1. หนวยราชการที่เปนราชการสวนกลาง  ไดแก  

กระทรวง  ทบวง  กรม 

 2. หนวยราชการที่เปนราชการสวนภูมิภาค  ไดแก  

จังหวัด  อําเภอ 

 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  เทศบาล  

องคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนจังหวัด  

กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 

 4. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ  

เชน  การรถไฟแหงประเทศไทย  การประปานครหลวง  หรือ  

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา  เชน  องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใน

รูปของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เชน  บริษัท  การบินไทย  

จํากัด (มหาชน) 
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 5. หนวยงานของรัฐที่มิไดเปนสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ หรือที่เรียกกันวาองคการมหาชน เชน  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

 6. หนวยงานอิสระตามรั ฐธรรมนูญ   เ ชน  

สํานักงานศาลปกครอง  สํานักงานศาลยุติธรรม 

 7. หนวยงานที่ ไดรับมอบหมายจากรัฐให ใช

อํานาจทางปกครอง  หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง  เชน  

แพทยสภา  สภาทนายความ  สํานักงานชางรังวัดเอกชน 

 ดังนั้น   หนวยงานทางปกครองที่อาจถูกฟองคดีตอ

ศาลปกครองจึงไมรวมถึงรัฐสภาที่ใชอํานาจทางนิติบัญญัติและ

ศาลที่ใชอํานาจทางตุลาการ 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 เจาหนาที่ของรัฐที่อาจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง

นั้น  ไดแก 

 1. ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  คณะบุคคลหรือ

ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง 

 

 

 2. คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท  คณะกรรมการ

หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง  หรือ

มติใด ๆ  ที่มีผลกระทบตอบุคคล   

 3. บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกําหับดูแล

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 ยกตัวอยางไดดังตอไปนี้ 

  (1) ขาราชการในกระทรวง  ทบวง  กรม  เชน  

รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   อธิบดี  ผูอํานวยการกอง 

  (2) ขาราชการในจังหวัด  อําเภอ  เชน  ผูวา-

ราชการจังหวัด  นายอําเภอ 

  (3) พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เชน   นายกเทศมนตรี   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

ผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  

  (4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เชน  ผูวาราชการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ผูอํานวยการการทาเรือแหง

ประเทศไทย 

  (5) เจาหนาที่ของหนวยของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจปกครองหรือใหดําเนินกิจการ

ทางปกครอง  เชน  นายกสภาทนายความ   
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  (5) เจาหนาที่ของหนวยของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจปกครองหรือใหดําเนินกิจการ

ทางปกครอง  เชน  นายกสภาทนายความ   

         (6) เจาหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย

จากรัฐใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง  

เชน  นายกสภาทนายความ 

  (7) เจาหนาที่ในหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

เชน  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลยุติธรรม 

  (8) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

  (9) คณะกรรมการที่มีกฎหมายใหอํานาจใน

การออกกฎ  คําสั่ง  หรือมติใด ๆ  ที่มีผลกระทบตอบุคคล  เชน  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณตามกฎหมายตาง ๆ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการ  สภามหาวิทยาลัย  สภาทองถิ่น  

คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนแหงชาติ  (กสช.) 
 

 

 

 

  (10) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับ

ดูแลของหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว

ขางตน  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน  เจาหนาที่ของเอกชนที่ไดรับ

มอบหมายใหจัดทําบริการสาธารณะ 

 

คดีปกครองประเภทใด 

ที่อาจฟอง 

ตอศาลปกครองได ? 

 

 คดีปกครองที่อาจฟองตอศาลปกครองได  มีอยู  6  

ประเภทดังตอไปนี้ 

 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎ  คําสั่งทางปกครองหรือกระทํา

การ อื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย   เชน   ไมมี อํ านาจ  

นอกเหนืออํานาจ  ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน  หรือวิธีการ

อันเปนสาระสําคัญ  หรือใชดุลพินิจโดยไมชอบ 
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 คดีที่ฟองขอใหเพิกถอนกฎ  เชน 

 - พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดเขตปาสงวน

แหงชาติ 

 - กฎกระทรวงกําหนดเวลาเปดหรือปดสถานบริการ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาตอง

ทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 

 - หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสิทธิ

การเบิกคาเชาบานขาราชการ  ที่กําหนดหลักเกณฑจํากัดสิทธิ

ของขาราชการนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ 

 คดีที่ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง  เชน 

 - คําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

 - คําสั่งออกหรอืไมออกโฉนดที่ดิน 

 - คําสั่งออกหรือไมออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร 

 - คําสั่งยกเลิกการประกวดราคา 

 - คําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการ 

 

 

 คดีที่ฟองขอใหระงับการกระทํา  เชน 

 - การที่เจาพนักงานทองถิ่นเขารื้อถอนอาคารที่

กอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งเจาของอาคารไมยอม   

รื้อถอนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 - การที่กรุงเทพมหานครกําหนดจุดกอสราง

สะพานลอยบังหนาอาคารของผูฟองคดี 

 คดีประเภทนี้  ศาลปกครองมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน

กฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือสั่งหาม

การกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น 

 2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  เชน 

 - การที่เอกชนซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนผูกําจัดขยะ  แตไดดําเนินการ

ดังกลาวโดยไมถูกตอง  เปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

แกประชาชน  ซึ่งประชาชนไดรองเรียนตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว  แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพิกเฉย

มิไดดําเนินการสั่งใหเอกชนระงับการกระทําดังกลาว 
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 - เจาพนักงานทองถิ่นไมระงับเหตุรําคาญหรือ

จัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก 

 - เอกชนไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนเวลา 1 ป

แลว  แตเจาพนักงานที่ดินยังไมดําเนินการให 

 - เอกชนไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  

แตพนักงานสอบสวนบายเบี่ยงไมยอมรับแจงความรองทุกข 

 - พนักงานสอบสวนรับแจงความรองทุกขไวแลว  

แตละเลยไมดําเนินการสอบสวนจนเวลาลวงเลยไปหลายป 

 - คณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาอุทธรณ

คําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจลาชาเกินสมควร 

 คดีประ เภทนี้   ศาลปกครองมี อํ านาจสั่ ง ให

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหนาที่

ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 

 3.  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความ

รับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ

รัฐ  อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ  คําสั่ง

ทางปกครอง  หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน

สมควร เชน 

 

 

 - การใชมาตรการบังคับทางปกครองเขารื้อถอน

อาคารเกินกวาที่จําเปน 

 - การที่แพทยสภาออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตของ    

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทําใหผูนั้นเสียชื่อเสียงและขาด

รายได 

 - การที่ผูบังคับบัญชาไมใชความระมัดระวัง

ควบคุมดูแลใหเพียงพอทําใหผูใตบังคับบัญชายักยอกเงินของ

ทางราชการทําใหราชการเสียหาย 

 - การที่พนักงานสอบสวนมิไดดําเนินคดีกับบุคคล

ที่ลักทรัพยของผูแจงความรองทุกข  ทําใหผูนั้นไดรับความ

เสียหาย 

 - การเรียกรองเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหา-      

ริมทรัพยเพิ่มขึ้น 

 คดีประเภทนี้  ศาลปกครองมีอํานาจสั่งใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐชดใชเงินหรือสงมอบ

ทรัพยสินใหแกผูฟองคดีหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
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 แตถาเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่มิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  ก็ไมอยู

ในอํานาจของศาลปกครอง  เชน 

 - การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่เกิดจากการขับ

รถยนตในการปฏิบัติหนาที่โดยประมาท  ซึ่งเปนการกระทํา

ละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติทั่วไป มิใชเปนการใช

อํานาจตามกฎหมาย  จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองแตอยู

ในอํานาจของศาลยุติธรรม 

 - การที่แพทยโรงพยาบาลของรัฐตรวจรักษาผูปวย

ไมถูกตอง  ทําใหอาการปวยของผูปวยทรุดหนักลง  ซึ่งเปนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยใชวิชาความรูทางการแพทยไมถูกตองมิใช

เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย  จึงไมอยูในอํานาจของศาล

ปกครอง  แตอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

 4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 สัญญา  ระหวางหนวยงานทางปกครองกับเอกชน

นั้น  มีมาเปนเวลานานแลว  ซึ่งแตเดิมเมื่อยังไมมีศาลปกครอง  

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวตองฟองตอศาลยุติธรรม  ซึ่ง

ศาลยุติธรรมไดนําหลักในสัญญาทางแพงมาใชในการพิจารณา 
 

 

 

พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาระหวางหนวยงานทาง

ปกครองกับเอกชนจึงมิไดมีการแยกแยะวาสัญญาดังกลาวมี

ลักษณะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง 

 แต เ มื่อ   มีการจัดตั้ งศาลปกครองขึ้นมาแล ว  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติใหคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

อยูในอํานาจของศาลปกครอง  โดยพระราชบัญญัติดังกลาวได

กําหนดความหมายของ  “สัญญาทางปกครอง”  ไววาจะตองมี

ลักษณะสําคัญ  2  ประการ  คือ 

 (1) คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งตองเปนหนวยงาน

ทางปกครอง  หรือ  เปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทํา

การแทนรัฐ 

 (2) สัญญานั้นตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี้ 

  (ก)  เปนสัญญาสัมปทาน เชน สัญญาสัมปทาน

สรางทางดวน  สัญญาสัมปทานรถไฟฟา BTS สัญญาสัมปทาน

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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  (ข) สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  เชน  

สัญญาใหบริการทางการแพทยที่สํานักงานประกันสังคมทํากับ

โรงพยาบาลเอกชน  เพื่อใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม 

  (ค) สัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค เชน  

สัญญาจางเอกชนกอสรางสะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล  ถนน  

เขื่อน  สัญญาจางกอสรางและวางทอน้ําประปา 

  (ง)  สัญญาที่แสวงประโยชนจากทรัพยากร- 

ธรรมชาติ  เชน  สัญญาใหทําไม  ทําเหมืองแร  ขุดเจาะน้ํามัน

หรือกาซธรรมชาติ 

 นอกจากนี้     ศาลปกครองสูงสุดยังได วินิจฉัย

เพิ่มเติมวา   สัญญาที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนสัญญาทาง

ปกครองโดยสภาพอีกดวย 

  (1)  สัญญาที่หนวยงานทางปกครองตกลงให

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ

สาธารณะโดยตรง  เชน  สัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยาย

บริการโทรศัพท 1.5 ลานเลขหมายในเขตโทรศัพทภูมิภาค 

 

 

  (2)  สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่ งมี

ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อใหการใช

อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือ

การบริการสาธารณะบรรลุผล  เชน  สัญญาที่ขาราชการลาไป 
 

ศึกษาตอในตางประเทศ  ซึ่งมีขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิทาง

ราชการบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวหรือเรียกตัวขาราชการกลับ

จากตางประเทศกอนครบกําหนดไมวาในกรณีใด ๆ  สัญญา

จางกอสรางอาคารที่มีขอกําหนดในสัญญาใหคูสัญญาที่เปน

หนวยงานทางปกครองสามารถบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียว  

โดยที่คูสัญญาฝายเอกชนไมตองผิดสัญญาและสั่งผูรับจางให

ทํางานพิเศษเพิ่มเติมไดแมมิไดระบุไวในสัญญา 

 คดีประเภทนี้  ศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาให

คูสัญญาใชเงิน  สงมอบทรัพยสิน  กระทําการหรืองดเวน

กระทําการ 

 5. คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับ

บุคคลใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ เชน 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 21 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 22

 
 

  - พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  

พระพุทธศักราช  2456  บัญญัติใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมี

คําสั่งใหมีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา  

ในน้ํา  และใตน้ําของแมน้ํา  ลําคลอง  บึง  อางเก็บน้ํา  ทะเลสาบ  

อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชน

รวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย  หรือบนชายหาดของ

ทะเลดังกลาวในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่ง

อื่นใดนั้นไมยอมรื้อถอนตามคําสั่งของเจาทาภายในเวลาที่

กําหนด 

  - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

บัญญัติวา   เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูที่ทําการ

กอสรางอาคารโดยไมถูกตองตามกฎหมายรื้อถอนอาคาร

ดังกลาวออกไปแตผูนั้นไมยอมปฏิบัติตาม   เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจยื่นคํารองขอตอศาลปกครองใหมีคําสั่งจับกุม

และกักขังผูนั้นเพื่อใหดําเนินการรื้อถอนอาคารได 

 6. คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาล

ปกครอง เชน 

 

 

  - พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  

บัญญัติวา  ผูซึ่งไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณเกี่ยวกับการสั่งรื้อยายอาคารและการคิด

คาใชจายในการรื้อยายอาคาร มีสิทธิยื่นฟองตอสาลปกครองได 

  - พระราชบัญญั ติ ก ารประกอบกิ จก าร

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 บัญญัติวาผูรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการคมนาคม หรือเจาของที่ดิน หรือเจาหนาที่ผูดูแลรักษา

ที่ดินที่ไมพอใจในจํานวนเงินคาตอบแทนที่คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาล

ปกครองได 

 คดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครองนั้น  โดยปกติอยูในอํานาจศาลปกครองชั้นตน 

ยกเวนประเภทของคดีปกครองดังตอไปนี้  พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 

 (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันยังไมมีประกาศที่ประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนดไว 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 23 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 24

 
 

 (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของ

พระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เชนการฟองวากฎกระทรวง

ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 (3) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาล

ปกครองสูงสุด คดีประเภทนี้เพียงพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะ

ของแตละเรื่อง 

 นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

ปกครองชั้นตนดวย 

 

ฟองคดีตอศาลปกครอง 

ตองปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขใดบาง ? 

  

 คดีที่ศาลปกครองมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษา

ไดนั้น  นอกจากจะตองเปนคดีปกครองแลว ยังจะตองปรากฏ 
 

 

 

ดวยวาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ

ฟองคดีครบถวนแลว  ดังนี้ 

 1. เปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

  ในการฟองคดีตอศาลปกครองนั้น  ผูมีสิทธิ

ฟองคดีจะตองเปนผูซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ

อาจจะเดือนรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  อัน

เนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําอยางหนึ่ง

อยางใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามที่

กฎหมายกําหนดหรืออาจกลาวโดยสรุปก็คือ  ผูมีสิทธิฟองคดี

จะตองเปนผูเสียหาย  หรือเปนผูซึ่งไดรับผลกระทบหรือผูมี

สวนไดเสียในเรื่องที่จะนํามาฟองคดีตอศาลปกครอง  เชน 

  - เปนนักศึกษาที่อยูในบังคับของระเบียบของ

มหาวิทยาลัยที่เปนเหตุใหนําคดีมาฟอง 

  - เปนขาราชการที่ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ

ทางวินัยซึ่งตองการจะโตแยงคําสั่งดังกลาวของผูบังคับบัญชา 

  - เป น เ จ าของอาคารที่ ได รั บคํ าสั่ ง จ าก         

เจาพนักงานทองถิ่นใหรื้อถอนอาคาร 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 25 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 26

 
 

  - เปนผูยื่นขอใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่

เปนเวลานานแลวแตพนักงานเจาหนาที่ยังพิจารณาคําขอไมเสร็จ 

  - เปนผู รับ เหมาที่ ยื่นซองประกวดราคาที่

หนวยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคา 

  ในการฟองคดี   ผูฟองคดี จะตอง เปนผู มี

ความสามารถตามกฎหมาย  ถาผูฟองคดีเปนผูไรความสามารถ

จะดําเนินคดีไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องวาดวยความสามารถ  เชน  

ในกรณีที่ผูฟองคดีเปนผูเยาวจะตองไดรับอนุญาตจากผูแทน

โดยชอบธรรมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยเสียกอนเวนแตผูเยาวซึ่งมีอายุไมต่ํากวา  15  ป

บริบูรณ  ศาลอาจอนุญาตใหฟองคดีดวยตนเองไดหากเห็นสมควร 

  ในการฟองคดี   หรือดําเนินคดีปกครองนั้น    

ผูฟองคดีอาจจะดําเนินการดวยตนเองหรืออาจมอบอํานาจให

ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและมีความรู

ความสามารถเปนผูฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครองแทนได  

โดยจะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมป  10  บาท   
 

 

 

สําหรับการมอบอํานาจใหกระทําการครั้งเดียว  หรือปดอากร

แสตมป  30  บาท  สําหรับการมอบอํานาจใหกระทําการหลาย

ครั้งหรือใหดําเนินการทั้งคดี 

 2. ไดดํ า เนินการแก ไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดแลว 

  ในกรณีดังตอไปนี้  ถาผูมีสิทธิฟองคดีไมเห็น

ดวยกับการกระทําในเรื่องใดของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ  ผูมีสิทธิฟองคดีจะตองดําเนินการโตแยงหรือ

คัดคานการกระทําในเรื่องนั้น  ตอเจาหนาที่หรือคณะกรรมการ

ผูพิจารณาอุทธรณของฝายบริหารใหเสร็จสิ้นเสียกอน  จึงจะนํา

คดีมาฟองตอศาลปกครองได 

  (1)  ในกรณีที่มี กฎหมายเฉพาะกํ าหนด

ขั้นตอนหรือวิ ธีการโตแยงหรือคัดค านการกระทําของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไวโดยเฉพาะ เชน 

    - พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

กําหนดวา ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต

หรือไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการผูขอใบอนุญาต

หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอผูบัญชาการตํารวจ 
 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 27 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 28

 
 

แหงชาติหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย  ภายใน  30  วัน  นับแต

วันที่ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมตอ

ใบอนุญาตนั้น 

   - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน  พ.ศ. 2535  กําหนดวาขาราชการพลเรือนที่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวินัยไลออกจากราชการ  ถาไมเห็นดวย  ก็ตองอุทธรณ

คําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนภายในเวลา

ที่กําหนดเสียกอน 

   - พระราชบัญญั ติขอมูลข าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดวาเมื่อบุคคลใดขอขอมูลขาวสาร

ของราชการจากหนวยงานใดแลวหนวยงานนั้นปฏิเสธไม

ดําเนินการให  บุคคลนั้นจะตองรองเรียนตอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการเสียกอน  จึงจะนําคดีมาฟองตอศาลได 

  (2)  ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิไดกําหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการโตแยงคัดคานการกระทําของหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไวโดยเฉพาะ  ถาการกระทํา

นั้นมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง  เชน  คําสั่งไมอนุญาต  คํา

วินิจฉัยอุทธรณ  และเปนคําสั่งที่มิไดออกโดยคณะกรรมการ 
 

 

 

หรือรัฐมนตรี  ผูอยูในบังคับของคําสั่งดังกลาวจะตองยื่น

อุทธรณตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น  ภายใน  15  วัน  นับแตวันที่

ตนไดรับแจงคําสั่งนั้นเสียกอน 

   แตถาเปนการฟองคดีดังตอไปนี้  ผูมีสิทธิ

ฟองคดีสามารถฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยตรง 

   (1)  เปนกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิไดกําหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการโตแยงหรือคัดคานไวโดยเฉพาะ  และการ

กระทําที่จะนํามาฟองคดีตอศาลเปนคําสั่งทางปกครองที่ออก

โดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี  ไมตองอุทธรณไปยังองคกร

อื่นอีกแลว  สามารถนํามาฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยตรง 

   (2)  เปนการฟองคดีขอใหเพิกถอนกฎ  ซึ่ง

หมายถึงพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  

สามารถนํามาฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยตรง 

   (3)  เปนการฟองคดีว าหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน

สมควรสามารถนํามาฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยตรง 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 29 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 30

 
 

   (4) เปนการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทํา

ละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง  สามารถนํามาฟองคดีตอศาล

ปกครองไดโดยตรง 

 3. จัดทําคําฟองตามที่กฎหมายกําหนด 

  การทําคําฟองในคดีปกครองนั้น ไมมีแบบฟอรม 

กําหนดไวตายตัว  กฎหมายกําหนดไวแตเพียงวาจะตองทําคํา

ฟองเปนหนังสือ  ซึ่งจะเขียนดวยลายมือหรือจะพิมพดีดก็ได  

แตจะฟองดวยวาจาหรือฟองทางโทรศัพทไมไดในการเขียนคํา

ฟองจะตองใชถอยคําสุภาพ 

  ในคําฟองจะตองมีรายการครบถวนตามที่

กฎหมายกําหนดไวดังตอไปนี้ 

  (1) ระบุชื่อและที่อยูของผูฟองคดี 

  (2) ระบุชื่อหนวยงานทางปกครองที่เกี่ยวของ

อันเปนเหตุแหงการฟองคดี  เชน  กรมใด เทศบาลใด  หรือระบุ

ชื่อตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดี  เชน  

อธิบดีกรมใด  นายอําเภอใด  โดยไมจําเปนตองระบุชื่อบุคคล 

 

 

 

  (3) สรุปการกระทําและขอเท็จจริงที่เปนเหตุ

แหงการฟองคดีตามสมควร  เชน  สรุปวาผูฟองคดีไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหนวยงานทาง

ปกครองใดหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใด  ในเรื่องอะไร  อยางไร   
 

เมื่อใดและที่ใด  ทั้งนี้  เพื่อใหศาลเขาใจและตรวจสอบจากคํา

ฟองไดวาเปนคดีปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง

หรือไม  และผูฟองคดีไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟองคดีโดย

ถูกตองครบถวนหรือไม 

  (4) ระบุคําขอของผูฟองคดีวาตองการใหศาล

แกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหอยางไร  ซึ่งคํา

ขอนั้นจะตองอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะกําหนดใหได  

เชน   ขอใหศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตสั่งให

เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่

ศาลกําหนด  แตถาผูฟองคดีขอใหศาลสั่งลงโทษทางวินัยหรือ

สั่งลงโทษทางอาญาแกเจาหนาที่ผูออกคําสั่งนั้นไมอยูใน

อํานาจของศาลปกครองที่จะกําหนดใหได 

  (5) ลงลายมือชื่อของผูฟองคดี 
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  นอกจากนี้   ผูฟองคดีจะตองแนบเอกสารและ

พยานหลักฐานดังตอไปนี้มาพรอมกับคําฟองดวย 

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่

ทางราชการออกใหที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  (2) ในกรณีที่เปนการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น

ฟองคดีหรือดําเนินคดีแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมปด

อากรแสตมปมาดวย  ถาเปนการมอบอํานาจใหกระทําการครั้ง

เดียว  ใหปดอากรแสตมป  10  บาท  ถาเปนการมอบอํานาจให

กระทําการหลายครั้งหรือใหดําเนินการทั้งคดีใหปดอากร

แสตมป  30  บาท 

  (3) ในกรณีที่ผูฟองคดี เปนผู เยาวหรือผูไร

ความสามารถ  ตองมีหนังสืออนุญาตหรือแสดงความยินยอม

ใหฟองคดีมาดวย 

  (4) แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของมาดวย  ใน

กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวของได   เพราะ

พยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานทาง

ปกครอง  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  หรือเพราะเหตุอื่น

ใดใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานไวดวย 

 

 

  (5) สําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐาน 

ใหผูฟองคดีรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนตามจํานวนของ  

ผูถูกฟองคดีโดยยื่นมาพรอมกับคําฟอง 

 4. ยื่นคําฟองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  การฟองคดีปกครองจะตองดําเนินการภายใน

เวลาที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งมีระยะเวลาสั้นกวาการฟองคดีแพง  

โดยกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีปกครองไว

แตกตางกัน ดังนี้ 

  (1) การฟองคดีขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง

ทางปกครอง  หรือขอใหสั่งหามการกระทําทางปกครองที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  ใหยื่นฟองภายใน  90  วัน  นับแตวันที่รู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

   ในกรณีที่ เปนคําสั่ งที่อาจฟองตอศาล

ปกครองไดเชนคําสั่งของเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครอง

หรือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ.  2542  กําหนดวา  ผูออกคําสั่งนั้นตองระบุระยะเวลา  และ 
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วิธีการยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย  มิฉะนั้น  ระยะเวลา

ในการฟองคดีจะขยายจาก  90  วัน  ออกไปเปน  1  ป  นับแต

วันที่ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งนั้น 

  (2) การฟองคดีวาหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  ผูฟองคดี

อาจฟองคดีไดภายใน  90  วัน  นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ

แหงการฟองคดี  หรือ 

   ในกรณีที่ไดมีหนังสือรองขอใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่  กรณีนี้ผูฟอง

คดีมีสิทธิยื่นฟองภายใน  90  วัน  นับแตวันที่พนกําหนด  90  

วันที่ไดยื่นหนังสือรองขอดังกลาว 

  (3) การฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ

ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐ  หรือคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ใหยื่นฟองภายใน  

1  ป  นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน  

10  ป  นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีและจะตองฟองภายใน

ระยะเวลาไมเกิน  10  ปนั้น 

 

 

  (4) การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการคุมครอง

ประโยชนสาธารณะ  เชน  การฟองเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออก 
 

ทับหนองน้ําสาธารณะ  หรือการฟองคดีเกี่ยวกับสถานะบุคคล  

เชน การโตแยงเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใด

ก็ได 

  อยางไรก็ตาม  คดีปกครองที่ยื่นฟองเมื่อพน

กําหนดเวลาการฟองคดีตามปกติแลว  ถาศาลปกครองเห็นวา

คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปน

อื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ  ศาลปกครองจะรับไว

พิจารณาก็ได 

 

ฟองคดีตอศาลปกครอง 

ตองเสียคาธรรมเนียมศาล 

หรือไม ? 

 

 การฟองคดีปกครองนั้น  กฎหมายวางหลักไววา     

ผูฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
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 คาธรรมเนียมศาล   เปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขใน

การฟองคดี  ซึ่งการฟองคดีปกครองนั้น  กฎหมายวางหลักไววา 

ผูฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล  เชน  การฟองคดีขอให

ศาลสั่งเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมาย  การฟองคดีขอใหสั่งหามการกระทําทางปกครองที่

ไมชอบดวยกฎหมาย  การฟองคดีขอใหศาลสั่งใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนด  กรณีดังกลาว  ผูฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล

แตอยางใด 

 แตถาเปนการฟองคดี  ขอใหศาลสั่งใหมีการใชเงิน

หรือสงมอบทรัพยสินอันเนื่องมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการ

กระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา

ทางปกครอง  ผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา

ตามบัญชีทายประมวลวิธีพิจารณาความแพง  ซึ่งกําหนดไว

สําหรับคดีฟองขอปลดเปลื้องทุกขอันคํานวณเปนราคาได  ซึ่ง

ในปจจุบันคิดในอัตรารอยละ  2.5  ของทุนทรัพยแตไมเกิน 
 

 

 

สองแสนบาท  ในการคิดคํานวณทุนทรัพยถาทุนทรัพยไมถึง

หนึ่งรอยบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท  เศษของหนึ่งรอยบาทถา 

ถึงหาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท  ถาต่ํากวาหาสิบบาทให

ปดทิ้งโดยใหชําระเปนเงินสดหรือเปนแคชเชียรเช็ค  ตั๋วแลก

เงินธนาคารหรือดราฟธนาคาร  โดยสั่งจายในนาม  “เงิน

คาธรรมเนียมและเงินคาปรับของสํานักงานศาลปกครอง....”  

(ระบุชื่อสํานักงานศาลปกครองที่ไปยื่นฟอง  เชน  สํานักงาน

ศาลปกครองกลาง  สํานักงานศาลปกครองเชียงใหม) 

 ในกรณีที่ศาลปกครองพิพากษาใหผูฟองคดีชนะคดี  

ศาลปกครองจะมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดี

ทั้งหมดหรือบางสวนตามสวนของการชนะคดี 

 ในกรณีที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลปกครองชั้นตนผูอุทธรณจะตองชําระคาธรรมเนียมศาลใน

ชั้นอุทธรณตามหลักเกณฑเดียวกันกับการฟองคดีในศาล

ปกครองชั้นตน 

 อยางไรก็ตาม  ถาผูฟองคดีไมมีทรัพยสินเพียงพอ      

ที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
 



  

 
ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 37 ศาลปกครองไทย : กลไกเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 38

 
 

ศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  ศาลปกครองอาจ

อนุญาตใหดําเนินคดีโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด

หรือเฉพาะบางสวนก็ได 

 

ยื่นคําฟอง 

คดีปกครองไดที่ใด 

 

 ศาลปกครองมี  2  ชั้นศาล  คือ  ศาลปกครองชั้นตน  

และศาลปกครองสูงสุด 

 การฟองคดีปกครอง   โดยทั่วไป  จะตองยื่นฟองตอ

ศาลปกครองชั้นตนที่มีเขตอํานาจ  ซึ่งกฎหมายกําหนดใหยื่น

ฟองตอศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิด 

 แตถา   เปนการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ

ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา   หรือกฎที่ออกโดย

คณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ใหยื่น

ฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรงไมตองยื่นฟองตอศาล

ปกครองชั้นตนกอน 

 

 

วิธีการยื่นคําฟอง 

 ผูฟองคดีสามารถเลือกยื่นคําฟองได 2 วิธี คือ 

 1. ยื่นคําฟองตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครอง  

ณ  ที่ทําการของศาลปกครองที่มีเขตอํานาจ หรือ 

 2. ยื่นคําฟองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

สถานที่ยื่นคําฟอง 

 ศาลปกครองสูงสุด  มีเพียงแหงเดียว  ตั้งอยู  ณ  

อาคารเอ็มไพรทาวเวอร เลขที่  195  ถนนสาทรใต  แขวงยานนาวา  

เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120  โทรศัพท  0-2670-1200 - 63 

 ศาลปกครองชั้นตนที่เปดทําการแลวมีอยู  8  ศาล  คือ 

 ศาลปกครองกลาง 

 ตั้งอยู  ณ  อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  เลขที่  195  

ถนนสาทรใต  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120  

โทรศัพท  0-2670-1200 - 63 

 มีเขตอํานาจ  ตลอดทองที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัด

นครปฐม   นนทบุรี   ปทุมธานี   ราชบุรี   สมุทรปราการ  

สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร  รวมทั้งจังหวัดที่มิไดอยูใน 
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เขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค  คือ  จังหวัดกาญจนบุรี  

ชัยนาท  นครนายก  ประจวบคีรีขันธ  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  

ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  และอุทัยธานี 

 ศาลปกครองเชียงใหม 

 ตั้งอยูเลขที่  22  ถนนซุปเปอรไฮเวย  (เชียงใหม – 

ลําปาง)  ตําบลชางเผือก   อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัด

เชียงใหม  50300  โทรศัพท  0 - 5322 - 4228 - 35  

 มีเขตอํานาจ ตลอดทองที่จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  

แมฮองสอน  ลําปาง  ลําพูน  และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมใน

จังหวัดนาน  พะเยา  แพร  และอุตรดิตถ 

 ศาลปกครองสงขลา 

 ตั้งอยูเลขที่  888  อาคารอเนกประสงคสวนพลเอก

เปรม  ติณสูลานนท  หมูที่  2  ตําบลพะวง  อําเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา  90100  โทรศัพท  0  - 7433 - 4945 - 9  

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดสงขลา  ตรัง  พัทลุง  

สตูล  และมีเขตอํานาจเพิ่มเติม  ในจังหวัดนราธิวาส  ปตตานี  

และยะลา 

 

 

 

 ศาลปกครองนครราชสีมา 

 ตั้งอยูเลขที่ 154/1  อาคารราชสีมาเซ็นเตอร  ถนนมนัส  

ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  

30000  โทรศัพท  0 4425 9544 6 

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  

และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย  ยโสธร  รอยเอ็ด  

ศรีสะเกษ  สุรินทร  อุบลราชธานี  และอํานาจเจริญ 

 ศาลปกครองขอนแกน 

 ตั้งอยูเลขที่ 177/48 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตําบลใน

เมือง  อําเภอเมืองขอนแกน   จังหวัดขอนแกน  40000  

โทรศัพท  0-  4322-7433 - 4 

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  

มหาสารคาม  และมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม  

มุกดาหาร  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  และ

อุดรธานี 
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 ศาลปกครองพิษณุโลก 

 ตั้งอยูเลขที่  723/13 -  17  ถนนพิชัยสงคราม  ตําบล

ในเมือง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000  

โทรศัพท  0-5526- 6230 - 7 

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่  จังหวัดกําแพงเพชร  ตาก  

นครสวรรค  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  และสุโขทัย 

 ศาลปกครองระยอง 

 ตั้งอยูเลขที่  44/6  ถนนตากสินมหาราช  ตําบลทา

ประดู  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000  โทรศัพท     

0-3862-3072 - 9 

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  ตราด   ปราจีนบุรี  ระยอง  และสระแกว 

 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 

 ตั้งอยูเลขที่  6/157 - 166  ถนนพัฒนาการคูขวาง  

ตําบลในเมือง   อํ า เภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัด

นครศรีธรรมราช  80000  โทรศัพท  0-7532-5201 - 10 

 

 

 

 มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดกระบี่  นครศรี-     

ธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  สุราษฎรธานี  และมีเขตอํานาจเพิ่มเติม

ในจังหวัดชุมพร  และระนอง 

  


