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บทคัดยอ    

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเก่ียวกับ 

การจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปของศาลปกครองของประเทศไทยและ 

ในตางประเทศ  
จากการศึกษาปญหาการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปของศาล

ปกครอง พบวามีปญหาเกี่ยวกับความชัดเจนวากรณีใดเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปหรือ

ยังคงมีอยู ปญหาความเหมือนหรือแตกตางระหวางการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ิน

ไป กับกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป และปญหา

เก่ียวกับการคืนคาธรรมเนียมศาลกรณีจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป  

จากการศึกษาปญหาดังกลาวจากแนวคิด  หลักการ กฎหมายของประเทศไทย  

ประเทศฝร่ังเศสและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผูศึกษาเห็นวา ศาลปกครองไทยควรนํา 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองฝร่ังเศส กรณีเหตุแหงการฟองคดีส้ินสุดลง มาปรับใชกับวิธีพิจารณา

คดีปกครองไทย ในการพิจารณาวามีกรณีใดบางที่ศาลควรดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป หรือแมแต

กรณีท่ีเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปแลว ศาลก็ยังตองดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปเพราะยังมี

ประโยชนในการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี และศาลปกครองไทยควรนําแนว

ทางการพิจารณาถึงประโยชนในการที่ศาลจะพิจารณาคดีตอไป โดยศึกษาจากลักษณะคําฟองขอให

ยืนยันวาคําส่ังทางปกครองซ่ึงเสร็จส้ินไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย (Fortsetzungsfeststellungsklage) 

มาตรา 113 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน (VwGO) หรือศาลควรสอบถาม

ไปยังผูฟองคดีวาผูฟองคดีประสงคจะดําเนินคดีตอไปหรือไม หากผูฟองคดีประสงคที่จะดําเนินคดี

ตอไป ศาลปกครองก็ควรพิจารณาวามีเหตุที่เหมาะสมในการที่ศาลปกครองจะดําเนินกระบวน

พิจารณาคดีน้ันตอไปหรือไม โดยนําแนวทางการใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงประโยชนที่ศาลจะ

พิจารณาความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองท่ีส้ินผลไปของระบบกฎหมายเยอรมัน มาใช

                                                            
*
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โดยอนุโลม เปนหลักกฎหมายท่ัวไป ทั้งน้ี ตามขอ 5 วรรคสอง แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ ศาลปกครองไทยอาจ

เพิ่มประเภทคําฟองเก่ียวกับการขอใหยืนยันความชอบดวยกฎหมายของการกระทําที่เสร็จส้ินไปแลว

โดยระบุเพิ่มในมาตรา 9 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศึกษาเทียบเคียงจากคําฟองขอใหยืนยันวาคําสั่งทางปกครองซ่ึงเสร็จส้ินไป

แลวไมชอบดวยกฎหมาย (Fortsetzungsfeststellungsklage) ของระบบกฎหมายเยอรมัน และศาล

ปกครองควรมีรูปแบบของคําวินิจฉัยในรูปแบบของคําพิพากษาในลักษณะของคดีที่ไมมีกรณีที่ศาล

ปกครองจะตองระบุคําบังคับ นอกจากนี้ ศาลปกครองไทยควรใชถอยคําการจําหนายคดีเพราะเหตุ

แหงการฟองคดีหมดส้ินไป กับกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนที่จะ

พิจารณาตอไป ตามสภาพขอเท็จจริงของแตละคดี โดยไมจําเปนตองใชเหตุผลทั้งสามประกอบกัน 

และควรนําแนวทางการใชถอยคําที่วา “กรณีมีเหตุบางอยางที่ทําใหศาลไมจําตองพิจารณาคดีตอไป” 

ของประเทศฝร่ังเศสมาปรับใชในการส่ังจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป และควรมี

การรวบรวมแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมด

ส้ินไป กับกรณีท่ีศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไป เพื่อ

ประกอบการใชดุลพินิจในการสั่งจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป อีกทั้ง เห็นควรให

มีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายไวในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 หรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2543 ดวยถอยคําที่วา “ในกรณีที่ศาลสั่งจําหนายคดีในกรณีอ่ืน ใหศาลมีอํานาจที่

จะส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร” โดยมีแนวทางการศึกษาแกไข

ปญหาดังกลาวจากการศึกษาเทียบเคียงกับมาตรา 151 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 24) 

พ.ศ. 2551  

 
1. บทนํา 

ประเทศท่ีปกครองระบอบรัฐเสรีประชาธิปไตย มีหลักการปกครองตั้งอยูบนพื้นฐานของ

หลักการประชาธิปไตย (Democratic Principle) ซ่ึงแบงแยกอํานาจ (The Separation of Power) 

ออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยมีองคกรท่ีใชอํานาจท้ังสามดังกลาว

แยกตางหากจากกันเพื่อเปนอิสระ อันเปนการใหอํานาจและจํากัดอํานาจมิใหองคกรเหลานี้ใชอํานาจ

โดยอําเภอใจ และภายใตหลักนิติรัฐ (Legal State Principle) ที่วาองคกรของรัฐไมวาจะเปนองคกร

ฝายปกครองหรือองคกรท่ีใชอํานาจรัฐประเภทอ่ืนตองอยูภายใตกฎหมายและดําเนินการภายใน
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ขอบเขตของกฎหมาย จากหลักการดังกลาวจึงนําไปสูการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการ

กระทําทางปกครอง (Review of Legality of Administrative Act) โดยฝายปกครองจะกระทําการที่

กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไว และการใชอํานาจเชนวานั้น

จะเกินกวาที่กฎหมายกําหนดมิได และหากปรากฏวาการใชอํานาจไมเปนไปตามหลักการ จะตองมี 

การควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ และเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการเยียวยาความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้น โดยการใชสิทธิฟองคดีตอศาล  

ปจจุบันประเทศไทย มีศาลปกครองทําหนาท่ีตรวจสอบบรรดาการกระทําทางปกครองที่ 

ไมชอบดวยกฎหมาย โดยการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองนั้น ทายท่ีสุดก็เพื่อสงผล 

เปนรูปธรรมตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะโดย

ผานคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีปกครอง และยังคงหลักการปฏิบัติราชการทางปกครองใน 

การบริหารราชการแผนดินอีกดวย ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 223 และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

มาตรา 9 และมาตรา 11 ไดกําหนดลักษณะขอพิพาทคดีปกครอง หรือวัตถุแหงคดี (object) หรือ 

เหตุแหงการฟองคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังของศาลปกครอง ไดแก บรรดา 

ขอพิพาทท้ังหลายระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหน่ึงกับเอกชนหรือ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอีกฝายหนึ่ง โดยมีวัตถุแหงคดีหรือเหตุแหงการฟองคดี

ตอศาลปกครองเก่ียวกับการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดอันไมชอบดวยกฎหมาย การละเลย

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือ

การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ัง

ทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร สัญญาทางปกครอง คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด และ 

คดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง และการฟองคดีตอ 

ศาลปกครองนั้น ผูฟองคดีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟองคดีใหถูกตองครบถวนในขณะท่ีนําคดี

มาฟองตอศาล เชน ผูฟองคดีตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 

หรือเสียหายจากกระทําทางปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง และมีคําขอที่ศาลสามารถกําหนด 

คําบังคับไดตามมาตรา 72 ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอนท่ี

กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 42 วรรคสอง ผูฟองคดีไดนําคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามที่

กฎหมายกําหนดไว และมิไดเปนคดีที่มีการฟองซอน ฟองซํ้าหรือดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า เปนตน 

ดังนั้น หากคดีที่นํามาฟองตอศาลไมมีลักษณะเปนคดีปกครอง หรือผูฟองคดีไมปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ในการฟองคดี ศาลปกครองยอมมีอํานาจส่ังไมรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจาก
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สารบบความโดยไมวินิจฉัยเนื้อหาแหงคดีแตอยางใด ท้ังนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาคดีรกโรงรกศาลหรือ

แกลงฟอง แตหากผูฟองคดีไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดีดังกลาว และเม่ือศาลไดตรวจคําฟอง

วาถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ศาลจะมีคําส่ังรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา 

และดําเนินกระบวนพิจารณาตามวิธีพิจารณาคดีปกครองตอไป โดยดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง 

จัดทําคําแถลงการณโดยตุลาการผูแถลงคดี กําหนดวันนั่งพิจารณาคดี จัดทําคําพิพากษาและ 

อานผลแหงคําพิพากษาตอไป โดยการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น เหตุแหงการฟองคดี

จะตองมีอยูตลอดกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อใหศาลสามารถตรวจสอบวาการกระทํา 

ทางปกครองชอบดวยกฎหมายหรือไม และเพื่อใหศาลสามารถมีคําพิพากษากําหนดคําบังคับเพื่อ

เยียวยาความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําทางปกครองใหแกผูฟองคดีตามคําขอและเปนไปตาม

ความประสงคในการฟองคดี  

แตหากระหวางการพิจารณาคดีของศาลนั้น ปรากฏวาขอเท็จจริงในคดีเปล่ียนแปลงไป มี

ผลทําใหเหตุแหงการฟองคดีแตละประเภทคดีปกครองหมดส้ินไป เชน ฟองขอใหเพิกถอนกฎ คําส่ัง 

หรือการกระทําอ่ืนใด หรือฟองวาหนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ใหตองปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือฟองขอใหใชเงินหรือใหสงมอบ

ทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการจากการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนหรือ

จากสัญญาทางปกครอง แตตอมาระหวางการพิจารณาคดีของศาล หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐไดยกเลิกเพิกถอนกฎ คําส่ัง หรือไดกระทําการเสร็จสิ้นไปแลว หรือไดปฏิบัติหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดแลว หรือไดมีการชําระเงิน สงมอบทรัพยสิน หรือไดกระทําการ หรืองดเวนการ

กระทําแลว มีผลทําใหผูฟองคดีไดรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐแลว หรือผูฟองคดีไมไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหาย 

จากเหตุแหงการฟองคดีอีกตอไป หรือเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป กรณีดังกลาวศาลยอมไมมี

ความจําเปนท่ีจะตองกําหนดคําบังคับเพื่อเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดีอีกตอไป 

และคดีไมมีประโยชนที่ศาลจะพิจารณาเพื่อมีคําพิพากษาตอไป ดังนั้น ไมวาคดีจะดําเนินอยูใน

ขั้นตอนใดระหวางการพิจารณาคดีของศาลกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ศาลปกครองยอมมีอํานาจ 

ส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมวินิจฉัยเน้ือหาแหงคดี แตจากการศึกษาพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการใน 

ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไมพบวามี

บทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและอํานาจส่ังจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดี 

หมดสิ้นไปไวโดยเฉพาะ ดังนั้น การส่ังจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป จึงเปน 

การส่ังตามสภาพขอเท็จจริงของคดี เมื่อไมมีเหตุแหงการฟองคดีใหศาลตองวินิจฉัยแลว ก็ไมมี

ประโยชนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีตอไป และจากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

356



พบวาเมื่อเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป ศาลปกครองจะใชดุลพินิจจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

โดยอาศัยเหตุผลประกอบการส่ังจําหนายคดีดวยเหตุท่ีวา เปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป 

และเปนกรณีท่ีศาลไมจําตองออกคําบังคับ และเปนคดีที่ไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไป  

แตจากการศึกษาตัวอยางแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง พบวา มีบางกรณีที่ระหวาง 

การพิจารณาคดีของศาล ปรากฏมีขอเท็จจริงในคดีเปล่ียนแปลงไป และศาลมีคําสั่งจําหนายคดี 

เพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป ไดแก คดีที่ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีมีคําส่ังยายผูฟองคดี

ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตอมาระหวางการพิจารณาคดีของศาล  

ปรากฏวาผูฟองคดีเกษียณอายุราชการ หรืออีกกรณีหนึ่งฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลดชั้นนักโทษ และ

ตัดวันลดโทษ ตอมาระหวางการพิจารณาคดีของศาล ปรากฏวาผูฟองคดีพนโทษแลว กรณีดังกลาว 

ทําใหเกิดขอปญหาและมีประเด็นวาการเกษียณอายุราชการ หรือการพนโทษ มีผลทําใหเหตุแหง 

การฟองคดีหมดส้ินไปหรือไมหรือยังคงมีอยู แตบางกรณีแมขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไประหวาง 

การพิจารณาคดีของศาล และมีผลทําใหเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป และเปนกรณีที่ศาลไมจําตอง

ออกคําบังคับอีก แตศาลพิจารณาแลวเห็นวา คดียังมีประโยชนที่จะพิจารณาคดีตอไป เชน ฟองขอให

เพิกถอนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน ตอมาระหวางการพิจารณาคดีของศาล 

ปรากฏวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดังกลาวสิ้นผลลงตามเง่ือนเวลาหน่ึงปตามที่กําหนด 

เปนตน จากตัวอยางแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองดังกลาว ทําใหพบสภาพปญหาการจําหนายคดี

เพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป ดังน้ี  

(1)  ปญหาเก่ียวกับความชัดเจนวากรณีใดเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปหรือ

ยังคงมอียู และแนวทางการแกไขปญหา 

(2)  ปญหาเก่ียวกับความเหมือนหรือแตกตางกันระหวางการจําหนายคดีเพราะเหตุแหง

การฟองคดีหมดส้ินไป กับกรณีท่ีศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนที่จะพิจารณา

ตอไป และแนวทางการแกไขปญหา 

(3)  ปญหาเก่ียวกับการคืนคาธรรมเนียมศาลกรณีจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดี 

หมดส้ินไปและแนวทางการแกไข 

สภาพปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีมีผลตอการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล  

การคุมครองสิทธิของผูฟองคดี และการคุมครองประโยชนสาธารณะ วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึง

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนแกผูฟองคดีที่จะไดรับการเยียวยา

ความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําทางปกครอง และเพื่อเปนการคุมครองประโยชนแกผูฟองคดี

ในการปองกันผลรายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําทางปกครองในกรณีเดียวกันอีกในอนาคต รวมทั้ง 

เปนการลดภาระในการดําเนินคดีของคูกรณี ไมทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีไดดําเนินการ

มาตองสูญเปลา ซ่ึงเปนการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการใชสิทธิทางศาลของประชาชนอยางแทจริง 
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และเพื่อใหเปนไปตามบทบาทของศาลปกครองในการรักษาดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะและ

ประโยชนของปจเจกบุคคล  

 
2. หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปใน
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

 2.1  หลักการเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครองโดยศาลปกครอง  
ประกอบดวย การกระทําทางปกครองการควบคุมฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ การ

ฟองคดีปกครอง ขอความคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกับคําพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 2.2  ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
ศาลปกครองใชระบบพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน กระบวนพิจารณาทําเปนลายลักษณ

อักษร ใหโอกาสคูกรณีทราบขอเท็จจริง โตแยงและแสดงพยานหลักฐานได วิธีพิจารณาคดีที่เรียบงาย 

รวดเร็ว และประหยัด วิธีพิจารณาที่มีกลไกในการตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการ  

วิธีพิจารณาที่คํานึงถึงการคุมครองประโยชนสาธารณะ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพรอมกัน 

 

 2.3  กระบวนพิจารณาคดีปกครอง เปนขั้นตอนในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของ 

ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด ไดแก การย่ืนคําฟอง การจัดทําคําใหการ คําคัดคาน

คําใหการ คําใหการเพิ่มเติม การจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน การจัดทําคําแถลงการณของ

ตุลาการผูแถลงคดี และการจัดทําคําพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 2.4  ลักษณะของคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง  
ลักษณะของขอพิพาทคดีปกครองตามมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ประกอบกับมาตรา 9 วรรคหน่ึง และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

(1)  คดีที่มีขอพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงหมายถึงคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการกระทําฝาย

เดียว ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใด เปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) 

แหงพระราชบัญญติัจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

(2)  คดีที่มีขอพิพาทอันเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
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ของรัฐ ซ่ึงหมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ 

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดทางปกครองหรือ 

ความรับผิดอยางอ่ืน และคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรค

หนึ่ง (2) (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 

(3)  คดีที่มีขอพิพาทเก่ียวกับเร่ืองที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย บัญญัติใหอยูในอํานาจ

ของศาลปกครอง ซ่ึงหมายถึงคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 

 2.5  เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง 
เง่ือนไขในการฟองคดีปกครองนั้น หมายความวา เง่ือนไขทุกประการเก่ียวกับตัวคําฟอง

หรือที่ผูฟองคดีจะตองเคารพหรือดําเนินการกอนฟองคดีตอศาล ซ่ึงอาจกําหนดโดยกฎหมาย 

ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาลหรือหลักกฎหมายท่ัวไป หากไมปฏิบัติตาม ศาลปกครองไมอาจ

รับคําฟองไวพิจารณาได โดยเง่ือนไขในการฟองคดีปกครองท่ีผูฟองคดีตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวน 

ไดแก ตองเปนคําฟองท่ีมีสาระสําคัญครบถวน ตองมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎในเร่ืองที่จะมีการฟอง

คดี ผูฟองคดีตองเปนผูมีสวนไดเสียในคดีที่ฟอง เปนคําฟองท่ีจําเปนตองมีคําบังคับ ดําเนินการเพื่อ

แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอนแลว ผูฟองคดีตองเปนผูมีความสามารถตามกฎหมาย

ในการฟองคดีปกครอง คําส่ังทางปกครองนั้นตองกอผลกระทบกระเทือนอยางมีนัยสําคัญ ตองเปน 

คําฟองท่ีนํามาฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีปกครอง ตองชําระคาธรรมเนียมศาลโดยถูกตอง  

ตองไมเปนการฟองซอน ฟองซ้ํา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า  
 

 2.6  กรณีที่คดีเสร็จไปจากศาลกอนการพิพากษาคดี 
กรณีท่ีคดีเสร็จไปจากศาลกอนการพิพากษาคดี และมีผลทําใหศาลจําหนายคดีออกจากสา

รบบความ ไดแก การจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป กรณีที่คูความมรณะ กรณี

ถอนฟอง กรณีทิ้งฟอง และกรณีอ่ืนๆ  

 
3.  การจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปในวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ของตางประเทศ  
 

 3.1  ประเทศฝรั่งเศส ไดกําหนดประเภทคดีปกครองและเง่ือนไขในการฟองคดีปกครองเปน 

4 ประเภทไดแก คดีที่ศาลมีอํานาจเพิกถอน (Le contentieux de l’ annulation) คดีท่ีศาลมีอํานาจ
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เต็ม (Le contentieux de pleine juridiction) คดีที่ศาลมีอํานาจตีความ (Le contentieux de l’ 

interprétation) และคดีที่ศาลมีอํานาจลงโทษ (Le contentieux de la répression)  
3.2 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดกําหนดประเภทคดีปกครองและเง่ือนไขใน

การฟองคดีปกครองอาจแยกประเภทของคดีปกครองออกได 5 ประเภท กลาวคือ คําฟองโตแยง

คําส่ังทางปกครอง (Anfechtungsklage) คําฟองขอใหออกคําส่ังทางปกครอง (Verpflichtungsklage)  

คําฟองขอใหฝายปกครองกระทําอยางใดอยางหน่ึง (Leistungsklage) คําฟองขอใหพิสูจนสิทธิ

(Feststellungsklage) และคําฟองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรอง 

(Normenkontrollverfahren) 
 
4.  การจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปในวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ของไทย 

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง อาจมีกรณีที่ศาลไมอาจพิจารณาคดีตอไปได

และตองมีคําส่ังจําหนายคดีในหลายกรณี เชน กรณีถอนฟอง กรณีคูความมรณะ กรณีท้ิงฟอง กรณีที่ 

ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลภายในเวลาที่ศาลกําหนด กรณีที่ผูฟองคดีไมแกไขคําฟองหรือชําระ

คาธรรมเนียมศาลใหครบถวน หรือกรณีที่ผูฟองคดีไมทําคําคัดคานคําใหการและไมแจงวาประสงคจะ

ใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป รวมทั้ง กรณีเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปในระหวางการ

พิจารณาคดี โดยกรณีเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกประเภท 

คดีปกครองของไทย และมีลักษณะการหมดสิ้นไปของเหตุแหงการฟองคดีในแตละประเภทคดี

แตกตางกัน ดังนั้น กอนท่ีจะศึกษาปญหาการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปของ 

ศาลปกครองไทย จึงจําเปนตองศึกษากรณีเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปในแตละประเภทคดี

ปกครอง ประกอบกับแนวคําวินิจฉัยที่เก่ียวของกับการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ิน

ไป โดยวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยไดกําหนดประเภทคดีปกครองไว ไดแก คดีพิพาทเก่ียวกับการ

ท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ 

คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใด หรือคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือ

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืน หรือจาก

การละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 

หรือคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด 

360



เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย หรือคดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจ 

ศาลปกครอง และแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับการสั่งจําหนายคดีเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป กรณีที่

เหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปอยางชัดแจง กรณีที่เหตุแหงการฟองคดีมิไดหมดส้ินไปอยางชัดแจง 
 
5.  วิเคราะหปญหาการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป  
 

 5.1 ปญหาเกี่ยวกับความชัดเจนวากรณีใดเปนกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปหรือ
ยังคงมีอยูและแนวทางการแกไขปญหา  

อาจกลาวไดโดยสรุปจากการศึกษาปญหาเก่ียวกับความชัดเจนวากรณีใดเปนกรณีที่เหตุ

แหงการฟองคดีหมดส้ินไปหรือยังคงมีอยู ในแตละประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(1)-(4) จะเห็นไดวา ปญหาดังกลาวเกิดจากการที่ไมปรากฏบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนด

หลักเกณฑและอํานาจส่ังจําหนายคดีกรณีเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปไวโดยเฉพาะ และศาลไดใช

ดุลพินิจโดยพิจารณาจากสภาพขอเท็จจริงที่มีผลทําใหเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปในแตละกรณี 

และนําเอาหลักเกณฑการส้ินสุดลงของกฎ คําส่ัง การกระทําอ่ืนใด การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติหรือลาชาเกินสมควร การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

ความรับผิดอยางอ่ืน สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑการกําหนดคําบังคับของศาลตามมาตรา 72 

กรณีคดีมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป และหลักเกณฑเก่ียวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดีตาม 

มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาใชประกอบการใชดุลพินิจกอนท่ีจะส่ังจําหนายคดี จากการศึกษาพบวา การนําเอาหลักเกณฑ

ดังกลาวสามารถนํามาใชกับการพิจารณาถึงปญหาเก่ียวกับความชัดเจนวากรณีใดเปนกรณีที่ 

เหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปหรือยังคงมีอยูได แตบางกรณี แมจะนําเอาหลักเกณฑดังกลาวมา

ประกอบการพิจารณาการใชดุลพินิจกอนส่ังจําหนายคดีแลวก็ตาม ก็ยังเกิดปญหาดังกลาว 

นอกจากน้ัน ยังเกิดปญหาในบางกรณีท่ีแมเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปแลว ศาลไมจําตองออก 

คําบังคับ แตศาลเห็นวาคดียังมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป โดยการพิจารณาวาคดียังมีประโยชนที่จะ

พิจารณาตอไปนั้น จากการศึกษาไมปรากฏวา ศาลไดนําหลักเกณฑใดมาใชในการพิจารณา 

ถึงประโยชนท่ีจะพิจารณาคดีตอไป ทําใหเกิดปญหาวาศาลไดใชดุลพินิจในการวินิจฉัยขอเท็จจริง

เดียวกันแตกตางกันไปหลายแนวทางน้ัน และทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับคูกรณีอีกฝายที่เห็นวา 

เม่ือเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป ศาลก็ควรมีคําส่ังจําหนายคดี นอกจากนั้น เมื่อศาลเห็นวา  

แมเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปแลว ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับ แตศาลเห็นวาคดียังมี

ประโยชนที่จะพิจารณาตอไป ศาลไดใชดุลพินิจรับคดีไวพิจารณาตอไปโดยไดวินิจฉัยในประเด็น

เน้ือหาแหงคดี และไดวินิจฉัยตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําซ่ึงเปนเหตุแหง 
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การฟองคดี แตเมื่อกรณีดังกลาวเปนกรณีที่ศาลไม จําตองออกคําบังคับ ทําใหมีปญหาวา  

ศาลปกครองควรมีรูปแบบของคําวินิจฉัยในรูปแบบใด 

 

 5.2  ปญหาความเหมือนหรือแตกตางระหวางการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดี
หมดส้ินไป กับกรณีท่ีศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป  

ปญหาดังกลาวเกิดจากการสั่งจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดี ศาลมักใชเหตุผลวา 

เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ิน เปนกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับ และคดีไมมีประโยชนที่จะ

พิจารณาตอไป เปนเหตุผลประกอบกัน ทั้งที่จากการศึกษาพบวา มีบางกรณีเหตุแหงการฟองคดี 

มิไดหมดส้ินไป และแมเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป ทําใหเปนกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับ 

แตคดียังมีประโยชนที่จะพิจารณาคดีตอไป จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงความเหมือนหรือแตกตาง

ของถอยคําดังกลาว 

 

 5.3  ปญหาเกี่ยวกับการคืนคาธรรมเนียมศาลกรณีจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดี
หมดส้ินไป  

เกิดจากการที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดี

ในกรณีที่ศาลส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปไวโดยเฉพาะ 

ประกอบกับศาลปกครองไดมีแนวคําวินิจฉัยกรณีการคืนคาธรรมเนียมไวทํานองท่ีวา หากกรณีที่ศาล

ส่ังจําหนายคดีดวยเหตุท่ีไมมีบทบัญญัติใหศาลปกครองส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลไวโดยเฉพาะ  

ศาลไมมีอํานาจส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดี  

 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากสภาพปญหาที่ไดกลาวไปขางตน จึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาดังนี ้
1. ศาลปกครองไทยควรนําแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศสกรณีเหตุแหง 

การฟองคดีส้ินสุดลง มาปรับใชในวิธีพิจารณาคดีปกครองไทย ในการพิจารณาวามีกรณีใดบาง 

ท่ีศาลควรดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป หรือแมแตกรณีท่ีเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปแลว  

ศาลก็ยังตองดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปเพราะยังมีประโยชนในการแกไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายแกผูฟองคดี และศาลปกครองไทยควรนําแนวทางการพิจารณาถึงประโยชนในการท่ีศาลจะ

พิจารณาพิพากษาคดีตอไป โดยศึกษาจากลักษณะคําฟองขอใหยืนยันวาคําส่ังทางปกครอง 

ซ่ึงเสร็จสิ้นไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย (Fortsetzungsfeststellungsklage) มาตรา 113 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน (VwGO) หรือศาลควรสอบถามไปยังผูฟองคดีวาผูฟองคดี

ประสงคจะดําเนินคดีตอไปหรือไม หากผูฟองคดีประสงคท่ีจะดําเนินคดีตอไป ศาลปกครองก็ควร
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พิจารณาวามีเหตุที่เหมาะสมในการที่ศาลปกครองจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นตอไปหรือไม  

โดยนําแนวทางการใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงประโยชนท่ีใชพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ

คําส่ังทางปกครองท่ีส้ินผลไปของระบบกฎหมายเยอรมันมาใชโดยอนุโลม เปนหลักกฎหมายท่ัวไป  

ท้ังน้ี ตามขอ 5 วรรคสอง แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 นอกจากน้ี ศาลปกครองไทยอาจเพิ่มประเภทคําฟองเก่ียวกับ 

การขอใหยืนยันความชอบดวยกฎหมายของการกระทําที่เสร็จส้ินไปแลว โดยระบุเพิ่มในมาตรา 9 

วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศึกษา

เทียบเคียงจากคําฟองขอใหยืนยันวาคําส่ังทางปกครองซึ่งเสร็จส้ินไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย 

(Fortsetzungsfeststellungsklage) ของระบบกฎหมายเยอรมัน และศาลปกครองควรมีรูปแบบ 

ของคําวินิจฉัยในรูปแบบของคําพิพากษาในลักษณะของคดีที่ไมมีกรณีที่ศาลปกครองจะตองระบุ 

คําบังคับแตอยางใด  

2. ศาลปกครองไทยควรใชถอยคําการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป

กับกรณี ท่ีศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชน ท่ีจะพิจารณาตอไป ตาม 

สภาพขอเท็จจริงของแตละคดี โดยไมจําเปนตองใชเหตุผลทั้งสามประกอบกัน และควรนํา 

แนวทางการใชถอยคําท่ีวา “กรณีมีเหตุบางอยางที่ทําใหศาลไมจําตองพิจารณาคดีตอไป” ของ

ประเทศฝร่ังเศสมาปรับใชในการส่ังจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป และควรมีการ

รวบรวมแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับการจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป  

กับกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับ และกรณีคดีไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไป เพื่อประกอบ

ดุลพินิจในการสั่งจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไปไดอยางถูกตองครบถวนตามหลัก

กฎหมาย และยอมเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนอยางแทจริง 

3. เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายไวในพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 

ศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ดวยถอยคําท่ีวา “ในกรณีท่ีศาล 

ส่ังจําหนายคดีในกรณีอ่ืน ใหศาลมีอํานาจที่จะส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่

เห็นสมควร” โดยมีแนวทางการศึกษาแกไขปญหาดังกลาวจากการศึกษาเทียบเคียงกับ 

มาตรา 151 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551  
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