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บทคัดยอ   
 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง หมายถึง บทบัญญัติท่ีวางหลักเกณฑการดําเนิน 

คดีปกครองอันเปนส่ิงสําคัญและจําเปนเพ่ือทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครอง

เปนไปดวยความเรียบรอย และชวยใหศาลปกครองสามารถตัดสินปญหาของคดีท่ีมาสูศาลได

อยางยุติธรรม ซึ่งหากประเทศไทยมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ีดีหรือเหมาะสมแลว การ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองก็จะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามไปดวย 

ในทางตรงกันขาม หากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยมีปญหาหรือมีขอบกพรอง ก็ยอม

สงผลกระทบตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองอยางหลีกเล่ียงมิได บทความนี้จึง

ตองการนําเสนอปญหาเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยในสวนของกระบวน

พิจารณาในศาลปกครองช้ันตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ี

เก่ียวกับคดีปกครอง ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนพิจารณาในศาลปกครอง

ช้ันตนท้ังของประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศส รวมท้ังกระบวนพิจารณาคดีแพงในบางเร่ือง เพ่ือ

นํามาศึกษาวิเคราะหและหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ของไทยใหมีความสมบูรณกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน    
  จากการศึกษาพบวา กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยยังมีปญหาอยูหลาย

ประการดวยกัน กลาวคือ ปญหาของการที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวาการย่ืนคํารอง

ขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตองเสียคาธรรมเนียมศาลหรือไม

ในอัตราเทาใด แตศาลปกครองกลับเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลในคดีดังกลาวโดยอางอัตรา

คาธรรมเนียมศาลท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งทําใหถูกมองวาเปนการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ ปญหาความไมเหมาะสมของกฎหมายใน

สวนของการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ท่ีบังคับใหศาลตองฟงคูกรณีทุกฝายและตองไตสวน 

คําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเสียกอนจึงจะสามารถมีคําส่ังอนุญาตใหผูขอยกเวนคาธรรมเนียม

ศาลได ซึ่งสงผลใหการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีการย่ืนคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเปนไปอยาง

ลาชา ปญหาของการที่กฎหมายไมไดเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณ 

                                                            
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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ของตุลาการผูแถลงคดีได ท้ังๆ ท่ีความเห็นของตุลาการผูแถลงคดีท่ีปรากฏในคําแถลงการณเปน

ส่ิงท่ีอาจมีผลตอการทําคําพิพากษาขององคคณะ เพราะองคคณะสามารถนําความเห็นของตุลาการ

ผูแถลงคดีดังกลาวไปใชในการทําคําพิพากษาได และปญหาของการที่กฎหมายมิไดกําหนดใหองค

คณะพิจารณาพิพากษาตองเปนจํานวนเลขคี่ ซึ่งไดทําใหคําพิพากษาของศาลปกครองบางคดี

กระทําโดยองคคณะจํานวนเลขคู อันทําใหเกิดปญหาข้ึนไดในกรณีท่ีองคคณะมีความเห็นแตก

ออกเปนหลายฝายโดยที่แตละฝายมีคะแนนเสียงเทากันจนหาเสียงขางมากมิได   

 

1. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยและแนวทางแกไข 
 

 1.1 ปญหาของการที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยมิไดบัญญัติไววา การย่ืน
คํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตองเสียคาธรรมเนียมศาล

หรือไมในอัตราเทาใด และแนวทางแกไข  

 บทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ีกําหนดถึงการเสียคาธรรมเนียมศาล 

ในการฟองคดีปกครองนั้น ปรากฏอยูในมาตรา 45 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีบัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสีย

คาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีท่ีขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน อันสืบเนื่องจากคดี

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) หรือ (4) ตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราตามท่ี

ระบุไวในตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีท่ีมีคําขอใหปลดเปล้ือง

ทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได” ซึ่งหมายความวา การฟองคดีดังกลาวตองเสียคาธรรมเนียม

ศาลในอัตราเดียวกันกับคดีมีทุนทรัพยท่ีปรากฏอยูในขอ (1) ของตาราง 1 ทายประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งคดีมีทุนทรัพยตามขอ (1) ของตารางดังกลาวจะแบงออกเปนสาม

ประเภท คือ คดีตามขอ (1) (ก) คดีตามขอ (1) (ข) และคดีตามขอ (1) (ค) โดยการฟองคดี

แตละประเภทก็จะเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราท่ีแตกตางกันไป ในสวนของศาลปกครองได

กํ าหนดประเภทคดีของ  “คดีคํ ารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคํา ช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ” มาตลอดวาเปน “คดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขต

อํานาจศาลปกครอง” ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคส่ีดังกลาวมิไดกําหนดใหการฟอง

คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) ตองเสียคาธรรมเนียมศาลดวยแตประการใด แตปรากฏวาศาล

ปกครองกลับเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลจากผูย่ืนคํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ี

ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยกําหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราเดียวกันกับคําฟอง

ตามขอ (1) (ข) ของตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ท้ังๆ ท่ีไมมีกฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติไวโดยตรงวาคดีดังกลาวตองเสียคาธรรมเนียมศาล ทําใหถูกมองวา

เปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ เนื่องจากเปนการนําอัตรา

คาธรรมเนียมศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับการ
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พิจารณาคดีแพง มาใชบังคับกับการพิจารณาคดีปกครองโดยท่ีไมมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ปกครองบัญญัติไวโดยตรงใหกระทําได  

 จากการศึกษาผูเขียนพบวา คดีคํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทท่ีเก่ียวกับสัญญาทางแพงจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 

ศาลยุติธรรม สวนคดีคํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการใน 

ขอพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาทางปกครองจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งคดี 

ท้ังสองประเภทดังกลาวตางก็เปนกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการไดทําการช้ีขาดขอพิพาทของคูสัญญา

ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญา แลวคูสัญญาอาศัยสิทธิของตนท่ีมีอยูตามกฎหมายเดียวกัน คือ 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาย่ืนคํารองตอศาลขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับ

ตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น เพ่ือทําใหคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการส้ินผลหรือมีผลใช

บังคับกับคูกรณีเชนเดียวกัน  ดังนั้น การย่ืนคํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการไมวาจะเปนขอพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาทางแพงหรือขอพิพาทที่เก่ียวกับสัญญา

ทางปกครองก็ควรท่ีจะเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราเดียวกันเพ่ือมิใหเกิดความลักล่ันในการใช

บังคับกฎหมาย นั่นคือ อัตราท่ีกําหนดไวในขอ (1) (ข) ของตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง ซึ่งเปนอัตราคาธรรมเนียมศาลสําหรับคดีคํารองขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับ

ตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะ  ดังนั้น การท่ีศาลปกครองกําหนดใหการย่ืนคํารอง

ขอใหศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุน

ทรัพยในอัตราดังกลาวจึงเปนไปอยางเหมาะสมแลว อยางไรก็ตาม การที่ไมมีบทบัญญัติของ

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนดไวอยางชัดเจนวา การย่ืนคํารองดังกลาวตองเสีย

คาธรรมเนียมศาลหรือไม ในอัตราเทาใด ไดทําใหศาลปกครองถูกวิจารณวาเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ศาลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ ท้ังๆ ท่ีความจริงแลวศาลปกครองสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ศาลจากคดีดังกลาวไดโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากคดีคํารองขอใหศาลปกครองเพิกถอน

หรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น นอกจากจะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองท่ีมี

กฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แลว ยังอาจถือ

เปนคดีพิพาทอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) 

ท่ีตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา 45 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติดังกลาวอีกอยางหนึ่งได

ดวยเชนกัน เพราะเปนคดีท่ีสืบเนื่องมาจากขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการที่เก่ียวกับสัญญาทาง

ปกครอง  อยางไรก็ดี แมอาจถือไดวาคดีคํารองขอใหศาลปกครองเพิกถอนหรือบังคับตามคํา 

ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเปนคดีพิพาทอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง

ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ท่ีตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราเดียวกันกับคดีมี

ทุนทรัพย ตามที่ระบุไวในตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามมาตรา 45 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลวก็ตาม ก็ไมอาจตีความขยายความตอไปไดอีกวา คดี
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ดังกลาวตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราเดียวกันกับคดีมีทุนทรัพยประเภทใด

ตามตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพราะตารางดังกลาวไดแบงคดีมีทุน

ทรัพยออก เปนสามประเภท การที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจนวาคดีดังกลาวตองเสีย

คาธรรมเนียมศาลหรือไมในอัตราเทาใดจึงทําใหเกิดชองโหวของกฎหมาย และไมสามารถแกไข

ปญหาของการที่ศาลปกครองถูกมองวาเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจได 

ผูเขียนจึงเห็นวา ควรท่ีจะมีการบัญญัติถึงการเสียคาธรรมเนียมศาลของการยื่นคํารองขอใหศาล

เพิกถอนหรือบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการไวในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองให

ชัดเจน เพ่ือเปนการอุดชองโหวของกฎหมายดังท่ีไดกลาวไวขางตน  

 

 1.2 ความไมเหมาะสมของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยในสวนของการขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล อันทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีที่ มีการย่ืนคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลเปนไปอยางลาชา และแนวทางแกไข  
 การขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีปกครองนั้น หากคูกรณี (ซึ่งสวนใหญเปน 

ผูฟองคดี) ย่ืนคําขอตอศาลโดยอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดย

สถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร เม่ือศาล

ไดแจงกําหนดวันนัดไตสวนใหคูกรณีทุกฝายทราบ พรอมท้ังสงสําเนาถอยคําสาบานตัว สําเนา 

คําขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล และสําเนาคําฟอง ไปยังคูกรณีฝายท่ีไมไดย่ืนคําขอ 

(ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนผูถูกฟองคดี) และศาลไดฟงคูกรณีทุกฝายและไดไตสวนแลวเช่ือไดวามี

เหตุตามคําขอจริง ศาลจึงจะสามารถมีคําส่ังอนุญาตใหผู ย่ืนคําขอสามารถดําเนินคดีโดยยกเวน

คาธรรมเนียมศาลไดซึ่งการท่ีกฎหมายบังคับใหศาลตองสงสําเนาเอกสารตางๆ ไปยังคูกรณีอีกฝาย

หนึ่ง เพ่ือใหโอกาสคัดคาน ตองฟงคูกรณีทุกฝาย และตองไตสวนคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

จึงจะสามารถมีคําส่ังอนุญาตใหผูขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลไดนั้น ไดทําใหการ

พิจารณาคดีท่ีมีการยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเปนไปอยางลาชา เนื่องจากศาลตองเสียเวลา

ไปกับการจัดสงสําเนาเอกสารตางๆ ไปยังฝายผูถูกฟองคดี ท้ังยังตองทําการไตสวนพิจารณา และ

ช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานของคูกรณีท้ังสองฝายท้ังฝายท่ีย่ืนคําขอและฝายท่ีโตแยงคําขอ จึงจะ

สามารถมีคําส่ังอนุญาตใหผูขอสามารถดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลได  

 ในขณะท่ีการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีแพงนั้น ไดมีพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2551 ยกเลิกการสาบานตัว

ของผูขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ยกเลิกการสงสําเนาเอกสารตางๆ ไปใหคูความอีกฝายหนึ่งมี

โอกาสคัดคาน และยกเลิกการบังคับใหศาลตองทําการไตสวนกอนท่ีจะอนุญาตใหมีการยกเวน

คาธรรมเนียมศาล อันทําใหศาลสามารถออกคําส่ังอนุญาตใหผูขอดําเนินคดีโดยยกเวน

คาธรรมเนียมศาลโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานท่ีผูขอเสนอตอศาลพรอมกับคํารองโดยไม

จําเปนตองทําการไตสวนก็ได แตหากศาลเห็นสมควรไตสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถ

กระทําได โดยมาตรา 156 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติใหศาล
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ดําเนินการไตสวนโดยเร็วเทาท่ีจําเปน ซึ่งโดยผลของการแกไขกฎหมายดังกลาวไดทําใหการดําเนิน

กระบวนพิจารณาในชั้นการย่ืนคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีแพงเปนไปอยางรวดเร็วอยาง

มาก  สวนในคดีปกครองนั้น ผูรางกฎหมายไดนําหลักเกณฑและวิธีการของกระบวนพิจารณา

เก่ียวกับการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกอนท่ีไดมีการ

แกไขใหมเม่ือป พ.ศ. 2551 มาบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเมื่อป พ.ศ. 2548 

เนื่องจากเห็นวาการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้น ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีปกครองตางก็มี

หลักการและวัตถุประสงคท่ีไมแตกตางกัน นั่นคือ ตองการท่ีจะชวยบรรเทาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ียากไรในทุนทรัพย ใหไดมีโอกาสนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อเยียวยาความ

เดือดรอนหรือเสียหายของตนไดอยางทัดเทียมกับประชาชนท่ีไมขาดแคลนในทุนทรัพย แตเม่ือได

มีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเม่ือป พ.ศ. 2551 ดังกลาว เพ่ือแกไขปญหา

การพิจารณาคดีท่ีลาชา กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองกลับไมไดมีการแกไขตามไปดวยแตอยาง

ใด   

 ผูเขียนจึงเห็นวา ควรท่ีจะมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

โดยยกเลิกการท่ีกําหนดใหศาลปกครองตองสงสําเนาเอกสารตางๆ ไปใหคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

คัดคาน และยกเลิกการที่บังคับใหศาลตองฟงคูกรณีทุกฝายและตองไตสวนคําขอยกเวน

คาธรรมเนียมศาลกอนท่ีจะมีคําส่ังอนุญาตใหผูขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลได แต

ควรกําหนดใหศาลมีดุลพินิจท่ีจะพิจารณาวาจะไตสวนคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลหรือไม โดย

ศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานท่ีผูขอเสนอตอศาลพรอมกับคําขอโดยท่ีไมจําเปนตองทําการ

ไตสวนก็ได แตหากศาลเห็นสมควรท่ีจะไตสวนหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็สามารถ

กระทําไดโดยเร็วเทาท่ีจําเปน อันเปนไปในแนวทางเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงในเร่ืองการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีแพงซึ่งไดมีการแกไขใหมในป พ.ศ. 2551 ซึ่ง

จะทําใหการพิจารณาคดีท่ีมีการยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาของทุกฝาย และสอดคลองกับระบบวิธีพิจารณาความแบบระบบไตสวนท่ีใหศาลเปน

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจวาจะแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือไมดวยตนเอง   

  
 1.3 ปญหาของการท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยไมไดเปดโอกาสให
คูกรณีสามารถโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีได และแนวทาง
แกไข  
 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยไมไดเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถโตแยงหรือ

คัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีได กลาวคือ กฎหมายมิไดกําหนดใหศาลตองแจงให

คูกรณีทราบถึงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีเปนการลวงหนากอนถึงกําหนดวันนั่ง

พิจารณาคดี และทางปฏิบัติแลวศาลก็จะไมไดสงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีใหคูกรณี

ทราบแตอยางใดเนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติใหตองกระทํา ซึ่งเม่ือคูกรณีไมอาจทราบถึงคํา
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แถลงการณเปนการลวงหนากอนถึงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี จึงยอมไมสามารถท่ีจะเตรียมตัวนํา

พยานหลักฐานมาโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณในวันนั่งพิจารณาคดีได นอกจากนี้ โดยปกติ

แลวในวันนั่งพิจารณาคดีเม่ือตุลาการผูแถลงคดีไดแถลงการณดวยวาจาตอองคคณะอันมีผลทําให

คูกรณีทราบถึงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีแลว การดําเนินกระบวนพิจารณาในวัน 

นั่งพิจารณาก็จะส้ินสุดลง โดยท่ีคูกรณีไมอาจท่ีจะทําการโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณของ 

ตุลาการผูแถลงคดีไดเลยเนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดใหกระทําได ท้ังๆ ท่ี สรุปขอเท็จจริงและ

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตุลาการผูแถลงคดีท่ีปรากฏในคําแถลงการณ ยอมมีผลหรือมี

อิทธิพลพอสมควรตอการจัดทําคําพิพากษาของศาลหรือองคคณะ เพราะศาลหรือองคคณะ

สามารถหยิบยกขอเท็จจริงและความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตุลาการผูแถลงคดีท่ีปรากฏในคํา

แถลงการณมาใชในการจัดทําคําพิพากษาได   

 ตามหลักการฟงความทุกฝาย (audi alteram partem/Contradictoire) อันเปนหลัก

พ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิของคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณา และเปนหลักกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความท่ัวไปท่ีไดมีการนําไปใชบังคับในนานาประเทศท่ัวโลกท้ังในการดําเนินกระบวน

พิจารณาคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครองนั้น บังคับใหศาลตองแจงใหคูกรณีแตละฝาย 

ไดทราบถึงขออาง ขอเถียง ตลอดจนพยานหลักฐานสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของคูกรณี 

อีกฝายหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึงขอเท็จจริงท่ีศาลจะนํามาใชในการวินิจฉัยคดี และตองเปดโอกาสให

คูกรณีทุกฝายไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนขอโตแยงของตน (ซึ่งศาลจะตองให

ระยะเวลาแกคูกรณีเปนระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถทําการโตแยงคัดคานไดดวย) โดยหาม

ศาลนําขอเท็จจริง เอกสาร หรือพยานหลักฐานท่ีคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดไมไดมีโอกาสรับทราบและ

มีโอกาสโตแยงมาใชในการวินิจฉัยคดี อันจะเห็นไดวา การที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของ

ไทยไมเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณไดยอมไมเปนธรรมกับคูกรณี 

เนื่องจากคูกรณีไมมีโอกาสโตแยงคัดคานส่ิงอาจท่ีมีผลตอการทําคําพิพากษาในคดีของตน และไม

สอดคลองกับหลักการฟงความทุกฝายท่ีหามศาลนําขอเท็จจริง เอกสาร หรือพยานหลักฐานท่ี

คูกรณีฝายหน่ึงฝายใดไมไดมีโอกาสรับทราบและมีโอกาสโตแยงมาใชในการวินิจฉัยคดี อันจะ

แตกตางจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝร่ังเศสท่ีกําหนดใหศาลตองแจงใหคูกรณีทราบ

ถึงสรุปประเด็นของคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีกอนถึงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี และ

คูกรณียังสามารถแถลงการณอยางยอดวยวาจาในวันนั่งพิจารณาคดีภายหลังจากท่ีตุลาการผูแถลง

คดีไดแถลงการณตอองคคณะแลวเพ่ือโตแยงหรือคัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีได  

ผูเขียนจึงเห็นวา ควรท่ีจะนําหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝร่ังเศสดังกลาวมาบัญญัติ

ไวในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะโตแยงหรือ

คัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีได อันจะทําใหกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของ

ไทยมีความสอดคลองกับหลักการฟงความทุกฝายอันเปนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความท่ัวไปท่ี

นานาอารยประเทศใหการยอมรับอยางแทจริง นอกจากนี้ การที่คูกรณีไดมีโอกาสโตแยงคํา
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แถลงการณของตุลาการแถลงคดีไดนั้น ยอมทําใหองคคณะไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีครบถวนและ

เห็นมุมมองในการพิจารณาคดีอยางรอบดานมากย่ิงข้ึนกอนท่ีจะทําการพิพากษาคดีอันทําใหการ

พิจารณาพิพากษาคดีเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน เพราะในบางคร้ังคูกรณีก็อาจจะ

ยกขอเท็จจริงขอกฎหมายที่องคคณะมองขามไปข้ึนอางในการโตแยงคําแถลงการณของตุลาการ

แถลงคดีก็เปนได   

  

 1.4 ปญหาของการที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยมิไดกําหนดใหองคคณะ
พิจารณาพิพากษาตองมีจํานวนเลขคี่และแนวทางแกไข  

 การท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยมิไดกําหนดใหองคคณะพิจารณา

พิพากษาตองมีจํานวนเลขคี่ไดทําใหคําพิพากษาของศาลปกครองบางคดีกระทําโดยองคคณะ

จํานวนเลขคู ซึ่งยอมทําใหเกิดปญหาข้ึนในกรณีท่ีองคคณะจํานวนเลขคูนั้นมีความเห็นในการทําคํา

พิพากษาแตกออกเปนหลายฝายโดยท่ีแตละฝายมีคะแนนเสียงเทากัน  ตัวอยางเชน ในคดีของศาล

ปกครองช้ันตนคดีหนึ่งมีตุลาการจํานวน 4 คน เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา องคคณะ 2 คน 

เห็นควรพิพากษาใหผูฟองคดีเปนฝายชนะ แตองคคณะอีก 2 คนเห็นควรพิพากษาใหผูถูกฟอง

คดีเปนฝายชนะ ซึ่งทําใหการทําคําพิพากษาในคดีดังกลาวจะกระทํามิไดเพราะองคคณะแตละฝาย

มีคะแนนเสียงเทากัน เนื่องจากมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคําพิพากษาตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก 

(คะแนนเสียงขางมาก) ขององคคณะ แตในการทําคําพิพากษาในคดีดังกลาวเปนกรณีท่ีองคคณะ

หาเสียงขางมากมิไดเพราะองคคณะแตละฝายมีคะแนนเสียงเทากัน อีกท้ังกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ปกครองของไทยก็ไมไดบัญญัติทางแกไววาถาเกิดกรณีดังกลาวจะตองดําเนินการอยางไรตอไป 

อันจะแตกตางจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝร่ังเศสท่ีไดบัญญัติไววา “องค

คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองชั้นอุทธรณตองเปนจํานวนเลขคี่”  

ผูเขียนจึงเห็นวา กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยควรที่จะกําหนดใหองคคณะพิจารณา

พิพากษาตองเปนจํานวนเลขคี่ดังเชนกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝร่ังเศส ท้ังนี้ 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดปญหากรณีองคคณะแตละฝายมีคะแนนเสียงเทากันจนหาเสียงขาง

มากมิได 
 

2. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากท่ีไดทําการศึกษามาท้ังหมด ผูเขียนจึงขอเสนอความเห็นในการแกไขกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ดังนี้ 

    1) ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จากที่บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสีย

คาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดี

ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราตามท่ีระบุ
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ไวในตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีท่ีมีคําขอใหปลดเปล้ืองทุกข

อันอาจคํานวณเปนราคาเงินได” โดยควรบัญญัติเพ่ิมความในตอนทายตอทายบทบัญญัติเดิมวา 

“และการย่ืนคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือเพิกถอนคําช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการสําหรับคดีท่ีมีคําขอใหปลดเปล้ืองทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหเสีย

คาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราท่ีระบุไวในขอ (1) (ข) ของตารางเดียวกัน”  

 2) ควรแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในสวนของการขอยกเวนคาธรรมเนียม

ศาล โดยควรบัญญัติกฎหมายในทํานองท่ีวา “การย่ืนคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้น ผูขออาจ

เสนอพยานหลักฐานไปพรอมคําขอ และหากศาลเห็นสมควรไตสวนหรือแสวงหาพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติมก็ใหดําเนินการโดยเร็วเทาท่ีจําเปน”   

 3) ควรนําหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝร่ังเศสท่ีกําหนดใหศาลตองแจง

ใหคูกรณีทราบถึงสรุปประเด็นของคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีกอนถึงกําหนดวันนั่ง 

พิจารณาคดี และคูกรณีสามารถแถลงการณอยางยอดวยวาจาในวันนั่งพิจารณาคดีภายหลังจากท่ี 

ตุลาการผูแถลงคดีไดแถลงการณตอองคคณะแลว มาบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ปกครองของไทยดวย  

 4) ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติถอยคําเพ่ิมเปนวรรคสามของมาตราดังกลาว

วา “องคคณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองสูงสุดตองเปนจํานวน 

เลขคี่” 
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