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บทคดัย่อ 

 ในหัวข้อน้ีจะเ ป็น ศึกษาถึงปัญหาในการน าหลักการร้องสอดตามกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย โดยศึกษาจาก

แนวคิดเกี่ยวกับระบบศาลและระบบวิธีพิจารณาคดี แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง และหลักการร้องสอดเข้ามาในคดี 

รวมถึงการน าวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในวิธี พิจารณาคดีปกครองและหลักการร้องสอด 

ในวิธีพิจารณาคดีปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนการน า

หลักการร้องสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในวิธีพิจารณาคดีปกครองของ

ประเทศไทย 

  จากการศึกษาพบว่า การที่คดีปกครองมีลักษณะแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป ท าให้มี

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะแยกต่างหากจากวิธีพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา  

แต่กมี็หลักการพ้ืนฐานทั่วไปของวิธีพิจารณาความที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น หลักการฟังความ 

ทุกฝ่าย หลักความเป็นกลางและหลักความไม่มีส่วนได้เสียของศาล จึงยังพบว่ามีกฎหมายวิธีพิจารณา 

คดีปกครองบางเร่ืองที่น าหลักการในวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการร้องสอด  

เข้ามาในคดีปกครองของไทย ข้อ 78 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ว่าด้วยวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ก าหนดให้น าความในมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการที่บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้เข้ามาในคดีต้ังแต่ต้น จะร้องสอด 

เข้ามาในคดเีพ่ือยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิตามกฎหมายแพ่ง แต่โดยที่

ลักษณะข้อพิพาทในทางปกครองเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไป 

ในลักษณะที่ไม่เท่าเทยีมกัน ประกอบกับด้วยข้อจ ากัดของอ านาจศาลปกครองในการก าหนดค าบังคับ

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ได้เฉพาะตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 ท าให้บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้เข้ามาในคดีตั้งแต่ต้นถูกตัดสิทธิในการร้องสอดเข้ามาใน

คดีปกครองได้ การน าหลักการร้องสอดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

บางเร่ืองมาใช้บังคับกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงยังไม่สอดคล้องกับลักษณะข้อพิพาทในทาง

ปกครองและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของ 

ศาลปกครองในการพิจารณาค าร้องสอดและการมีค าสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีปกครอง

แต่ละประเภท รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่มีผู้ร้องสอด 

 ดังน้ัน ภายหลังจากที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบแล้ว จึงได้เสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการร้องสอดในกฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะ ขึ้ นอยู่กับลักษณะคดีปกครองแต่ละประเภทคดี โดยในคดี  

ที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

หรือฟ้องว่าหน่วยทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ 

ต้องปฏิบัติ  หากบุคคลภายนอกประสงค์เข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า 

ตนมีความเกี่ ยวข้องเพียงพอกับการขอให้ยกเลิกการกระท าที่ เ ป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  

แต่หากประสงค์เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแสดงให้เหน็ว่าตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่จะให้

การกระท าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ันยังคงใช้บังคับได้ต่อไป ส่วนในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาท

เกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

การฟ้องคดีเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในคดี ต้องแสดงให้ศาลเหน็ว่า 

สิทธิของตนอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากค าพิพากษาของศาล นอกจากน้ี ยังได้เสนอแนวทาง 

ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองว่าศาลควรพิจารณาว่ามีบุคคลใดได้รับผลกระทบจาก 

คดีปกครองบ้าง เพ่ือให้การพิจารณาและพิพากษาคดีน้ันเสรจ็สิ้นไปในคราวเดียว และเป็นไปตาม

หลักการฟังความทุกฝ่ายเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างแท้จริง 

 

1. บทน า 

 กฎหมายวิธี พิจารณาคดี เ ป็นกฎหมายว่า ด้วยการก าหนด ข้ันตอนวิธีการที่

บุคคลภายนอกจะเสนอคดีหรือเร่ืองของตนต่อศาลและเป็นกลไกในการควบคุมและตรวจสอบ 

การใช้ดุลพินิจของผู้ใช้อ านาจตุลาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความยุติธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า  

เป็นกฎหมายที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ที่บังคับหรืออนุญาตให้คู่วามและศาลปฏิบัติตามเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของคดี ซ่ึงคดีแต่ละประเภท  

ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ต่างกมี็กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความที่แตกต่างกันไป 

ทั้งน้ี เน่ืองจากคดีปกครองเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากการที่ รัฐได้ก าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนบังคับ 

เกี่ยวกับการใช้อ านาจของตนเอง และเป็นกฎหมายที่ก  าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 

โดยนิติสัมพันธ์น้ันมีลักษณะไม่เสมอภาค กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงเป็นมาตรการหรือ
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วิธีการของศาลในการด าเนินการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับความ

เสียหายของเอกชนซ่ึงต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง กฎหมายวิธี

พิจารณาคดีปกครองจึงมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกเทศแตกต่างจากวิธีพิจารณาความแพ่ง   

แต่อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบัติแล้วจะพบว่า มีหลายเร่ืองหลายกรณีในบทบัญญัติของกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีปกครองที่ บัญญัติให้น ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ซ่ึงจาก

การศึกษาลักษณะของการน าวิธพิีจารณาความแพ่งมาใช้ในวิธพิีจารณาคดีปกครอง ในคดีปกครอง

ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส หลักเกณฑ์ที่ใช้ต้ังแต่เร่ิมต้นคดี การด าเนินการช้ันแสวงหาข้อเทจ็จริง  

และการพิพากษาคดีจะไม่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในศาลยุติธรรม ซ่ึงถือได้ว่า 

ความเป็นเอกเทศของกฎหมายปกครองได้รับการยืนยันโดยวิธีพิจารณาความ จึงไม่สามารถ

น ามาใช้ได้โดยสารบัญญัติเช่นกัน  ดังน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่สามารถ

น ามาใช้ได้โดยอัตโนมัติในคดีปกครอง โดยในปัจจุบันพบว่ามีเพียงบางส่วนของวิธีพิจารณา  

ความแพ่งเท่าน้ันที่ได้ถูกน ามาใช้ในคดีปกครอง ซ่ึงจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือมีแนว 

ค าพิพากษาของศาลปกครองระบุให้น ามาใช้ไว้อย่างชัดแจ้ง รวมถึงค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐ  

ก็ได้น าแนวทางแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยให้เหมาะสมขึ้ น  ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

มุ่งคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลในคดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองจึงมีขึ้นเพ่ือความมุ่งหมาย

ของผลประโยชน์ส่วนรวมในส่วนที่เกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง ในกรณี

ที่กฎเกณฑ์วิธีพิจารณาในศาลปกครองไม่ได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมต้องน ากฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ส าหรับประเทศไทยมีการน าวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาใช้ในวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งการน ามาใช้ในลักษณะการบัญญัติไว้โดยตรง และการน ามาใช้

ในลักษณะบัญญัติไว้เป็นบทอนุโลม โดยเฉพาะเร่ืองหลักการร้องสอดเข้ามาในคดีปกครองของ

ประเทศไทย ตามข้อ 78
1
 ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 

วิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ก าหนดว่า บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณี

ได้ด้วยการร้องสอด  ทั้งน้ี ให้น าความในมาตรา 57
2
 และมาตรา 58

3
 แห่งประมวลกฎหมาย 

                                                           

 
1
 ระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าด้วยวธิพิีจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2543 

 ข้อ 78 บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอด  ทั้งนี้  ให้น าความใน

มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
 

2
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

 มาตรา 57 บุคคลภายนอกซึ่งมใิช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด 

 (1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือ

บงัคบัตามสทิธขิองตนที่มอียู่ โดยย่ืนค าร้องขอต่อศาลที่คดนีั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสทิธเิรียกร้อง

เกี่ยวเนื่องด้วยการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยย่ืนค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบงัคบัคดนีั้น 

 (2) ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นค าร้องขอต่อ

ศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมคี าพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทกร่์วมหรือจ าเลยร่วม หรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใด
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วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม การบัญญัติกฎหมายในลักษณะบทอนุโลมเช่นน้ี 

ด้วยเหตุที่ผู้บัญญัติกฎหมายเข้าใจว่าบทบัญญัติในเร่ืองดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ

เช่นเดียวกนั จึงมีการบัญญัติให้น ากฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งมาปรับใช้เท่าที่จะท าได้ โดยมิได้

บัญญัติถึงขั้นตอนและรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนดังเช่นการน ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา

บัญญัติไว้โดยตรงในวิธพิีจารณาคดีปกครอง แต่โดยที่หลักเกณฑแ์ละองค์ประกอบในเร่ืองการร้อง

สอดในคดีแพ่งซ่ึงข้อพิพาทเป็นเร่ืองของเอกชนกับเอกชน และเป็นการใช้สิทธิของคู่กรณีตาม

กฎหมายโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค บุคคลภายนอกที่จะร้องสอดเข้ามาได้ตาม

กฎหมายย่อมได้แก่บุคคลที่เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือ

บังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ในขณะที่คดี

ปกครองเป็นเร่ืองของการใช้อ านาจตามกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะที่เป็นการให้

สทิธหิรือการจ ากดัสทิธซ่ึิงต้องพิจารณาประสานดุลภาพระหว่างส่วนได้เสียของบุคคลกับประโยชน์

สาธารณะ และยังต้องค านึงถึงผลกระทบจากการใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อบุคคลภายนอก 

การก าหนดตัวผู้มีสิทธิร้องสอดในคดีปกครองจึงย่อมมีลักษณะที่แตกต่างจากคดีแพ่ง หากให้ 

                                                                                                                                                                      

ฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้กต็าม 

คู่ความฝ่ายนั้นจ าต้องผูกพันตนโดยค าพิพากษาของศาลทุกประการเสมอืนหนึ่งว่ามไิด้มกีารเข้าแทนที่กนัเลย 

 (3) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามค าขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าเป็นค าร้องแสดง

เหตวุ่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้  เพ่ือการใช้สทิธไิล่เบี้ยหรือเพ่ือใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาล

พิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คด ีหรือ (ข) โดยค าสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเหน็สมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ งมีค าขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจ าเป็นที่จะเรียก

บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง จะเรียก

บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นค าร้องเพ่ือให้หมายเรียกพร้อมกับค าฟ้องหรือ

ค าให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีค าพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าค าร้อง

นั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 
3
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

 มาตรา 58 ผู้ร้องสอดที่ได้เข้าเป็นคู่ความตามอนุมาตรา (๑) และ (๓) แห่งมาตราก่อนนี้  มีสิทธิ

เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ซึ่งโดยเฉพาะผู้ ร้องสอดอาจน าพยานหลักฐานใหม่มา

แสดง คดัค้านเอกสารที่ได้ย่ืนไว้ ถามค้านพยานที่ได้สบืมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สบืไปแล้วก่อนที่

ตนได้ร้องสอด อาจอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอาจได้รับหรือถูก

บงัคบัให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม 

 ห้ามมใิห้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา (๒) แห่งมาตราก่อน ใช้สทิธอิย่างอื่นนอกจากสทิธิ

ที่มอียู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทกร่์วมหรือจ าเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอด และห้ามมิให้ใช้สทิธิ

เช่นว่านั้นในทางที่ขัดกบัสทิธิของโจทกห์รือจ าเลยเดิม และให้ผู้ร้องสอดเสยีค่าฤชาธรรมเนียมอันเกดิแต่การที่

ร้องสอด แต่ถ้าศาลได้อนุญาตให้เข้าแทนที่โจทกห์รือจ าเลยเดิม ผู้ร้องสอดจึงมฐีานะเสมอด้วยคู่ความที่ตนเข้าแทน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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มีการน าบทบัญญัติเร่ืองการร้องสอดในวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม อาจไม่สอดคล้อง

กับระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีจะก่อให้เกิดปัญหาจากการที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดี 

ไม่สามารถเข้ามาในคดีได้ ซ่ึงการศึกษาจากแนวทางการพิจารณาของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด 

พบว่า การน าวิธพิีจารณาความแพ่งว่าด้วยการร้องสอดมาใช้ในวิธพิีจารณาคดีปกครอง ยังมีปัญหา

และอุปสรรคในการบังคับใช้หลายประการ ดังน้ี 

 

2. ปัญหาความไม่สอดคลอ้งของการน าหลกัการรอ้งสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 2.1 กรณีการร้องสอดเข้ามาด้วยความสมัครใจ  

 ลักษณะของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอดด้วยความสมัครใจ มีทั้งกรณีที่เข้ามา

เป็นคู่กรณีฝ่ายที่สาม ตามมาตรา 57 (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเข้ามา

เป็นโจทก์ร่วม (ผู้ฟ้องคดีร่วม) หรือจ าเลยร่วม (ผู้ถูกฟ้องคดีร่วม) หรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง ตามมาตรา 57 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจา รณาความแพ่ง เมื่อพิจารณา

บทบัญญัติมาตรา 57(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ที่ บัญญัติให้

บุคคลภายนอกร้องขอเข้ามาในคดี “ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย 

ในผลแห่งคดีน้ัน” จากการศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดมีแนวทาง

พิจารณาว่า ผู้ที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ที่ ถูกกระทบกระเทือนหรือ 

ถูกบังคับโดยค าพิพากษาในคดีโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับคดีแพ่งแล้วเหน็ได้ว่า ความสัมพันธ์

ของบุคคลเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิตามกฎหมาย

ของเอกชนไว้หลายประการ หากมีข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเอง กส็ามารถน าคดีขึ้ นสู่การ

พิจารณาของศาลยุติธรรม โดยขอให้ศาลรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของคู่กรณีตามที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวินิจฉัยว่าใครมีสิทธิดีกว่ากัน ในขณะที่คดี

ปกครองเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อ านาจทางปกครอง

กับประชาชนซ่ึงความสัมพันธ์มีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน ประกอบกับอ านาจในการพิจารณาคดี

ปกครอง ศาลปกครองเพียงตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง หากเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมีอ านาจเพิกถอนการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน แต่ไม่อาจออก

ค าบังคับกับบุคคลภายนอกได้ การน าเง่ือนไขตามบทบัญญัติมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง ซ่ึงเป็นวิธีพิจารณาคดีที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกชนกับเอกชนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้

บังคับในคดีปกครอง ท าให้ศาลปกครองตีความกฎหมายในลักษณะที่จ ากัดอ านาจดุลพินิจของศาล 

เพราะแม้ศาลจะเห็นว่า บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากคดี แต่เมื่ อ 

ผู้ร้องสอดมีค าขอที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลกไ็ม่รับค าร้องสอดไว้พิจารณา 

เช่นน้ี การน าเง่ือนไขในการร้องสอดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา
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ใช้ในวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงท าให้บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้เข้ามาในคดีตั้งแต่ต้นถูกตัดสิทธิใน

การร้องสอดเข้ามาในคดีปกครองได้ 

 2.2  กรณีการร้องสอดโดยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี  

 การร้องสอดในกรณีน้ี เป็นเร่ืองที่บุคคลภายนอกไม่ได้ขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดเอง 

แต่เป็นกรณีที่คู่ความเดิมมีค าขอหรือศาลเรียกเข้ามาในคดีในฐานะเป็นผู้ร้องสอดโดยถูกบังคับ  

ซ่ึงมีได้ทั้งในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอให้ศาลเรียกเข้ามาในคดี หรือโดยศาลเรียกเข้ามาเอง 

โดยมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า เม่ือบทบัญญัติในเร่ืองการร้องสอดในมาตรา 57 แห่งประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง ให้สทิธบุิคคลภายนอกเข้ามาในคดี เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ข้อพิพาท

ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและยังไม่ได้เข้ามาในคดีน้ันได้เข้ามาในคดีเพ่ือที่จะพิจารณาไปใน

คราวเดียวกัน แต่หากไม่มีคดีเดิมหรือเน่ืองด้วยผู้ฟ้องคดีไม่มีอ านาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีน้ันแล้ว 

คู่กรณีจะขอให้ศาลเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ถูกต้องเข้ามาในคดีได้หรือไม่ จากการศึกษาหลักการ

พ้ืนฐานในคดีแพ่งซ่ึงใช้วิธีพิจารณาในระบบกล่าวหา ศาลยุติธรรมมักจะเคร่งครัดกับการพิจาณา

หลักเกณฑ์การร้องสอด โดยเห็นว่า การร้องสอดตามมาตรา 57 ไม่ใช่บทบัญญัติที่มีไว้เพ่ือใช้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องผิดตัว หากมีการฟ้องผิดตัวกไ็ม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจาก 

วิธพิีจารณาความแพ่งใช้ระบบกล่าวหา ซ่ึงศาลต้องวางตัวเป็นกลางในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

ไม่มีอ านาจเปล่ียนแปลงหรือก าหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ิมเติมโดยให้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดได้  

ดังน้ัน หลักในเร่ืองการร้องสอดในคดีแพ่งจึงต้องปรากฏว่าในคดีดังกล่าวมีตัวผู้ฟ้อ งคดีและ 

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคู่ความครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน ศาลจึงจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น  

ผู้ร้องสอดได้ เน่ืองจากศาลไม่มีอ านาจก าหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ให้แตกต่างไปจากความ

ประสงค์ของคู่กรณี แต่ในคดีปกครอง ซ่ึงมีวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายและศาลมีบทบาทในการ

แสวงหาข้อเท็จจริงตามระบบไต่สวน หากศาลพิจารณาค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า  

ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมาย 

เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ไม่ได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง

หรือฟ้องผิดตัว ศาลมีอ านาจก าหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีได้เอง โดยมีแนวทางพิจารณาก าหนดจาก 

ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี หรือจากการให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ที่ปรากฏช่ือในค าฟ้องท าค าช้ีแจงก่อนสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณา และในกรณีที่ศาลปกครองเหน็ว่า 

มีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายกับเหตุพิพาทอีก  

ศาลน่าที่จะเรียกหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาในคดีโดยอาศัยอ านาจตาม 

ข้อ 78 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. 2543 เน่ืองจากเง่ือนไขในการน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ถือเป็นปัญหา 

อนัเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากศาลปกครองไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาด้วยเหตุ

ที่ว่าผู้ฟ้องคดีระบุตัวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง กจ็ะมีปัญหาเกี่ยวกับเง่ือนไขการฟ้องคดี เพราะหาก

จะให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องเป็นคดีใหม่ อาจเป็นการย่ืนฟ้องคดีเม่ือพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีได้ 
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3. ขอ้เสนอแนะ 

 เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของการน าหลักการร้องสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในวิธพิีจารณาคดีปกครองของไทยแล้ว เหน็ว่า หลักการร้องสอด

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการที่บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้เข้ามาในคดีต้ังแต่ต้น  

จะร้องสอดเข้ามาในคดีเพ่ือยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิตามกฎหมาย

แพ่ง แต่โดยที่คดีปกครอง ลักษณะข้อพิพาทเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซ่ึงความสัมพันธ ์

ระหว่างกันเป็นไปในลักษณะที่ไม่เท่าเทยีมกัน ประกอบกับด้วยข้อจ ากัดของอ านาจศาลปกครอง

ในการก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542  ดังน้ัน การน าหลักการร้องสอดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งบางเร่ืองมาใช้บังคับกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงยังไม่สอดคล้อง 

กบัลักษณะข้อพิพาทในทางปกครองและหลักกฎหมายวิธพิีจารณาคดีปกครอง 

 จากการศึกษาหลักการร้องสอดในวิธีพิจารณาคดีปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

ศาลปกครองฝร่ังเศสได้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการร้องสอดในคดีปกครองว่า บุคคลอื่น

ซ่ึงไม่ใช่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี อาจย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้

ขึ้ นอยู่กับประเภทคดี โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่ เป็นคดีประเภทที่ศาลมีอ านาจเต็ม (plein 

contentieux)
4
 ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ความในคดีต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า สิทธิของตนอาจจะถูก

กระทบกระเทือนจากค าพิพากษาของศาล ส่วนในคดีเพิกถอนการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(excè s de pouvoir)
5
 หากผู้ น้ันประสงค์ เ ข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า 

ตนมีความเกี่ยวข้องเพียงพอกับการขอให้ยกเลิกค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  

ในส่วนกรณีที่ประสงค์เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแสดงให้เหน็ว่าตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ที่จะให้ค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ันยังคงใช้บังคับได้ต่อไป ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 

เป็นการก าหนดเง่ือนไขและสิทธิของผู้ร้องสอดในคดีปกครองโดยเฉพาะซ่ึงแตกต่างจากคดีแพ่ง 

                                                           

 
4
 การฟ้องคดีที่ศาลมีอ านาจเตม็ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นคดีที่ศาลปกครองมีอ านาจสั่งการได้

กว้างขวางโดยไม่จ ากดัเฉพาะการสั่งเพิกถอนนิตกิรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดทีี่ศาลปกครองมอี านาจเตม็

มุ่งปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล (Droit subjectif) โดยเฉพาะสทิธใินการที่จะได้รับค่าทดแทนหรือค่าสนิไหมทดแทน

ความเสยีกายที่บุคคลได้รับจากการกระท าของฝ่ายปกครองหรือในคดเีกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองที่ฝ่ายปกครอง

ใช้อ านาจฝ่ายเดยีวที่กระทบต่อสญัญาท าให้มีความเสยีหายเกดิขึ้น คู่สญัญามสีทิธไิด้รับการชดใช้ เป็นต้น 

 
5
 คดีฟ้องเพิกถอนการกระท าของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นคดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายของฝ่ายปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีอ านาจจ ากดัอยู่เพียงแค่การวินิจฉัยเพิกถอน หากตรวจสอบพบว่า  

นิตกิรรมทางปกครองฝ่ายเดยีวที่ถูกโต้แย้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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กรณีจึงน่าจะน ามาปรับใช้กับการก าหนดเง่ือนไขในการร้องสอดในคดีปกครองของไทย  

ซ่ึงจะท าให้ลักษณะการร้องสอดเข้ามาในคดีสอดคล้องกับลักษณะคดีปกครองมากกว่าการน า

เง่ือนไขในมาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 
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