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พัฒนาการในชวงลาสุดในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในประเทศฝรัง่เศส 
 

  ในชวงเวลาที่ผานมานั้น ศาลปกครองสูงสุด (สภาแหงรัฐ - Conseil d'Etat ) 
ของฝรั่งเศสไดวางแนวคําพิพากษาซึ่งมีผลตอพัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเปนลําดับ
มาซึ่งคําพิพากษาเหลานี้ไดพัฒนามาจนถึงปจจุบัน และจะมีผลตอการศึกษาวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง   
  ตลอดเวลาที่ผานมานั้นมีคดีมาสูศาลปกครองสูงสุดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 
จนกระทั่งไดมีการพัฒนาใหมีศาลปกครองเปน 3 ระดับชั้น คือ ศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ และศาลปกครองสูงสุด ปจจุบันประชาชนไดใชสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครอง
มากขึ้น ซ่ึงปรากฏตามสถิติวา ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีไมต่ํากวา 90,000 คดีตอป  
และศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยคดี  ไมต่ํากวา 100,000 คดีตอป ประชาชนจึงเรียกรองให 
ศาลปกครองทํางานดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาไมกี่วัน และในขณะเดียวกันก็ตองการ
ใหศาลปกครองมีการวินิจฉัยคดีที่มีประสิทธิภาพดวย  ดังน้ัน ภายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมานี้ 
ศาลปกครองจึงไดปฏิรูปการทํางานของตนเอง ซ่ึงเม่ือเทียบระยะเวลาดังกลาวกับประวัติศาสตร
แลว ถือไดวาเปนพัฒนาการทางกฎหมายที่ใชเวลานอยมาก    
  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ที่ผานมา ฝายนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศส 
ไดผานกฎหมายที่จะปฏิรูปกระบวนการวินิจฉัยคดีโดยเรงดวน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 
มกราคม 2544 ที่จะถึงนี้ โดยฝายนิติบัญญัติไดมอบอํานาจในกระบวนการปฏิรูปการทํางาน
ของศาลปกครอง ดังน้ี 
  1. ในสวนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน  เดิมไดถือหลักวาศาลปกครอง
ไมอาจจะออกคําสั่งใหฝายปกครองปฏิบัติการหรือออกคําสั่งทางปกครองใด ๆ ได แตใน
ปจจุบันกฎหมายปฏิรูประบบศาลปกครองไดมอบอํานาจใหศาลปกครองสามารถออกคําสั่งให

                                          
* ลงพิมพเผยแพรในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ เลม 2 : กฎหมายปกครองภาควิธีสบัญญัติ  
*  ถอดเทปและเรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายปกครองและคดีปกครอง

ของประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2543 ณ สํานักงานศาลปกครอง แปลโดย 
นายประสาท พงษสุวรรณ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง และนายบุญอนันต วรรณพาณิชย ตุลาการหัวหนา
คณะศาลปกครองกลาง พิมพครั้งแรกใน วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2544) 
  ** หัวหนาคณะพิจารณาคดีคณะที่ 9  ของสภาแหงรัฐ (Conseil d’Etat) ประเทศฝรั่งเศส 
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ฝายปกครองออกคําสั่งทางปกครองในบางเรื่อง หรือตองปฏิบัติการใด ๆ ใหเปนไปตาม 
คําพิพากษาได หรือใหอํานาจศาลปกครองวางมาตรการเรงดวนในการพิจารณาคดี  
  2. ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาที่รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลง  
ดังน้ี    
  2.1 ปรับลดการจัดองคกรของศาลปกครองสูงสุด จากเดิมองคคณะ
ประกอบดวยตุลาการ 7-9 คน เหลือองคคณะละ 3 คน  และในบางเรื่องใหสามารถพิจารณา
พิพากษาโดยใชตุลาการเพียงนายเดียว   
  2.2  ในคดีที่ตองพิจารณาโดยเรงดวน กฎหมายกําหนดใหพิจารณาภายใน 
1-2 วัน จึงยกเวนไมตองมีขั้นตอนการแถลงคดีโดยตุลาการผูแถลงคดี   
  2.3 เปดโอกาสใหศาลปกครองกําหนดเงื่อนไขที่จะไมรับคดีไวพิจารณาหรือ
กําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลที่จะรับไวพิจารณาได โดยกระบวนการ
ที่รวดเร็ว   
  2.4 ในสวนของรายละเอียดไดกําหนดใหศาลปกครองตองตรวจสอบคําฟอง
โดยเร็ว  เชน คดีไมมีสาระสําคัญอันควรแกการวินิจฉัยและมีคําสั่งไมรับและจําหนายคดี 
ออกจากสารบบตั้งแตตน  
 จากความสําเร็จของศาลปกครองในการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาในชวง  
10 ปน้ีเอง  ประชาชนจึงมุงมาฟองคดีตอศาลปกครอง สภาพการณดังกลาวจึงทําให 
ศาลปกครองเองถูกบังคับใหตองปรับปรุงตัวเองใหดําเนินกระบวนพิจารณาที่มีทั้งความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสยังไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองชั้นตน  
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ และศาลปกครองสูงสุดเปนประมวลกฎหมายวาดวยกระบวนยุติธรรม
ทางปกครองเปนฉบับเดียวกันเม่ือวันที่  4 พฤษภาคม 2543 โดยจะเริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2544 เปนตนไป  ทั้งน้ี ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกฎหมายเดิม และ
ประมวลกฎหมายฉบับน้ีไดรวมกฎหมายการปฏิรูปกระบวนการวินิจฉัยคดีที่ออกเม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2543 เขาไวดวยกัน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบศาลของประเทศฝรั่งเศส 
 
วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นตน  ศาลปกครองชั้นอุทธรณ  และศาลปกครองสูงสุด 
 ทั้ ง  3 ศาลมีกระบวนวิธี พิจารณาคดีที่ มีลักษณะคลายคลึ งกัน  และมี 
ขอแตกตางกันในกระบวนวิธีพิจารณาซึ่งเปนลักษณะพิเศษของแตละศาล กระบวนวิธีพิจารณา
ในศาลชั้นตนยอมตองมีความแตกตางกับกระบวนวิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด และการ 
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ที่จะมีการกลาวถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดบอยครั้ง มิใชเปนเพราะ
ทํางานในศาลปกครองสูงสุด แตศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจหนาที่และลักษณะการพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีลักษณะเฉพาะและมีความสําคัญตอวิธีพิจารณาคดีปกครองเปนอยางมาก 
 1. การรับคําฟอง (ซ่ึงแยกออกไดเปนการยื่นคําฟอง การตรวจคําฟอง และ
การรับคําฟอง) เม่ือมีการยื่นคําฟองตอศาล สิ่งแรกที่เจาหนาที่ของศาลปกครองชั้นตนหรือ 
ศาลปกครองสูงสุดตองกระทําคือ ประทับตราและลงวันที่ในคําฟองนั้น และตรวจวาคําฟองนั้น
ไดยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะศาลจะดู 
วันที่รับคําฟองเปนหลัก  ทั้งน้ี ไมวาศาลจะรับคําฟองโดยเจาหนาที่หรือวิธีการอื่นใด เพราะ
ประเทศฝรั่งเศสไดวางระบบสําหรับคดีบางเรื่องที่จําเปนตองฟองภายใน 24 ชั่วโมง หรือ  
48 ชั่วโมง และคดีประเภทนี้ทนายความหรือโจทกสามารถนําคดีมาฟองตอศาลดวยตนเอง  
โดยนําคําฟองใสซองและสอดเขาไปในชองรับคําฟองของเครื่องประทับรับฟองอัตโนมัติ  
(มีลักษณะคลายเครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติ) ที่ไมจําเปนตองใชเจาหนาที่เปนผูรับคําฟอง 
 2. การวิเคราะหคําฟอง ในศาลปกครองสูงสุดจะมีหนวยตรวจสอบและ
วิเคราะหคําฟองโดยเฉพาะ แตในศาลปกครองชั้นตนทั่วไปจะมีจาศาลหรือเจาหนาที่จาศาล
ตรวจสอบและวิเคราะหคําฟอง   
  การวิเคราะหคําฟองนี้จะทําโดยการสรุปยอขอเรียกรองหรือคําขอของผูฟอง
บันทึกลงไปในคอมพิวเตอร และพิมพเปนหนังสือแนบไวกับสํานวนคดี ซ่ึงประกอบดวย ชื่อโจทก 
ชื่อจําเลย  คําขอของผูฟองคดี และสาเหตุของคําฟอง และการวิเคราะหคําฟองโดยยอน้ีตองมี
รายละเอียดที่สําคัญมากกวาการยอขอความทั่วไป   
  ประโยชนที่สําคัญของการวิเคราะหคําฟอง  มีดังน้ี 
  2.1 ประโยชนในการแยกแยะประเภทคดี มีผลสําคัญตอการกําหนด 
แนวทางการสอบสวน ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามประเภทของคําฟอง เม่ือวิเคราะหคําฟองแลว
เจาหนาที่ผูวิเคราะหพบวาคดีมีความสําคัญ ก็ตองรีบรายงานไปใหประธานแผนกคดีปกครอง
สําหรับศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลปกครองชั้นตนนั้น ๆ ทราบ แลวแตกรณี   
   สําหรับในดานเทคนิคนั้น ตองมีการแยกประเภทคําฟองตั้งแตในชวงตน 
เชน คําฟองที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือกฎที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปน
คําฟองที่ไมจําเปนตองมีทนายความ หรือคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือการละเมิด 
ที่ตองมีทนายความ หรือคดีภาษีอากรที่ตองมีการดําเนินการเปนพิเศษออกไป (แฟมหรือ
สํานวนจะมีสีที่กําหนดไวโดยเฉพาะ) หรือคดีที่ตองดําเนินการโดยเรงดวนก็ตองเร่ิมดําเนินการ
โดยทันที (คดีที่ตุลาการนายเดียวสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได)   
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   ในปจจุบันคดีที่ตองดําเนินการโดยเรงดวนที่มีเปนจํานวนมากคือ  
คดีการหลบหนีเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ในเบื้องตนผูวาราชการจังหวัดจะออกคําสั่ง
ใหสงตัวผูหลบหนีเขาเมืองออกนอกราชอาณาจักร แตกฎหมายไดใหสิทธิบุคคลนั้นรองขอตอ
ศาลปกครองเพื่อใหมีคําพิพากษาเกี่ยวกับคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดนั้น ซ่ึงศาลปกครอง 
จะตองทําคําสั่งภายใน 48 ชั่วโมง โดยตํารวจจะควบคุมตัวผูหลบหนีเขาเมืองมายังศาลดวย 
เพราะหากศาลไมรับฟอง ตํารวจก็จะไดสงตัวบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรตามคําสั่งของ 
ผูวาราชการจังหวัดตอไป (โดยปกติคดีปกครองทั่วไปจะไมมีกรณีที่ตํารวจควบคุมตัวผูยื่น 
คําฟอง (โจทก) มาศาล) และคําฟองในคดีเรงดวนนี้จะเปนการทุเลาคําสั่งโดยชั่วคราว จึงเปน
การบังคับใหศาลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง คดีประเภทนี้เปนคดีที่มีลักษณะ
เปนขอยกเวน  ดังน้ัน การไตสวนจึงตองกระทําดวยวาจา 
   นอกจากนี้ เจาหนาที่ตองตรวจดูวามีคดีเรงดวนอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
เพราะตามกฎหมายการปฏิรูปกระบวนการวินิจฉัยคดีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ไดกําหนด 
“มาตรการโดยเรงดวน” สําหรับคดีดังตอไปน้ี 
   (1) กระบวนพิจารณาโดยเรงดวนที่มีมาตรการทดแทนการทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองหรือกฎไวเปนการชั่วคราว โดยปกติสิทธิของโจทกที่จะยื่น 
คําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองหรือกฎยังคงมีอยูและใชตามหลักเกณฑเดิม  
กลาวคือ โจทกยังคงตองแถลงวาคําสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจะตอง
พิสูจนขออางนั้นใหไดความวาคําสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น “นาจะ” ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผลของการบังคับตามคําสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นจะเกิดผลเสียหายแกโจทก และยากที่จะ
เยียวยาไดในภายหลัง จึงจะมีการออกคําสั่งทุเลาการบังคับให  ซ่ึงโดยปกติการมีคําสั่งทุเลา 
การบังคับจะเปนไปโดยยาก เพราะตองออกโดยองคคณะและใชเวลาในการพิจารณาออกคําสั่ง
นานมาก  ดังนั้น ถาศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองหรือกฎแลว คดีน้ัน
คาดหมายไดวาโจทกจะชนะคดีประมาณ 90%   
   จะเห็นไดวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีพิจารณาจากการทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองมาเปนการพิจารณาโดยเรงดวน แตก็ยังมีหลักการคลายกับ
หลักการเดิม คือ คําสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นนาจะไมชอบดวยกฎหมาย แตหลักการที่ 
เปลี่ยนไปคือ การเยียวยาความเสียหายที่ยากจะเยียวยาไดในภายหลังที่ไดถูกแทนที่โดยให
ตุลาการนายเดียวสามารถออกคําสั่งระงับคําสั่งทางปกครองหรือกฎไวโดยเรงดวนได  ทั้งนี้ 
ความเห็นของตุลาการนายเดียวไมผูกพันองคคณะ เพราะมิฉะนั้นองคคณะจะไมมีอิสระในการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับคําบังคับดังกลาว  ดังน้ัน มาตรการนี้จึงเปนมาตรการที่เปลี่ยนแปลงระบบ 
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วิธีพิจารณาของศาลปกครอง จากการพิจารณาโดยรอบคอบไมผิดพลาดมาเปนการพิจารณา
โดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (2) กระบวนพิจารณาโดยเรงดวนที่เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ มีหลักการให
ตุลาการนายเดียวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และออกคําสั่งภายใน 48 ชั่วโมง เกี่ยวกับ
กระทําการทางปกครองที่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเพื่อบังคับฝายปกครองใหงดเวน
การกระทํานั้น  กระบวนการนี้ เปนมาตรการใหมที่ออกมาเพื่อแกปญหาทางกระบวน 
วิธีพิจารณาที่รอบคอบและลาชาของศาลปกครอง ซ่ึงเดิมกฎหมายกําหนดใหเปนคดีที่อยูในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรมเรียกวา กระบวนพิจารณา VOIE DE FAIT โดยประชาชนหรือ 
ทนายความจะยื่นขอใหศาลยุติธรรมออกคําสั่งเพ่ือใหฝายปกครองระงับการกระทําหรือคําสั่งน้ัน 
(ทนายความชอบจะใชกระบวนการนี้ทางศาลยุติธรรม) และ   คําพิพากษาของศาลปกครอง 
ก็มีความแตกตางจากศาลยุติธรรม (เปนการสรางกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนแขงกับ 
ศาลยุติธรรม) 
  (3) กระบวนพิจารณาโดยเรงดวนเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ในกรณี 
ที่จะมีการลงนามในสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน ทางราชการจะทําสัญญาประกวดราคา 
ผูมีสวนไดเสียไดขอใหศาลเขามาพิจารณาและสั่งการในลักษณะแทรกแซงเพื่อมิใหมีการลงนาม
ในสัญญาไดทันที  ทั้งนี้  เพ่ือมิใหมีการยกเลิกเพิกถอนสัญญานั้นในภายหลัง และมิใหกอ 
ใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ในสัญญาที่สําคัญบางเร่ือง เชน การกอสรางสนามแขงขัน
ฟุตบอล (สตารดเดอฟรองท) การสรางทางหลวงหลายสาย เม่ือศาลไดรับการรองขอใหดําเนินการ
ไตสวนโดยเรงดวน ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายปกครองสงเอกสารหลักฐาน หรือศาลจะไตสวน
พยานหลักฐานใด ๆ ไดกอนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น 
  จากกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนดังกลาว เจาหนาที่จึงตองวิเคราะห 
แยกแยะประเภทคําฟอง เพ่ือศาลจะไดดําเนินการและวางแผนการดําเนินการใหเหมาะสม 
ตอไป  นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสยังมีระบบใหศาลปกครองชั้นตนขอความเห็นเก่ียวกับ
คดีปกครองตอศาลปกครองสูงสุดได และศาลปกครองสูงสุดตองตอบขอถามดังกลาวภายใน 
3 เดือน  โดยการทําคําวินิจฉัยโดยองคคณะ  ดังน้ัน ศาลปกครองสูงสุดจึงตองมีกระบวน
พิจารณาโดยเรงดวนในเรื่องนี้ดวย 
  2.2 ประโยชนในการแสดงใหเห็นความสัมพันธของคําฟองหลาย ๆ  
คําฟองที่เก่ียวเนื่องกัน  เชน คดีที่สามีหรือภริยายื่นฟองตอศาลปกครองแยกจากกันเปนคน
ละคดีแตเกี่ยวเนื่องกัน หรือคดีผูอยูอาศัยในหมูบานหลายคนฟองเกี่ยวกับการกอสราง 
บานพักอาศัย หรือคดีที่สมาชิกในสมาคมยื่นคําฟองแยกกัน เปนตน เจาหนาที่จึงตองวิเคราะห
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คําฟองลักษณะเดียวกันออกมาใหได  เพ่ือไมใหคําฟองประเภทเดียวกันแยกการพิจารณา 
ออกไปหลายองคคณะ ซ่ึงอาจมีผลตอการพิจารณาพิพากษาแตกตางกัน  และตองบันทึกขอมูล
ลงในคอมพิวเตอร  แลวทําหลักฐานแนบไวในสํานวนคดี   
   โดยปกติคําฟองที่เกี่ยวเน่ืองกันจะมอบใหองคคณะเดียวกันพิจารณา 
แตถาคําฟองลักษณะนี้มีเปนจํานวนมาก เชน 50 - 100 ราย ศาลจะตองกําหนดมาตรการที่จะ
พิจารณาคดีเปนพิเศษ โดยศาลจะเลือกคําฟองหนึ่งขึ้นมาพิจารณาพิพากษาเพื่อเปนแนวการ
พิจารณาคดีอ่ืน ๆ เหลานั้นในลักษณะเดียวกัน 
  2.3 ประโยชนในการแยกคําฟองประเภทที่โจทกมีรายไดนอยไมสามารถ
จายคาทนายความได และไดยื่นคําขอความชวยเหลือจากสํานักงานการชวยเหลือทางคดี  
หากเจาหนาที่พิจารณาวาเขาเงื่อนไขที่กําหนดไว ก็จะอนุมัติจายเงินคาทนายความใหโจทก  
คําฟองนี้มีลักษณะพิเศษ  คือ   
   2.3.1 โจทกสามารถยื่นคําขอความชวยเหลือไดกอนยื่นคําฟองจริง 
เจาหนาที่ตองตรวจสอบใหไดขอเท็จจริงวาโจทกมีความเดือดรอนจริงหรือไม ผลของการยื่น 
คําขอดังกลาวในทางกฎหมายจะถือเปนการ “ยืดอายุความ” ฟองคดีออกไป 
   2.3.2 ถาเจาหนาที่ตรวจพบวาโจทกยื่นคําขอพรอมกับคําฟอง ศาลจะ
ไมสามารถพิพากษาคดีไดจนกวาสํานักงานชวยเหลือทางคดีจะออกคําสั่งอนุมัติใหหรือ
ปฏิเสธคําขอชวยเหลือกอน  จึงเปนเรื่องที่สําคัญมากที่เจาหนาที่ตองวิเคราะหคําฟองให 
รอบคอบ เพ่ือไมใหศาลตองเสียเวลาในภายหลังหากพบวาเปนคําฟองที่มีคําขอความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย 
 3. การตรวจสอบหรือกลั่นกรองคําฟอง เปนกระบวนการทํางานรวมกัน
ระหวางจาศาลกับประธานศาลปกครองนั้น ๆ สําหรับศาลปกครองชั้นตน และประธานแผนก 
คดีปกครองกับ เจาหนาที่เลขานุการสําหรับศาลปกครองสูงสุด เพ่ือตรวจสอบวาคดีน้ันศาลจะมี
คําสั่งไมรับคดีน้ันไดเลยหรือไม โดยตรวจดูวาศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด 
มีอํานาจพิพากษาคดีหรือไม หลังจากนั้น จะตรวจดูวาคําฟองน้ันเขาเงื่อนไขในการที่จะรับ 
ไวพิจารณาหรือไม ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สืบเนื่องกัน ดังน้ี 
  3.1 การตรวจสอบวาศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม 
   3.1.1 คําฟองที่ไมใชคดีปกครอง ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีน้ันเลย อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานแผนกคดีปกครองจะเปนผูลงนามใน
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  ทั้งน้ี  จะมีเจาหนาที่เปนผูชวยตรวจสอบคําฟอง  นอกจากนี้ 
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ศาลปกครองสูงสุดยังมีอํานาจออกคําสั่งสงคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน ไปใหศาลปกครองชั้นตนที่มีเขตอํานาจดําเนินการตอไป 
   3.1.2 คําฟองที่เปนคดีปกครองที่ยื่นผิดชั้นศาลหรือผิดเขตพื้นที่  
ศาลปกครองที่ไดรับคําฟองน้ันจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือ
ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณจะสงคดีน้ันไปใหประธานแผนกคดีปกครองของศาลปกครอง
สูงสุด เพ่ือพิจารณาสงคดีน้ันไปยังศาลปกครองที่มีเขตอํานาจเหนือคดีน้ันเพ่ือรับไวพิจารณา 
คดีตอไป เชน โจทกยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองชั้นตน 
น้ันเองหรือศาลปกครองชั้นตนอ่ืน หรือศาลปกครองสตราสบูรกไดรับคําฟองที่อยูในเขตอํานาจ
ของศาลปกครองมารเซย อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรืออธิบดีศาลปกครองสตราสบูรก จะตอง
สงคดีน้ันไปใหประธานแผนกคดีปกครอง  เพ่ือพิจารณาสงคดีน้ันไปยังศาลปกครองที่มีเขต
อํานาจตอไป โดยกระบวนวิธีการนี้เปนการแกไขปญหา 2 ประการ  คือ 
    (1) หากศาลปกครองที่ไดรับคําฟองศาลแรก ปฏิเสธไมรับ 
คําฟองไวพิจารณา จะทําใหผูฟองไดรับความเดือดรอนเสียหายในการดําเนินการเพื่อยื่น 
คําฟองใหม 
    (2) เพ่ือเปนการปองกันมิใหศาลที่มีเขตอํานาจโตแยงวาคดีไมได
อยูในเขตอํานาจของตน เพราะคําสั่งสงคดีของประธานแผนกคดีปกครองเปนคําสั่งที่ไมอาจ
อุทธรณไดแตประการใด  
   3.1.3 คดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หรือคดีประเภทเดียวกัน รวมถึง
คําฟองที่มีความเปนไปไดที่จะมีลักษณะเดียวกัน เชน คดีขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
อาจจะฟองแยกกันหลายศาล  ศาลก็จะมีมาตรการตรวจสอบคําฟองดังกลาวจากศาลปกครอง
ชั้นตนอ่ืน ๆ ดวย  นอกจากนี้ ศาลอาจจะไดขอมูลจากโจทกผูฟองคดีวามีการฟองคดีประเภท
เดียวกันน้ันในศาลปกครองชั้นตนอ่ืน โดยศาลปกครองชั้นตนก็จะมีมาตรการโอนคดีกัน
ระหวางศาล  เพ่ือใหศาลหนึ่งรวมพิจารณาคดีเปนคดีเดียว โดยมีวิธีดําเนินการ 2 วิธี  คือ 
    (1) สงเรื่องไปใหประธานแผนกคดีปกครองของศาลปกครอง 
สูงสุดพิจารณาสั่งโอนคดี 
    (2) ใหศาลใดศาลหนึ่งพิจารณาพิพากษาคดีหน่ึงโดยรวดเร็วเปน
ตัวอยาง และโอนคดีที่เหลืออ่ืน ๆ ไปยังศาลที่มีคําพิพากษานั้น   
    ทั้ง 2 วิธีการดังกลาวเปนพัฒนาการมาจากวิธีการเดิมที่มีการ
ตรวจสอบวาคดีน้ันมีการฟองที่ไหนบาง และรวบรวมขอมูลใหประธานแผนกคดีปกครอง
พิจารณาสั่งวาควรสงไปใหศาลปกครองชั้นตนใดพิจารณา  ตอมาใชวิธีการใหทั้ง 2 ศาล  
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รับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงเปนคดีตัวอยาง โดยหยุดการพิจารณาคดีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกัน 
ซ่ึงอาจมีจํานวนเปน 100 คดี  เพ่ือปองกันมิใหมีการพิพากษาคดีเหลานั้นพรอม ๆ กัน  (ซ่ึงอาจ
นําไปสูการอุทธรณคดีพรอม ๆ กันดวย)   
   การตรวจสอบคําฟองน้ีเปนเรื่องสําคัญมากเพื่อประธานจะไดมีคําสั่ง 
ไมรับคดีไวพิจารณาตั้งแตตน ทั้งคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือคดีไมเขาเงื่อนไข
การฟองคดี    ซ่ึงเปนพัฒนาการที่ประหยัดเวลา และการทํางานของศาลที่ไมตองสงคําฟอง 
ไปใหคูกรณีทําคําใหการและแลกเปลี่ยนเอกสารกันหลายขั้นตอน 
  3.2 การตรวจสอบวาคดีเขาเงื่อนไขแหงการฟองคดีหรือไม มี 2 กรณี 
   3.2.1 กรณีเง่ือนไขแหงการฟองคดีที่ไมสามารถแกไขใหถูกตองได
เลย  ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลอาจเห็นไดโดยพลัน อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานแผนก 
คดีปกครองมีอํานาจที่จะสั่งไม รับคดี น้ันไวพิจารณาโดยไมตองทําการสอบสวน  ซ่ึงมี  
3 ประเภทคดี 
    (1) คดีขาดอายุความ ดูเหมือนวาเปนเรื่องงายที่จะพิจารณาวา
คดีใดขาดอายุความ แตปญหาก็คือคดีน้ันเริ่มนับอายุความเมื่อใด เชน การออกกฎตองนับ 
อายุความตั้งแตวันประกาศใชกฎนั้น แตถาเปนคําสั่งเฉพาะรายจะตองดูวาฝายปกครองไดแจง
คําสั่งใหแกผูมีสวนไดเสียในคําสั่งน้ันเม่ือใด อายุความจึงจะเริ่มนับ แตถาศาลไมแนใจ ศาลตอง
ไตสวนหรือตรวจสอบใหแนชัดวาคดีขาดอายุความหรือไม ไมอาจมีคําสั่งไมรับไวพิจารณาได
โดยพลัน 
    (2) คดีฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไมอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง เชน การฟองขอใหเพิกถอนความเห็น คําเตือน หรือขอแนะนําของ
คณะกรรมการตาง ๆ ซ่ึงโดยทั่วไปไมใชคําสั่งทางปกครองที่จะขอเพิกถอนได (เวนแต 
ความเห็นของคณะกรรมการที่มีผลบังคับเชนเดียวกับคําสั่งทางปกครอง) อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตนมีอํานาจออกคําสั่งไมรับคําฟองไดในทันที  แตถาศาลไมแนใจวาเปนความเห็น คําเตือน 
ขอแนะนํา หรือความเห็นที่มีผลบังคับเชนเดียวกับคําสั่งทางปกครองหรือไม ศาลตองตรวจสอบ
ใหไดขอเท็จจริงที่แนชัด มิฉะนั้นศาลไมสามารถมีคําสั่งไมรับคดีไดโดยพลัน 
    (3) คดีที่ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่กฎหมาย
กําหนดใหตองอุทธรณภายในฝายปกครองกอน ถาปรากฏขอเท็จจริงวาโจทกไมไดดําเนินการ
อุทธรณกอนยื่น  คําฟองตอศาลปกครอง ศาลตองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  แตทั้งนี้ 
ศาลตองตรวจสอบใหแนชัดกอนวาโจทกไดยื่นอุทธรณตอฝายปกครองแลวหรือไม เพราะโจทก
อาจจะยื่นอุทธรณตอฝายปกครองแลว แตลืมแจงใหศาลปกครองทราบ  ดังน้ัน หากศาลมี 
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ขอสงสัย ศาลจะตองไตสวนหรือตรวจสอบใหแนชัด กอนที่ศาลจะออกคําสั่งไมรับพิจารณา 
คําฟองไวพิจารณา ซ่ึงหากมีคดีประเภทนี้ในประเทศไทย  ก็ควรที่จะตรวจสอบใหม่ันใจวาโจทก
ไดมีการอุทธรณเรื่องนั้นตอฝายปกครองแลวหรือยัง 
   คดีอีกประเภทหนึ่งที่ศาลปกครองไมอาจมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
ไดทันทีที่มีการยื่นคําฟอง  แตจะตองรอจนกวาจะพนกําหนดอายุความการฟองคดีน้ัน เชน  
คดีที่โจทกฟองภายในอายุความ แตโจทกไมไดใหเหตุผลสนับสนุนทายคําฟอง ซ่ึงโดยหลัก 
คําฟองจะตองมีเหตุผลสนับสนุนคําขอทายฟอง เม่ือพบขอบกพรองเชนนี้ศาลจะตองแจงให
โจทกทราบ เพ่ือแกไขภายในกําหนดอายุความฟองคดีได แตเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
แลวโจทกไมไดแกไขคําฟองหรือไมใหเหตุผลสนับสนุนทายฟองนั้น ศาลปกครองก็มีอํานาจสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาได 
   3.2.2 กรณีเงื่อนไขแหงการฟองคดีน้ันมีขอบกพรองแตโจทก
สามารถแกไขขอบกพรองใหถูกตองตอไปได  ซ่ึงศาลจะตองออกคําสั่งใหโจทกแกไข 
ขอบกพรองนั้นเสียกอนที่ศาลจะออกคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  เชน   
    (1) คําฟองที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือกฎ  แตโจทก
ไมไดแนบคําสั่งทางปกครองหรือกฎน้ันมาพรอมกับคําฟอง เม่ือศาลไดมีคําสั่งใหโจทกสง 
คําสั่งทางปกครองหรือกฎแลว แตโจทกไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ศาลก็มีอํานาจสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา    
    (2) คําฟองประเภทนั้นตองมีทนายความเพ่ือเปนตัวแทนของ
โจทกในการฟองคดี  แตโจทกไดดําเนินการฟองคดีดวยตนเอง  เม่ือศาลไดมีคําสั่งใหโจทกหา
ทนายความแลว แตโจทกไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด  ศาลก็มีอํานาจสั่งไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณา 
    (3) การฟองคดีแทนบุคคลอ่ืน เชน บุคคลธรรมดาฟองแทน
บุคคลธรรมดาหรือฟองแทนนิติบุคคล  ซ่ึงกรณีฟองแทนบุคคลธรรมดามีเง่ือนไขวาตองแนบ 
ใบมอบฉันทะมาดวย   ซ่ึงหากไมแนบมาก็จะมีผลใหศาลพิจารณาไมรับคําฟองได แตกรณี 
ฟองแทนนิติบุคคลจะตองมีคํารับรองจากนิติบุคคลวาใหฟองแทนนิติบุคคลนั้นได เชน  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยื่นคําฟองตอศาลปกครองแทนองคการฯ  แตกฎหมายได
บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจขององคการฯ ไวอยางชัดแจง  จึงตองปรากฏหลักฐานการมอบ
อํานาจอยางชัดแจงของที่ประชุมสภาองคการฯ ในแตละคดี (ที่ประชุมสภาองคการฯ ไมสามารถ
ที่จะมอบอํานาจเปนการทั่วไปใหฟองทุกคดีได) กรณีเชนนี้แมนายกองคการฯ จะฟองดวย 
ตนเอง ศาลก็ตองตรวจสอบการมอบอํานาจใหแนชัดวาผูที่ไดรับมอบอํานาจนั้นไดรับมอบ
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อํานาจอยางถูกตองหรือไม  เพราะสภาอาจจะมีมติตรงกันขามกับคําฟองของนายกองคการฯ  
ก็ได ซ่ึงในเรื่องน้ีมีความสําคัญและเปนลักษณะพิเศษที่ศาลปกครองตองตรวจสอบใหได 
ความโดยชัดแจง 
 ฉะน้ัน การตรวจสอบคําฟองในสวนนี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่เจาหนาที่หรือ 
ศาลปกครองจะตองตรวจสอบใหพบเสียโดยเร็ววาคําฟองน้ันจะตองแกไขคําฟองหรือแกไข 
ในเร่ืองใด  เพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขในการฟองคดี  เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งใหแกไขแลว ศาล
จะตองรอใหพนกําหนดระยะเวลาที่กําหนดใหโจทกแกไข  ซ่ึงหากตรวจพบขอบกพรองใน 
ภายหลัง อาจจะทําใหการพิจารณาคดีตองลาชาออกไป 
 หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองคําฟอง เพ่ือดูวาศาลมีอํานาจ 
รับฟองและคดีน้ันเขาเงื่อนไขในการฟองหรือไม  อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานแผนก
คดีปกครองก็จะจายสํานวนใหแผนกตาง ๆ ในศาลนั้น ซ่ึงแตละศาลจะแบงออกเปนแผนกและ
องคคณะตาง ๆ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละคดี 
 4. การแสวงหาขอเท็จจริงของคําฟอง  ขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงเปน
เรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาตั้งแตชวงเริ่มตน โดยการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลจะมีได 
ในทุกกรณี แตในบางเรื่องอาจจะมีขอยกเวนไมตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง (ไมใช 
ขอบังคับตายตัว) โดยดูจากคําฟอง  เม่ือเห็นไดชัดวาเรื่องน้ีสามารถที่จะพิจารณาพิพากษาได
จากตัวคําฟองน้ัน ศาลก็สามารถสรุปสํานวนและพิพากษาคดีน้ันโดยการพิพากษาของตุลาการ
นายเดียว และอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานแผนกคดีปกครองจะออกคําสั่งยกเวน 
ไมตองมีการแสวงหาขอเท็จจริง  แตทั้งนี้ยังคงตองมีขั้นตอนการแถลงคดีปกครอง  (ซ่ึงจะตาง
จากกรณีที่ศาลมีอํานาจสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ซ่ึงเปนเรื่องที่ศาลไมมีอํานาจพิจารณาหรือ
คดีไมเขาเงื่อนไขในการฟอง)   
  หากคดียังคงตองมีกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง  ขั้นตอนหรือการที่จะ
ดําเนินการ ก็จะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศาล  หรือสมาชิกชั้นตนของศาลปกครองสูงสุด 
ซ่ึงอยูในองคคณะนั้น จะตองเตรียมแผนหรือขั้นตอนในการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือเสนอตอ 
หัวหนาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  แผนหรือข้ันตอนการแสวงหาขอเท็จจริง  จะเร่ิมจาก 
  4.1 การที่ศาลจะกําหนดวาคดีน้ันใครจะเปนจําเลย  เพ่ือสงสําเนาคําฟอง
ไปยังบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหทําคําใหการสงมาใหศาลปกครอง ซ่ึงหากเปนคดีที่ 
คอนขางงาย เชน คดีที่ฟองขอเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองหรือคําสั่งทางปกครอง ก็จะมี
จําเลยหรือผูถูกฟองคดีเพียงรายเดียว  หรือบางกรณีอาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวของ 3 ฝาย เชน 



 

 

11 

โจทกฟองขอใหเพิกถอนการแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ศาลจะตองสงสําเนาคําฟองไปให 
ผูออกคําสั่งทางปกครอง ผูเสียหายและขาราชการผูที่ไดรับประโยชนจากคําสั่งแตงตั้งน้ัน หรือ
กรณีฟองขอเพิกถอนผลการสอบ ก็อาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวของ 3 ฝาย เชนเดียวกัน หรือกรณี
ฟองขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ศาลจะสงสําเนาคําฟองไปใหสวนราชการที่ออก 
ใบอนุญาตและผูที่ไดรับใบอนุญาต  ซ่ึงกรณีการฟองขอเพิกถอนใบอนุญาตการกอสรางอาคารนี้
จะมีวิธีพิจารณาเปนการเฉพาะ  โดยกําหนดใหผูฟองคดีมีหนาที่สงสําเนาคําฟองไปใหผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคารนั้นโดยตรงดวย 
   การสงสําเนาคําฟองไปใหหลายหนวยงานหรือหลายบุคคลนี้  อาจจะ
พิจารณาแยกวาหากเปนจําเลยก็ตองใหสง "คําใหการ" แตหากเปนหนวยงานหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของก็ตองใหสง "ความเห็น" มาใหศาล  ซ่ึงเรื่องน้ีศาลปกครองสูงสุดจะสงสําเนาคําฟอง
มากเปนพิเศษ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตใหกอสรางอาคารโดยไมชอบดวย
กฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดอาจจะสงสําเนาคําฟอง 
   - เ พ่ือขอความเห็นจากกระทรวงโยธาธิการ  ซ่ึงมีหนาที่ ดูแล 
การกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   - หากมีการใหเงินอุดหนุนก็จะสงไปที่กระทรวงการคลังหรือเจาของ 
งบประมาณเพื่อจะไดขอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   
   - หากเปนเรื่องเก่ียวกับการกูเงินหรือการค้ําประกันการกูเงินของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ศาลปกครองสูงสุดจะสงสําเนาคําฟองไปยังกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็จะสงสําเนาคําฟองดังกลาวไปใหกรมที่ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใหสงความเห็นมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี   
   ทั้งน้ี การที่แผนกคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดขอความเห็นไปยัง
หนวยราชการตาง ๆ ไมไดหมายความวาหนวยงานราชการนั้น ๆ ตกเปนจําเลยในคดี  
เพราะยังเปนคดีระหวางประชาชนที่ฟองเปนโจทกและองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
เปนจําเลย  เพียงแตศาลปกครองสูงสุดตองการจะทราบปรัชญาหรือแนวความคิดของ
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องน้ัน ๆ  หากศาลปกครองสูงสุดไมยอมรับแนวความคิดนั้นก็จะ
พิจารณาวินิจฉัยคดีน้ันโดยอิสระตอไป 
   แผนหรือขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงน้ี เม่ืออธิบดีศาลปกครอง 
ชั้นตนหรือประธานแผนกคดีปกครองไดอนุมัติแลว จะมีการบันทึกแผนหรือขั้นตอนดังกลาว 
ลงในระบบคอมพิวเตอรของคดีน้ัน เพราะในการสงสําเนาคําฟอง ศาลจะเปนผูกําหนดวาจําเลย
จะตองสงคําใหการในระยะเวลาใด  ถาผานระยะเวลานั้นไปแลวจะตองมีขั้นตอนการติดตาม 



 

 

12 

ตอไป  ซ่ึงในทางปฏิบัติศาลจะสงคําฟองไปใหบุคคลที่เกี่ยวของคอนขางมาก  เพ่ือจะไดขอมูล 
ที่เกี่ยวของกลับมาใหมากที่สุด 
  4.2 การแลกเปลี่ยนเอกสารและบันทึกตาง ๆ ระหวางโจทกและจําเลย 
ซ่ึงตามกฎหมายไทยก็คือการสงคําฟองใหจําเลยทําคําใหการนั่นเอง  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
สําคัญ เพราะวาเปนหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความตองใหความเคารพตอหลัก Contradiction  
คือ การใหทุกฝายมีสิทธิในการตอสูหรือโตแยงได  เพราะในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
โดยหลักแลวจะแสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสารเปนหลัก  ทั้งนี้เพราะสาเหตุของการฟองคดี
เปนปญหาที่สําคัญและมีขอบเขตที่กวางขวาง การใชวิธีการตอสูคดีดวยวาจาโดยการใหการ
ของพยานอาจจะมีปญหา การทําคดีเปนเอกสารจะทําใหปญหานี้ไดรับการชี้แจงที่ครอบคลุม
ดวยเอกสารฉบับเดียว 
   อยางไรก็ตาม กระบวนการพิจารณาที่ใชการแลกเปลี่ยนเอกสารเปน
หลักนี้ ก็ยังมีปญหาอยู 2 ประการ คือ  
   ประการแรก คูกรณีอาจตั้งใจที่จะไมกลาวถึงขอความหรือประเด็น 
ที่จะเปนผลเสียแกตนเอง จะกลาวถึงแตประเด็นที่เปนผลดีแกตนเองเทานั้น  
   ประการที่สอง บางครั้งคูกรณีที่มีหนาที่ชี้แจงหรือตองสงเอกสาร  
อาจจะหลงลืม หรือไมชี้แจงในสิ่งที่เขาหลงลืม หรือที่เขาตั้งใจที่จะไมสงเอกสารนั้น ๆ  
   สําหรับข้ันตอนในการแลกเปลี่ยนเอกสารน้ัน  มีดังน้ี 
   4.2.1 เอกสารชิ้นแรกที่คูกรณีฝายโจทกจะทําตอศาล คือคําฟอง   
ซ่ึงโจทกสามารถแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของคําฟองใหชัดเจนได เพราะวิธีพิจารณา 
ที่เกี่ยวกับคําฟองของศาลปกครองจะตางจากของศาลแพงตรงที่วา คําฟองในคดีแพงโจทก
สามารถฟองโดยยื่นคําฟองที่มีรายละเอียดเพียง 3-4 บรรทัด  แตในศาลปกครองโจทกจะตอง
ยื่นคําฟองที่มีรายละเอียดครบถวน  หากไมครบถวน ตองมีการเพิ่มเติมคําฟองเขามาเพื่อให
ไดรายละเอียด 
    การที่ศาลอนุญาตใหโจทกสามารถแกไขเพ่ิมเติมคําฟองไดน้ัน  
เปนเพราะระยะเวลาในการฟองคดีปกครองของฝรั่งเศสคอนขางสั้น คือ เพียง 4 เดือน โจทก 
จึงฟองคดีเทาที่รูมากอนเทานั้น และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ คําฟองในคดีปกครองตองเปน
คําฟองที่งายตอการฟอง หากรูวาตนไดรับความเสียหายอยางใด ก็สามารถยื่นฟองมากอนได 
แลวทําคําฟองเพ่ิมเติมภายหลัง (เปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถฟองคดีได) เพราะ
หลักสําคัญประการหนึ่งของคําฟองคดีปกครอง คือ คําขอทายฟองตองมีเหตุผลที่ชัดแจง  
ถาไมเชนนั้น ศาลจะไมรับไวพิจารณา จึงเปนหนาที่ของโจทกที่จะตองทําคําฟองเพ่ิมเติมเขามา  
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    จะเห็นไดวาชวงเวลาของการทําคําฟองนั้นมี 2 ชวง คือ ชวงยื่น
คําฟองฉบับแรกและชวงยื่นฉบับแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง  แตการอนุญาตใหโจทกทําคําฟองแกไข
เพ่ิมเติมไดก็อาจจะมีปญหา ศาลจึงแกปญหาโดยใชวิธีการประนีประนอมวาคําฟองที่แกไข 
เพ่ิมเติมจะตองทําภายใน 4 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําฟองครั้งแรก และเพ่ือมิใหมีการขยายเวลา
ใหทําคําฟองเพ่ิมเติมภายใน 4 เดือน ดังกลาว ทําใหการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลลาชา  
ซ่ึงอาจเกิดผลเสียแกศาลได  ดังน้ัน ถาหากโจทกไมทําคําฟองเพ่ิมเติมมาภายในระยะเวลาที่
กําหนด กฎหมายใหถือวาเปนการถอนคําฟองโดยอัตโนมัติ  ศาลก็จะจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ 
    สําหรับระยะเวลาของการทําคําฟองเพ่ิมเติมในศาลปกครอง 
สูงสุด (Conseil d'Etat) น้ัน กําหนดไว 4 เดือน นับแตวันที่ยื่นฟองคร้ังแรก สวนในศาลชั้นตน 
เปนดุลพินิจของอธิบดีหรือประธานศาลปกครองชั้นตนนั้น ๆ ที่จะกําหนด ซ่ึงอาจจะนอยกวา 4 
เดือนก็ได แตโดยที่มีเสียงเรียกรองจากประชาชนและสังคมที่ตองการใหศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาคดีโดยเร็ว Conseil d'Etat จึงไดปรึกษากันวาอาจจะลดระยะเวลาที่ใหสิทธิโจทก 
ทําคําฟองเพ่ิมเติมจาก 4 เดือน ลงมาภายในระยะเวลาเทาที่จําเปน  ซ่ึงกรณีน้ียังไมเปนขอยุติ
วาจะกําหนดระยะเวลาเทาใด 
   4.2.2 เม่ือไดคําฟองและคําฟองเพ่ิมเติมครบถวนแลว ก็จะเร่ิมขั้นตอน
การแลกเปลี่ยนเอกสารกันระหวางคูกรณี  เร่ิมตนโดยจาศาลจะเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ในการสงคําฟองของโจทกไปใหจําเลยเพื่อทําคําใหการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเอกสารดังกลาว 
จะอยูในความควบคุมของตุลาการเจาของสํานวน และประธานศาลหรืออธิบดีศาลปกครอง 
ชั้นตน  สวนผูรับผิดชอบประสานงานในดานธุรการคือจาศาล 
    หลังจากที่จําเลยทําคําใหการแลว เปนหนาที่ของศาลจะตองสง
คําใหการนั้นไปใหโจทก เพ่ือใหโจทกสามารถตรวจสอบขออางและขอโตแยงของจําเลย และ
สามารถทําความเห็นโตแยงกลับมาได ตามหลัก Contradiction 
    เม่ือโจทกสงคําคัดคานคําใหการไปที่ศาลแลว เปนดุลพินิจของ
ศาลที่จะตรวจสอบวา ขอเทจ็จริงที่ไดรับมาเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือไม และคําคัดคาน
คําใหการของโจทกมีเน้ือหาหรือมีประเด็นใหมที่ศาลหรือจําเลยจําเปนตองทราบหรือไม   
ถาหากมีประเด็นใหม  ศาลก็มีหนาที่ตองสงคําคัดคานคําใหการของโจทกไปใหจําเลยเพ่ือทํา 
คําใหการเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง  เม่ือจําเลยทําคําใหการเพิ่มเติมก็เปนหนาที่ของศาลที่จะตองสง
คําใหการเพิ่มเติมดังกลาวไปใหโจทกเสนอความเห็นในสิ่งที่จําเลยไดทํามา แตขั้นตอนนี้เปน 
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ดุลพินิจของศาลที่จะตรวจดูวาลักษณะของเอกสารหรือขอเท็จจริงดังกลาวจําเปนตองแจงใหอีก
ฝายหนึ่งทราบหรือไม และการแสวงหาขอเท็จจริงเพียงพอแลวหรือไม  
    ขั้นตอนหรือวิธีการดังกลาวขางตนนี้มีขอเสียประการหนึ่ง คือ  
จะทําใหตุลาการเจาของสํานวนหรือประธาน Conseil d'Etat ตองเสียเวลาที่จะตรวจสอบดูวา 
คําคัดคานคําใหการของโจทกดังกลาวมีประเด็นใหมหรือไม เพ่ือสงไปใหจําเลยทําคําใหการ 
เพ่ิมเติมมาอีกครั้งหน่ึง 
    สําหรับศาลปกครองชั้นตนจะวางบทบาทวิธีปฏิบัติในการ
แกไขขอบกพรองดังกลาว  ดังน้ี 
    (1) ใหโจทกสงคําคัดคานคําใหการไปใหจําเลย เพ่ือใหจําเลย 
ทําคําใหการเพิ่มเติมทันทีโดยอัตโนมัติโดยศาลจะไมพิจารณาขอเท็จจริง เพราะเจาหนาที่ 
มีงานมาก และศาลก็มีคดีมากเชนกัน  
    โดยทั่วไปการแสวงหาขอเท็จจริงจะเปดโอกาสใหคูกรณี 
ทั้งสองฝาย มีโอกาสโตแยงคัดคานอยางนอย 2 ครั้ง คือโจทกทําคําฟองและคําคัดคาน 
คําใหการ  สวนจําเลยทําคําใหการและคําใหการเพิ่มเติม (รวมอยางนอย 4 ครั้งเสมอ) แตทาง
แกปญหาของศาลปกครองชั้นตนคือ การกําหนดระยะเวลาใหทําคําใหการ หรือคําคัดคาน 
คําใหการคอนขางสั้น เพราะระยะเวลานี้จะเปนหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนเปนผูกําหนด  
การสงเอกสารก็จะใชวิธีการสงทางไปรษณีย ลงทะเบียน 
    (2) กรณีคําใหการหรือคําคัดคานคําใหการใดมีเอกสาร
หลักฐานแนบจํานวนมาก หรือมีนํ้าหนักมาก ไมสะดวกตอการสงทางไปรษณีย ศาลไดกําหนด 
วิธีการแกไขโดยใหสงตัวบันทึกคําใหการหรือคําคัดคานคําใหการรวมทั้งคําฟองไปใหโจทกหรือ
จําเลยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรายการเอกสารหลักฐานที่คูกรณีแตละฝายสามารถมาตรวจดูได
ที่สํานักงานศาล  วิธีการดังกลาวนี้ไดบัญญัติไวเปนแนวทางปฏิบัติในประมวลกฎหมายวาดวย
ศาลปกครองชั้นตนและศาลอุทธรณดวย 
    (3) นอกจากนี้ ศาลยังไดกําหนดมาตรการที่จะปองกันไมให 
คูกรณีทั้งสองฝายยืดเวลาการทําคําใหการและคําคัดคานคําใหการ ทําใหขั้นตอนการแสวงหา
ขอเท็จจริงก็จะถูกยืดเวลาออกไป และทําใหการพิจารณาคดีลาชา  ปญหาดังกลาวเกิดขึ้น 
เพราะวาบางครั้งคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีผลประโยชนที่จะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีลาชา
ออกไป เน่ืองจากการยื่นคําฟองตอศาลปกครอง ไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามกฎหรือ 
คําสั่งทางปกครอง  ดังนั้น คูกรณีบางฝายอาจจะตองการใหคดีน้ันยืดยาวออกไป ศาลปกครอง
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จึงไดกําหนดแนวทาง 3 แนวทาง ในอันที่จะทําใหคูกรณีเคารพในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
ในการสงเอกสารไปยังศาล 
     (3.1) เม่ือศาลไดกําหนดเวลาสงคําใหการ  ศาลจะออก 
คําบังคับใหคูกรณีตองสงเอกสารไปยังศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด หากฝาฝนจะมีการ 
Sanction ตามมา  อยางไรก็ตาม ศาลยังเปดโอกาสใหสวนราชการที่เปนจําเลยสามารถอธิบาย
หรือชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถสงเอกสารไปยังศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดได เชน  
มีเจาหนาที่ไมเพียงพอหรือมีราชการมาก  แตหากคูกรณีที่เปนสวนราชการยังคงไมชี้แจงหรือ
ทําคําใหการมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลก็จะบังคับใชมาตรการในประการที่สอง  
     (3.2) แจงไปยังจําเลยหรือสวนราชการวา ถายังคงไมสง 
คําใหการมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลจะถือวาจําเลยยอมรับขอเท็จจริงตามที่โจทก
กลาวอางมาในคําฟอง และจําเลยจะไมสามารถโตแยงขอเท็จจริงเหลาน้ันไดอีก  กระนั้นก็ดี 
ตามมาตรการที่สองนั้นก็อาจจะไมไดผล เพราะบางครั้งการวินิจฉัยคดีไมไดขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
อยางเดียว ขอกฎหมายก็มีความสําคัญดวย  ดังนั้น แมวาตามขอสันนิษฐานจะถือวาไดมีการ
ยอมรับในขอเท็จจริงแลว คดีน้ันก็ยังไมสามารถพิจารณาวินิจฉัยไดถาหากวามีปญหา 
ขอกฎหมายที่เปนหลักของการวินิจฉัยคดี มาตรการในประการที่สองนี้จึงยังมีขอบกพรองอยู 
     (3.3) การกําหนดวันปดการสอบสวนหรือปดการแสวงหา
ขอเท็จจริงแหงคดีน้ัน (คําสั่งปดการสอบสวนในคดีมีเฉพาะในศาลปกครองชั้นตนและ 
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ คําสั่งปดการสอบสวนไมมีใน Conseil d'Etat)  โดยอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตนหรือประธานศาลอุทธรณ จะเปนผูกําหนดวาคดีน้ันจะส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลงใน
วันใดก็ได ซ่ึงมีผลใหถือวา หลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งแลว บันทึกของคูกรณีที่เก่ียวของ  
คําคูความตาง ๆ ที่ยื่นหลังจากนั่น ไมสามารถที่จะรับไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดี 
(ศาลจะไมรับฟงขออางขอเถียงของคูกรณีฝายนั้นเลย) 
      หากคูกรณีสงขอเท็จจริงมาหลังจากวันที่ศาลสั่งสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงแลว ตามมาตรการดังกลาวศาลจะไมมีหนาที่ตองอานหรือนําเขามาเปน
สวนหนึ่งของสํานวนคดี ตลอดจนไมตองสงใหกับคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหการแสวงหา 
ขอเท็จจริงสิ้นสุดไปโดยเร็วและภายในระยะเวลาที่แนนอน  ดังน้ัน  วิธีการกําหนดวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริง ทําใหคูกรณีเคารพในระยะเวลาที่จะตองยื่นตอศาล  อยางไรก็ตาม 
กฎหมายอนุญาตใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจที่จะเปดการสอบสวนภายหลังจากที่ศาล
ไดสั่งใหสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว ซ่ึงเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของอธิบดีฯ  คูกรณี 
ไมสามารถอุทธรณไปยังศาลสูงได แตก็ยังมีการอุทธรณการไมเปดการพิจารณาใหมไปยัง 
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ศาลอุทธรณ แตศาลอุทธรณก็จะไมพิจารณาให เพราะศาลอุทธรณใหความสําคัญกับระยะเวลา
และเคารพในดุลพินิจของอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
      การกําหนดไมใหศาลรับเอกสารหรือคําใหการของ 
คูกรณีไวในสํานวนเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะไมเชนนั้นแลว คูกรณีจะคิดอยูเสมอวาตราบใด
ที่ศาลยังไมพิพากษาคดีน้ัน ตนยอมมีสิทธิที่จะยื่นคําคูความใด ๆ ใหแกศาลได ซ่ึงกอใหเกิด 
ผลเสีย ดังจะเห็นไดจาก Conseil d'Etat  ที่ไมมีบทบัญญัติที่จะใหศาลสั่งกําหนดวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริง จนบางครั้งศาลกําหนดวันนั่งพิจารณาเพื่อทําคําแถลงการณหรือทํา 
คําพิพากษาแลว  คูกรณีเพ่ิงจะนําคําใหการหรือคําคัดคานคําใหการที่ศาลรออยูมาสง  และศาล
ตองถือปฏิบัติตามหลัก Contradiction โดยจะตองสงคําใหการหรือคําคัดคานคําใหการใหกับ 
คูกรณีอีกฝายหนึ่ง ทําใหการพิจารณาตองยืดเวลาออกไปอีก 
  4.3 การแสวงหาขอเท็จจริง ศาลอาจตองการเอกสารหรือขอเท็จจริง 
นอกเหนือจากที่คูกรณีอางและชี้แจงในเอกสาร  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวาดวยความยุติธรรม
ทางปกครองกําหนดใหเปนดุลพินิจของตุลาการศาลปกครองที่จะใชมาตรการในการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเอกสารของคูกรณี ซ่ึงมีมาตรการหลักได 
เชน การตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการฟองน้ัน หรืออนุญาตใหศาลออกไปเดิน
เผชิญสืบ แตโดยทั่วไปศาลแทบจะไมไดใชมาตรการเหลานั้นเลย  มาตรการที่ศาลใชบอยคือ 
   4.3.1 การมีหนังสือหรือเอกสารที่เ ก่ียวของไปยังคูกรณีหรือ 
บุคคลอ่ืน เพ่ือใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายตามที่ศาลตองการจะทราบเพิ่มเติมจากสิ่งที่
ยังบกพรองอยูในสํานวนคดี  เม่ือศาลไดเอกสารจากคูกรณีฝายใดหรือบุคคลที่เกี่ยวของแลว 
ศาลก็จะตองสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพื่อทําความเห็นคัดคาน
เอกสารดังกลาวนั้น ตามหลัก Contradiction 
   4.3.2 สิ่ งที่ศาลนิยมใช อีกประการหนึ่ งคือการมีหนังสือไปถึง 
สวนราชการใหอธิบายเหตุผลหรือเหตุจูงใจที่ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองเหลานั้นออกมา 
โดยหลักทั่วไปฝายปกครองจะตองใหเหตุผลหรืออธิบายเหตุผลในการออกกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองนั้น  แตอยางไรก็ตาม มีคําสั่งทางปกครองบางอยางที่เปนขอยกเวน โดยไมมี 
เหตุผลหรือคําอธิบายที่มาของคําสั่ง แตศาลก็จะตองขอคําอธิบายหรือเหตุผลเบื้องหลังในการ
ออกคําสั่งดังกลาว  ดังน้ัน กรณีที่สวนราชการไมอธิบายเหตุผล หรือมักจะอางลอย ๆ วา โจทก
ไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟองคดีหรือใชสิทธิเรียกรองได การแกไขปญหาในลักษณะดังกลาว 
ศาลจะสงหนังสือไปเพ่ือขอทราบเหตุผล เหตุจูงใจ หรือความเปนมาในการออกคําสั่งดังกลาว  
ถาสวนราชการยังไมอธิบายหรืออธิบายโดยไมมีรายละเอียดเพียงพอ สวนราชการนั้น 
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ก็จะมีความเสี่ยงที่จะแพคดีเปนอยางมาก  เหตุผลที่ศาลยกขึ้นมาวินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้ 
เปนเหตุผลที่อยูในหลักกฎหมายปกครองที่วา ในกรณีที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในการออกคําสั่ง
ใด ๆ ก็ตาม ฝายปกครองหรือผูมีอํานาจในการออกคําสั่งจะตองใชดุลพินิจโดยการพิจารณา
เหตุผลและสภาพแวดลอมของบุคคลเปนราย ๆ ไป  ไมเชนนั้นจะถือวาเปนการใชดุลพินิจ
ไมชอบ และศาลสามารถเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ ได  
    หลักกฎหมายปกครองดังกลาวนี้เกิดจากแนวคําพิพากษาของ 
Conseil d'Etat ในคดีของ Monsieur Barel1  ซ่ึงมีขอเท็จจริงโดยสรุปวา  M.Barel สมัครสอบ
เขาโรงเรียนการบริหารราชการแหงชาติ (L'Ecole Nationale d'Administration) หรือ L'ENA แลว 
แตกรรมการสอบประกาศวา M.Barel ไมมีสิทธิสอบ M.Barel จึงมาฟองคดีตอ Conseil d'Etat  
โดย M.Barel อางเหตุผลวาที่ตนไมไดรับการประกาศเปนผูมีสิทธิสอบก็เน่ืองจากความคิด 
ทางการเมือง ซ่ึงอาจจะมีความคิดแตกตางจากทางฝายประธานาธิบดี  Conseil d'Etat ไดขอให 
L'ENA ชี้แจงขอเท็จจริง แตทาง L'ENA มิไดชี้แจง  Conseil d'Etat  จึงถือวา L'ENA ไมมี 
เหตุผลอ่ืนนอกจากเหตุผลที่โจทกไดกลาวอางมาในคําฟอง  Conseil d'Etat จึงพิพากษาให 
เพิกถอนคําสั่งปฏิเสธที่ไมให M.Barel เขาสอบ  
    แมวาคดีของ M.Barel น้ีจะมีลักษณะพิเศษ แตแนวคําพิพากษา
เรื่องน้ีสามารถนํามาใชไดกับคดีทั่ว ๆ ไป  ยกตัวอยางเชน ขาราชการคนหนึ่งมายื่นคําขอกับ

                                          
  1 คดี Barel (คําวินิจฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 1954) รัฐมนตรีปฏิเสธไม
ยอมรับบุคคล 4 คน ใหเขาสอบแขงขันเขาศึกษาในโรงเรียนการบริหารราชการแหงชาติ (L’Ecole Nationale 
d’Administration) หนังสือพิมพฉบับหนึ่งไดลงขาววา รัฐบาลมีมติปฏิเสธมิใหผูที่มีแนวคิดเปนคอมมิวนิสต
เขาสอบแขงขันเพ่ือเขาศึกษาในโรงเรียนดังกลาว แตตอมาไมนานนัก รัฐมนตรีไดกลาวปฏิเสธเรื่องนี้ในสภา 
แตมิไดแสดงเหตุผลใด ๆ ประกอบใหเชื่อเชนนั้นได หลังจากนั้นบุคคลทั้ง 4 จึงไดนําเรื่องนี้รองเรียนตอ 
Conseil d’Etat เพ่ือให เพิกถอนคําส่ังของรัฐมนตรี  Conseil d’Etat พิจารณาเห็นวาคําส่ังดังกลาวของ 
รัฐมนตรีมิไดใหเหตุผลสนับสนุนไว อีกทั้งยังปฏิเสธไมนําเอกสารเรื่องนี้มาแสดงตอ  Conseil d'Etat  ดังนั้น 
จึงตองสันนิษฐานวา รัฐมนตรีไมมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลพินิจของตน  Conseil d'Etat  จึงไมรับฟง 
คําปฏิเสธของรัฐมนตรี 
    อยางไรก็ตาม คดีนี้หากรัฐมนตรียอมรับวาการสั่งปฏิเสธมิใหบุคคลดังกลาวเขาสอบ 
แขงขัน เพราะบุคคลเหลานั้นเคยเปนคอมมิวนิสต ก็เปนที่คาดหมายไดวา Conseil d’Etat คงเขาแทรกแซง
การใชดุลพินิจของรัฐมนตรี เพราะมีความผิดพลาดในขอกฎหมาย (Erreur en droit) เนื่องจาก การกระทํา
ของรัฐมนตรีฝาฝนหลักกฎหมายทั่วไป วาดวยเสรีภาพในความคิดเห็นและความเสมอภาคในการรับราชการ  
(จากคําแปลกฎหมายปกครองฝรั่งเศสจากหนังสือ  “The French Administrative law” ของ Brown & 
Garner แปลโดยศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ, หนา 189-190) 
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ตนสังกัดเพื่อจะขอเบิกคาใชจายหรือสิทธิบางประการ แตถูกปฏิเสธ จึงมาฟองคดีตอศาลปกครอง  
ถาศาลปกครองขอคําอธิบายไปยังหนวยงานตนสังกัดแลว สวนราชการไมอธิบายหรือไม
สามารถชี้แจงไดวาที่ปฏิเสธเปนเพราะอะไร เพียงเทานี้ศาลก็สามารถนาํเหตผุลน้ีมาเพกิถอน
คําสั่งปฏิเสธของสวนราชการดังกลาวได  
    การที่ศาลสามารถมีหนังสือไปถึงสวนราชการหรือคูกรณี 
ที่เกี่ยวของเพ่ือใหทําคําชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นที่ศาลตองการทราบนั้นก็ยังมีขอบกพรอง 
เพราะการเปดโอกาสใหศาลมีหนังสือเรียกใหโจทกและจําเลยมาปรากฏตอหนาศาล และศาลตั้ง
คําถามเพื่อใหคูกรณีใหการ (การชี้สองสถาน) นาจะเปนผลดีกวา เพราะศาลสามารถตั้งคําถาม
และสอบสวนขอเท็จจริงที่ตองการทราบในทุกประเด็นได (ซ่ึงวิธีการในลักษณะดังกลาวใน 
ศาลปกครองฝรั่งเศสยังไมมี) และวิธีการเชนนี้จะมีผลทําใหคดีที่มีลักษณะซับซอน เชน  
คดีเกี่ยวกับภาษีอากร การผังเมือง หรือการควบคุมอาคาร แมวาศาลจะกําหนดประเด็นให 
คูกรณีตอบเปนหนังสือก็ตาม แตหากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจาก็จะบังเกิดผลดี
ยิ่งขึ้น  แมวาในวันน่ังพิจารณาครั้งแรกกอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษา คูกรณีก็สามารถที่จะให
การหรือยื่นคําแถลงตอศาลในวันน้ันไดก็ตาม  แตอยางไรก็ดี ในวันนั่งพิจารณาคดีน้ันอาจจะ
กลาวไดวาคดีแทบจะจบสิ้นแลว และโดยปกติคูกรณีมักจะไมแถลงอะไรเพ่ิมเติมในวันนั้น  
นอกจากจะอางวาคําแถลงที่จะอางในวันนี้ไดกลาวไวแลวในคําแถลงที่ไดยื่นไวตอศาล  และใน 
ศาลปกครองชั้นตน แมวาคูกรณีจะใชเวลาในการแถลงมากกวาในศาลปกครองสูงสุด แตก็จะ
เปนลักษณะของการเรียกรองความสนใจมากกวา ซ่ึงมักจะไมเกิดผลดีตอวิธีพิจารณา  จึงนับ 
ไดวาเปนเรื่องที่นาเสียดายที่ไมมีการไตสวนขอเท็จจริงดวยวาจาในชั้นของการแสวงหา 
ขอเท็จจริง 
    วิธีพิจารณาของศาลปกครองฝรั่งเศสไดรับการถายทอดไปใชใน
ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป ซ่ึงตั้งอยูที่เมืองลุกเซมบอรก (Luxembourg)  แตศาลยุติธรรม
ของสหภาพ ยุโรปไดเปดโอกาสใหมีการไตสวนดวยวาจา โดยการแสวงหาขอเท็จจริงจากการ
ไตสวนคูกรณี   
   4.3.3 สําหรับการใชมาตรการอื่น ๆ ในการแสวงหาขอเท็จจริงน้ัน  
มีบางกรณีที่ศาลสามารถยกขอกฎหมายเพื่อใชวินิจฉัยคดีน้ัน  ซึ่งหากศาลมีความจําเปน 
ที่จะยกขอกฎหมายที่ทั้งโจทกและจําเลยมิไดยกขึ้นกลาวในคําฟองและคําใหการของตน  
กฎหมายบังคับวาใหศาลตองแจงขอกฎหมายดังกลาวนี้ใหคูกรณีทุกฝายทราบเพื่อทําความเห็น
ของตนเกี่ยวกับขอกฎหมายนั้น 
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    ขอกฎหมายที่ศาลมักจะยกขึ้นพิจารณา คือ  
    (1) ผูออกคําสั่งทางปกครองนั้นไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาว 
    (2) กรณีที่คูกรณีเขาใจวาตองใชขอกฎหมายหนึ่งมาปรับแกคดี 
แตตามการพิจารณาของศาลเห็นวาคดีมิไดอยูภายใตบังคับของกฎหมายนั้น เปนการสําคัญผิด
ในการนํากฎหมายมาปรับใช  การที่คูกรณีสําคัญผิดเชนนี้ ศาลก็จะตองแจงใหคูกรณีทราบ  
ซ่ึงกรณีน้ีนับวามีความสําคัญ เพราะจะเปนการสรางแนวทางการวินิจฉัยของศาลในอนาคตได 
 5. การมอบคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวน  หลังจากการแสวงหา 
ขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว  ในศาลปกครองชั้นตน อธิบดีศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่งกําหนด 
วันสิ้นสุดการแถลงขอเท็จจริง  (สําหรับ Conseil d'Etat ไมมีการกําหนดวันสิ้นสุดการแถลง
ขอเท็จจริง) ขั้นตอนตอไปคือ การมอบคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวน  ทั้งนี้ เพราะตุลาการ
เจาของสํานวนจะเริ่มศึกษาสํานวนคดีจริงจังเม่ือเอกสารตาง ๆ ครบถวนแลว กอนหนานี้ 
งานจะอยูกับเจาหนาที่ฝายธุรการของศาลที่จะรวบรวมเอกสารใหครบถวน  ในขั้นตอนนี้ 
เน่ืองจากไดขอเท็จจริงที่ครบถวนแลว จึงพรอมที่จะทําการวินิจฉัยคดีได อยางไรก็ดี ในกรณี 
ที่เปนคดีที่มีความสําคัญของ Conseil d'Etat  ประธานองคคณะจะมอบสํานวนคดีใหตุลาการ
เจาของสํานวนไปทําการศึกษากอนที่คูกรณีจะสงเอกสารครบถวน เพราะคดีดังกลาว 
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาไวลวงหนา 
  หลังจากที่ตุลาการเจาของสํานวนไดรับสํานวนที่มีการสอบสวนครบทุก 
ขั้นตอนแลว จะทําการศึกษา และเม่ือศึกษาครบถวนแลวจะจัดทําเอกสารขึ้น 3 ชิ้น คือ  
  5.1 บันทึกของตุลาการเจาของสํานวน  (Note) ประกอบดวย ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย และขอสรุปวาคดีเรื่องนั้นควรจะวินิจฉัยอยางไร  
  5.2 ขอเท็จจริงสวนตน (Visa) จะระบุวาคูกรณีไดสงเอกสารอะไรบางใหแก
ศาล 
  5.3 รางคําพิพากษาของศาล (Projet de jugement) ซ่ึงอาจจะทําเปน
หลายฉบับก็ได ถาหากเห็นวาแนวคําวินิจฉัยอาจเปนไปไดหลาย ๆ แนว แลวแตองคคณะ 
จะวินิจฉัย  
  เม่ือตุลาการเจาของสํานวนไดจัดทําบันทึกทั้ง 3 ฉบับเสร็จสิ้นแลว ก็จะเสนอ
ไปที่หัวหนาคณะหรือประธานองคคณะ หัวหนาคณะหรือประธานคณะก็จะนัดตุลาการเจาของ
สํานวนเพื่อตรวจสอบวามีการทําโดยรอบคอบครบถวนหรือไม ขอสรุปที่องคคณะมักจะวินิจฉัย
ในคดีน้ันควรจะเปนไปอยางไร 



 

 

20 

  การที่ศาลตองยกรางคําพิพากษาไวกอนที่มีการนั่งพิจารณาครั้งแรกนั้น 
เน่ืองจากศาลไมตองการที่จะดําเนินการโดยมีเวลานอยในการวินิจฉัยคดี เพราะทนายความ
หรือคูกรณีในประเทศฝร่ังเศสมักจะไมใหขอมูลตอศาลมากนัก  ศาลจึงตองศึกษาเอง  และ
พิจารณาและกําหนดแนวคําวินิจฉัยไวลวงหนาเปนเวลาคอนขางนาน  ไมวาจะเปนขอกฎหมาย
หรือแนวคําพิพากษาที่จําเปนตองใชในคดีน้ัน  ซ่ึงศาลปกครองฝรั่งเศสถืออยูเสมอวา ศาลเอง
ไมมีหนาที่ที่จะตองวินิจฉัยคดีของเอกชนเปนราย ๆ และมีผลเฉพาะราย  แตคําวินิจฉัยน้ัน
จะตองเปนแนวคําวินิจฉัยซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติราชการของชาติ ศาลปกครองจึง
ตระหนักอยูเสมอวามีหนาที่ตอระบบบริหารราชการของแผนดิน  ดังนั้น กอนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัย 
อยางใดลงไป ศาลจะตองม่ันใจอยางเต็มที่วาตัวบทกฎหมายที่นํามาใช ตลอดจนแนวคําวินิจฉัย
ตาง ๆ มีความครบถวน ถูกตอง  ดวยเหตุน้ีในวันน่ังพิจารณาซึ่งเปนวันที่คูกรณีมาศาล  
ตุลาการเจาของสํานวน องคคณะ และตุลาการผูแถลงคดี จะตองม่ันใจวาไดศึกษาคดีมาเปน
อยางดีแลว กอนที่จะมีการนั่งพิจารณาและมีการลงมติวินิจฉัยคดีเปนลําดับตอไป 
  ในการนัดพิจารณาบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนจะมีการประชุมองคคณะ
และจะมีการลงมติวาเรื่องน้ันจะวินิจฉัยไปอยางไร  หลังจากนั้นจะมีการรางคําพิพากษาที่ผาน
การประชุม ซ่ึงในการประชุมเพ่ือตรวจสํานวนบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนนั้น โดยหลักแลว
ตุลาการเจาของสํานวนจะไดรับเชิญใหเขาไปรวมรับฟงดวย เม่ือพิจารณาเสร็จสิ้นแลว สํานวนคดี
จะถูกสงไปยังตุลาการผูแถลงคดีเพ่ือใหตุลาการผูแถลงคดีจัดทําคําแถลงการณ  ซ่ึงตุลาการ 
ผูแถลงคดีจะทราบวาคดีน้ันมีความเปนมาอยางไร และจะทําการศึกษาจากสํานวนคดีโดยใช
วิจารณญาณของตนเองวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความเห็นขององคคณะ โดยตุลาการ 
ผูแถลงคดีจะมีความเปนอิสระในการใหความเห็นของตนเอง  ไมขึ้นกับองคคณะ  
  บทบาทของตุลาการผูแถลงคดี ซ่ึงจะมี 2 บทบาท  
  (1) เปนตุลาการคนสุดทายที่จะเปนผูตรวจสอบวาคดีน้ันไดมีการศึกษา 
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และแนวทางคําพิพากษาของศาลไวถูกตองครบถวนแลว  ตุลาการ 
ผูแถลงคดีจะแถลงในหองพิจารณาโดยมีโจทก จําเลย และบุคคลทั่วไปรับฟงอยูดวย ดังนั้น 
หากคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีออกมาไมดี หรือไมมีการศึกษาคนควา ก็จะมีผลตอ
ความเชื่อถือและชื่อเสียงสวนตัวของตุลาการผูแถลงคดีผูน้ัน  
  (2) ตุลาการผูแถลงคดีมีภารกิจในการวางหลักกฎหมายปกครอง  ทั้งนี้ 
เพราะคําพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศสจะมีลักษณะที่สั้นมาก ไมมีการอธิบายรายละเอียด
มากนักขอกฎหมายก็จะอยูในคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี  ซ่ึงแตกตางจาก 
คําพิพากษาของศาลปกครองในระบบคอมมอนลอวหรือแมแตของไทยซึ่งจะอธิบายกัน 
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คอนขางยาวและละเอียด  เพราะฉะนั้น คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีจะมีผลตอการวาง
หลักกฎหมายและวางแนวบรรทัดฐานใหตุลาการหรือบุคคลที่เกี่ยวของนําไปใชไดในอนาคต  
คําแถลงการณที่ดีอาจไดรับการตีพิมพในวารสารทางกฎหมาย ซ่ึงอาจจะเปนแนวความคิด 
ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองในระยะยาว และสอดคลองกับประเพณีของกฎหมายปกครอง
ฝรั่งเศสที่วา ศาลปกครองมิไดวินิจฉัยคดีเพ่ือใหมีผลเปนการเฉพาะราย แตเพ่ือใหมีผลตอระบบ
บริหารราชการแผนดินของประเทศ  
  ใน Conseil d'Etat ประธานองคคณะหรือประธานแผนกจะเปนผูแตงตั้ง
ตุลาการเจาของสํานวน เม่ือสํานวนมีการสอบสวนและรวบรวมขอเท็จจริงถึงขนาดพรอมที่จะมี
การจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนแลว  โดยตุลาการหัวหนาคณะจะเปนผูดูแลการ
ทํางานของเจาหนาที่ธุรการ โดยการทํางานจะเปนไปตามผังของการสอบสวนแตละเร่ือง   
ซ่ึงประธานไดใหการอนุมัติหรือเห็นชอบในเบื้องตน 
  สําหรับในศาลปกครองชั้นตน แมวากฎหมายจะกําหนดใหมีตุลาการ 
เจาของสํานวนนับแตไดมีการยื่นฟองคดีตอศาล  แตในทางปฏิบัติ สํานวนจะมอบใหแกตุลาการ
เจาของสํานวนเมื่อไดมีการแสวงหาขอเท็จจริงครบถวนแลว โดยเจาหนาที่ธุรการในศาลปกครอง
ชั้นตนจะทําหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงจากการแลกเปลี่ยนเอกสารของคูกรณีตามผังของ
การสอบสวนแตละเรื่อง  ภายใตการดูแลสั่งการของอธิบดีศาลปกครองชั้นตนซึ่งไดใหการอนุมัติ
หรือเห็นชอบในเบื้องตน โดยทั้ง Conseil d'Etat  และศาลปกครองชั้นตนผูควบคุมก็สามารถ
ควบคุมไดจากระบบคอมพิวเตอรที่วางโปรแกรมไว แตก็เปนเรื่องที่งายเพราะตามระบบของ
การแสวงหาขอเท็จจริงไดมีการกําหนดระยะเวลาและกระบวนการที่แนนอนไวแลว  
  นอกจากนี้ ในการจัดทําคําใหการ คําคัดคานคําใหการ คูกรณีที่มีหนาที่ตาม
กฎหมายตองจัดทําสําเนาเอกสารใหแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยเจาหนาที่จะตรวจดูไดจาก
คอมพิวเตอรวาเอกสารใดมีการจัดสงตอศาล และมีสําเนาเพียงพอหรือไม  แลวจัดทําหนังสือ 
นําสงที่มีแบบฟอรมไวแลว สงไปตามสถานที่ที่กําหนดไว  โดยแบบฟอรมจดหมายจะจัดเตรียม
ไวครบถวนในทุกกรณีที่ศาลจําเปนตองใช  ทั้งน้ี หนังสือสงเอกสารหรือหมายเรียกตาง ๆ  
จะลงนามโดยจาศาลหรือหัวหนาธุรการที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือ
ประธานศาล  แตอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลจะลงนามในหนังสือสําคัญ ๆ เชน 
หนังสือทวงถามตอสวนราชการใหชี้แจงเหตุผล  ดังนั้น งานธุรการจึงมีลักษณะเปนอัตโนมัติ 
เจาหนาที่จะมีความเชี่ยวชาญมากและทําเปนปกติอยูแลว 
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 6. ข้ันตอนของการพิพากษาคดี 
  6.1 องคคณะตุลาการ 
   6.1.1 ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชั้นอุทธรณ 
    ในศาลปกครองชั้นตน  กฎหมายอนุญาตใหมีการพิพากษาคดี
ในเน้ือหาโดยตุลาการนายเดียว (ซ่ึงแตกตางจากกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหประธานหรือ 
ตุลาการคนหนึ่งที่ประธานมอบหมายออกคําสั่งไมรับคดีไวพิจารณา ถาพบวามีขอบกพรอง 
ตาง ๆ ซ่ึงถือเปนเพียงการตรวจคําฟองเบื้องตนและศาลสั่งไมรับคําฟองเทานั้น) การที่
กฎหมายอนุญาตใหตุลาการนายเดียวพิพากษาคดีในเน้ือหาจะเปนเรื่องใหม และจะจํากัดเฉพาะ
ประเภทคดีที่สงวนไวตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวาดวยความยุติธรรมทางปกครอง 
ซ่ึงลักษณะของคดีจะเปนคดีที่งายและไมมีความซับซอน เชน คดีที่ฟองเกี่ยวกับขาราชการ 
(ยกเวนเรื่องเก่ียวกับการสอบเขารับราชการหรือการลงโทษทางวินัย) หรือคดีเกี่ยวกับการออก
จากราชการเพราะการเกษียณอายุราชการ และคดีละเมิดทางปกครองซึ่งมีทุนทรัพยไมเกิน 
50,000 ฟรังค  แตทั้งน้ี หากศาลเห็นวาคดีใดเปนเรื่องสําคัญ ศาลอาจใหมีการพิจารณา
พิพากษาโดยองคคณะตามปกติก็ได 
    นอกจากคดี ดังกลาวแลว  การพิจารณาพิพากษาคดีของ 
ศาลปกครองชั้นตนและศาลอุทธรณจะตองกระทําเปนองคคณะ  ซ่ึงในศาลปกครองชั้นตน
ประกอบดวย องคคณะตุลาการ 3 คน  ศาลปกครองชั้นอุทธรณประกอบดวย องคคณะ
ตุลาการ 5 คน  สิ่งที่สําคัญ คือ ในศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชั้นอุทธรณสามารถ
วินิจฉัยคดีโดยที่ประชุมใหญซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบไปดวยประธานของทุกองคคณะ  
   6.1.2 Conseil d’Etat  
    การพิพากษาคดีใน Conseil d’Etat จะพบปญหาแรก คือ การเลือก
ระดับขององคคณะที่จะพิจารณาพิพากษาในคดีน้ัน  เพราะใน Conseil d’Etat จะมีลักษณะ
พิเศษ คือ มีองคคณะหลายระดับ (composition) ที่จะใชกับคดีในแตละประเภท  ปจจัยในการ
เลือกองคคณะจะขึ้นอยูกับความยากงายและความสําคัญของคดี ตลอดจนจะสงวนองคคณะที่มี
จํานวนมากหรือการประชุมใหญไวสําหรับคดีที่ใหญหรือมีความสําคัญเทานั้น องคคณะจะแบง
ออกเปน 4 ระดับ คือ 
    (1) องคคณะที่วินิจฉัยคดีที่ไมมีขอยุงยาก จะประกอบไปดวย 
ตุลาการ 3 คน  (ประธานองคคณะ ตุลาการในองคคณะ และตุลาการเจาของสํานวน) ซ่ึงองคคณะ
ประเภทนี้จะสงวนไวสําหรับคดีที่ไมมีขอยุงยาก 
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    (2) องคคณะที่ประกอบไปดวยสององคคณะยอยรวมกัน  
(แตละองคคณะยอยประกอบไปดวย ตุลาการ 3 คน) ประกอบดวยประธานของทั้งสององคคณะ
ยอย 2 คน หรือสมาชิกสภาแหงรัฐ 2 คน และตุลาการเจาของสํานวนอยางนอยอีก 1 คน  
องคคณะประเภทนี้จึงประกอบดวยตุลาการอยางนอย 5 คน  แตสวนใหญจะมีถึงองคคณะละ  
7-9 คน คดีที่ขึ้นสูการพิจารณาของ Conseil d’Etat ประมาณรอยละ 60-80 จะเขาสูการพิจารณา
ขององคคณะประเภทนี้ 
    (3) องคคณะที่ประกอบไปดวยตุลาการทั้งหมดของแผนก 
คดีปกครอง Conseil d’Etat  
    (4) ที่ประชุมใหญของ Conseil d’Etat ซ่ึงประกอบดวย  
รองประธานของ Conseil d’Etat ซ่ึงเปนตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดใน Conseil d’Etat  ประธาน
แผนกคดีปกครอง และประธานแผนกอื่น ๆ ที่ทํางานดานรางกฎหมายอีก 6 แผนกรวมกัน  
ซ่ึงองคคณะประเภทนี้นับไดวาเปนองคคณะที่มีความสําคัญสูงสุด 
    การเลือกระดับขององคคณะในแตละคดี จะตองมีการปรึกษา
กันระหวางประธานแผนกยอยกับตุลาการผูแถลงคดีวาคดีน้ัน ๆ สมควรจะไดรับการพิจารณา
พิพากษาจากองคคณะระดับใด  หลังจากเลือกระดับองคคณะแลว ก็จะมีการกําหนดวันนั่ง
พิจารณาและแจงให คูกรณีทราบถึงกําหนดวันนั่งพิจารณา  ซ่ึงในศาลปกครองชั้นตน อธิบดี 
จะเปนผูกําหนดวันนั่งพิจารณาโดยเปดเผย  สวนใน Conseil d’Etat ประธานแผนกยอยจะเปน
ผูกําหนด  แตในทางปฏิบัติตุลาการผูแถลงคดีจะเปนผูกําหนดวาในแตละเร่ืองพรอมที่จะใหมี
การนั่งพิจารณาโดยเปดเผยเม่ือใด เพราะจะตองเปนวันที่ตุลาการผูแถลงคดีพรอมที่จะทํา 
คําแถลงการณเพ่ือแถลงตอศาล โดยมีอธิบดีหรือประธานแผนกคดีปกครองเปนผูที่คอยเรงรัด
ใหตุลาการผูแถลงคดีดําเนินการใหรวดเร็วภายในระยะเวลาที่สมควรสวนการแจงใหคูกรณี
ทราบจะกระทําโดยการสงจดหมายลงทะเบียนไปยังคูกรณีที่เกี่ยวของโดยกฎหมายกําหนดให
ในศาลปกครองชั้นตนตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  ใน Conseil d’Etat ใหแจงลวงหนา
เพียง 4 วัน  แตในทางปฏิบัติ ศาลปกครองชั้นตนจะแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา  
1 เดือน  ศาลปกครองชั้นอุทธรณ 2 สัปดาห และ Conseil d’Etat จะแจงลวงหนา 8 วัน 
  6.2 การคัดคานตุลาการที่เปนองคคณะ  ในวันน่ังพิจารณาคูกรณี
สามารถคัดคานตุลาการที่เปนองคคณะในการพิจารณา แตในทางปฏิบัติมักจะไมเกิดขึ้นเลย 
เพราะตุลาการจะเปนผูพิจารณาตนเองวาเรื่องน้ันตนมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาพิพากษา
ก็จะขอถอนตัวออกไป เชน  
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   - ตุลาการเคยทํางานในกระทรวง ทบวง กรมใดมากอน ถามีการฟองคดี
ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองกับหนวยงานที่ตุลาการผูน้ันเคยทํางานหรือเคยใหความเห็น
ในเรื่องน้ันไว หรือกรณีที่ตุลาการมีความใกลชิดหรือสนิทสนมกับผูออกคําสั่งทางปกครองนั้น
หรือคูกรณี ตุลาการก็จะถือวาตนมีสวนเกี่ยวของและขอถอนตัวออกไป  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ
สามัญสํานึกของตุลาการแตละคนถึงขอบเขตที่เหมาะสมวาตนมีสวนเกี่ยวของแคไหน  
เพียงใด 
   - ตุลาการผูน้ันเคยทําความเห็นในกรณีน้ันมากอน เชน เคยเปนตุลาการ
ผูแถลงคดีทําความเห็นในเรื่องน้ันไว  ตอมาไดรับแตงตั้งใหไปทํางานที่ Conseil d’Etat และ
บังเอิญไดรับมอบหมายใหเปนตุลาการในสํานวนนั้น  เม่ือคดีขึ้นสูศาลสูง โดยหลักก็จะตองขอ
ถอนตัวออกไป  รวมไปถึงตุลาการเองก็ตองระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดหรือใหความเห็น 
ในที่สาธารณะ ซ่ึงโดยปกติตุลาการก็จะแสดงความเห็นในลักษณะที่วากฎหมายในเรื่องน้ันวา
อยางไร มีแนวคําพิพากษาวาอยางไร แตจะไมใหความเห็นถึงผลคดีวาจะเปนประการใด 
   - การที่ตุลาการผูแถลงคดีเคยเสนอคําแถลงการณในปญหา
กฎหมายเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไวแลว ตอมาไดมีการฟองคดีใหมที่มีขอเท็จจริงเหมือนกันโดยทํา
หนาที่เปนตุลาการในองคคณะ ตุลาการผูน้ันก็ยังสามารถที่จะพิจารณาพิพากษาคดีน้ันไดตอไป 
กลาวโดยสรุปก็คือ หามเฉพาะในคดีเดียวกันเทานั้น 
  6.3 การน่ังพิจารณา 
   6.3.1 จะเร่ิมจากการที่ตุลาการเจาของสํานวนสรุปคดีสั้น ๆ ใหองคคณะ
รับฟง ใชเวลาประมาณ 30 นาที วาใครเปนโจทก จําเลย คดีเกี่ยวกับอะไร ศาลไดรับเอกสาร
จากโจทก จําเลย ประการใดบาง เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา   
   6.3.2 นอกจากนี้ ตุลาการเจาของสํานวนตองแจงรายการเอกสารที่
ไดรับมาใหคูกรณีทราบ เพ่ือที่คูกรณีจะไดโตแยงคัดคานวาศาลไดนําเอกสารดังกลาวเขามาสู
สํานวนคดีหรือไม อยางไร หรือคูกรณีอีกฝายหนึ่งโตแยงวาไดมีการสงเอกสารใหศาลแลว  
แตศาลมิไดสงใหแกฝายตน ซ่ึงปญหาประการหลังน้ีในทางปฏิบัติเกิดขึ้นนอยมาก เพราะมีการ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใช และการบันทึกขอมูลก็จะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ธุรการ 
โดยเฉพาะ  ตุลาการเองก็ไมสามารถที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงโดยพลการได คงไดแคเพียง 
ตรวจสอบดูจากสํานวนคดี  อีกทั้งคูกรณีหรือทนายของคูกรณีก็สามารถเขามาดูสํานวนไดวา
การแสวงหาขอเท็จจริงของศาลคืบหนาไปเพียงใด เอกสารมีการสงใหครบถวนหรือไม 
   6.3.3 หลังจากตุลาการเจาของสํานวนไดเสนอกลาวนําเปดการ
พิจารณาดังกลาวแลว กรณีก็จะแถลงตอศาลเปนลําดับตอไป  ในศาลปกครองชั้นตน 
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คูกรณีมีสิทธิที่จะยื่นคําแถลงเพิ่มเติม เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงอาจจะยังไมชัดเจน  
คูกรณีหรือทนายความสามารถยื่นคําขอแถลงเพิ่มเติม รวมทั้งประธานหรือหัวหนาคณะมีสิทธิ 
ที่จะตั้งคําถามใหคูกรณีแถลงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือเลื่อนขยายวันพิจารณาเพ่ือใหคูกรณีนํา
พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาเบิกความในภายหลังได แตศาลเองก็ยังคงตองยึดถือการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากเอกสารเปนหลัก  
    สวนใน Conseil d’Etat ทนายความของคูกรณีเทานั้นที่จะมี
สิทธิกลาวถอยคําในวันน่ังพิจารณาครั้งแรก  ซ่ึงโดยประเพณีปฏิบัติก็มักจะไมกลาวถอยคํา 
อ่ืนใดนอกจาก คําวา “ขอแถลงวาคําแถลงของฝายตนไดเสนอตอศาลเปนเอกสารเปน
หนังสือแลว” แตทนายความเองก็มีสิทธิที่จะแถลงมากกวาถอยคําดังกลาว  ในบางครั้ง 
ทนายความอาจจะขอปรึกษากับตุลาการผูแถลงคดีเพ่ือขอทราบแนวความคิดที่จะแถลงตอศาล
วาเปนประการใด ถาไมตรงกับความคิดของตน ทนายความก็อาจจะใชเวลานานในการแถลง
เพ่ือตอสูคดีใหบังเกิดประโยชนแกฝายตนกับองคคณะ 
   6.3.4 หลังจากที่คูกรณีทุกฝายไดแถลงตอศาลเสร็จสิ้นแลว จะเปนหนาที่
ของตุลาการผูแถลงคดีจะเสนอคําแถลงของตนตอหนาคูกรณีและประชาชน เม่ือตุลาการ 
ผูแถลงคดีแถลงเสร็จสิ้นแลว ก็ถือวาการนั่งพิจารณาในคดีน้ันไดเสร็จสิ้นลง องคคณะก็จะนัด
พิจารณาเพื่อวนิิจฉัยคดี 
  6.4 การนัดพิจารณาเพื่อวินิจฉัยคดี เม่ือถึงกําหนดนัดพิจารณาเพื่อ
วินิจฉัยคดี ตุลาการเจาของสํานวนก็จะอานรางคําพิพากษาของตนที่ไดเตรียมไวแลว ถาราง
คําพิพากษาดังกลาวขัดแยงหรือไมตรงกับคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี  ตุลาการ 
เจาของสํานวนก็จะชี้แจงวาเหตุใดตนจึงเสนอรางคําพิพากษาในลักษณะดังกลาว จากนั้น
ประธานก็จะเสนอใหมีการอภิปรายในเรื่องนั้น  โดยปกติตุลาการผูแถลงคดีก็จะอยูรวม 
ในการวินิจฉัยคดีดวย แตไมมีสวนในการลงมติวินิจฉัยคดี  หลังจากที่มีการอภิปรายและมี
การลงความเห็นในการวินิจฉัยคดีแลว หากเห็นพองตองกันก็อาจมีการลงมติขององคคณะวา
ความเห็นใดควรจะไดรับการยึดถือในคดีน้ัน  ซ่ึงโดยสวนใหญการลงมติจะกระทําในกรณีที่ 
ตุลาการที่เปนองคคณะไมเห็นดวยกับความเห็นที่เสนอมา ประธานแผนกยอยก็จะเสนอวาจะ
ดําเนินการตอไปอยางไร เชน ใหยกรางคําพิพากษามาใหม แลวจะใหที่ประชุมลงมติวา 
เห็นชอบดวยกับรางคําพิพากษาฉบับไหน มิใชลงมติลอย ๆ โดยปราศจากเหตุผลจาก 
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามรางคําพิพากษา  ดังน้ัน คําพิพากษาของศาลปกครอง 
จะตองอานแลวทุกคนเห็นคลอยตาม เพราะผูที่เกี่ยวของจะมีทั้งสวนราชการและบุคคล 
ภายนอกผูฟองคดี เหตุผลและความนาเชื่อถือของศาลจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก คําวินิจฉัย
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ตองถูกตอง มีความยุติธรรม เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการเขียนที่ทําใหบุคคลทั่วไปเกิด
ความเชื่อมั่นในคําพิพากษาของศาลปกครอง 
  
 สรุปข้ันตอนการพิจารณาคดี  
 จะเห็นวาขั้นตอนและลําดับระยะเวลาของการพิจารณา เร่ิมจากที่มีการนั่ง
พิจารณา  หลังจากที่คูกรณีไดทําคําแถลงตอศาลแลว  ตุลาการผูแถลงคดีก็จะเสนอ 
คําแถลงการณของตน จากนั้นจะมีการประชุมองคคณะเพื่อวินิจฉัยคดีในวันเดียวกันน้ันเอง 
 เม่ือวินิจฉัยคดีเสร็จแลว ก็จะรางคําพิพากษาและอานคําพิพากษาใน 2-3 
สัปดาหหลังจากนั้น  แตมีบางคดีซ่ึงมีความสําคัญและเปนที่สนใจของสื่อมวลชนหรือของ 
ประชาชนโดยทั่วไป หรือมีความสําคัญระดับประเทศ ก็จะทําคําพิพากษาและอานคําพิพากษา
ในวันเดียวกับวันที่มีการพิจารณาวินิจฉัย เชน คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับที่ต่ํากวา
สมาชิกสภาผูแทน การควบคุมการเลือกตั้งจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง โดยคดีประเภทนี้ 
ถาหากมีบุคคลสําคัญถูกฟองเปนคดี ศาลจะใหความสําคัญและพิจารณาเรงดวนเปนพิเศษ  
 โดยทั่วไป การประชุมองคคณะเพื่อวินิจฉัยคดีประมาณ 3 สัปดาห หลังจากนั้น
จะมีการอานคําพิพากษา ระยะเวลา 3 สัปดาหน้ัน โดยปกติจะเปนการรางคําพิพากษา ในทาง
ปฏิบัติของ Conseil d'Etat ประธานและรองประธานแผนกยอยที่พิจารณาคดีเร่ืองน้ัน มักจะ
ประชุมปรึกษาหารือกันวาในชวงสัปดาหที่ผานมามีคดีอะไรบางที่องคคณะไดน่ังพิจารณาและ
วินิจฉัย  หากที่ประชุมมีความเห็นขัดแยงไมสอดคลองกับแนวคําวินิจฉัยของศาล ก็จะมีการแกไข
หรือทบทวนในเรื่องน้ัน ๆ ซ่ึงอาจตกลงกันใหเสนอใหมีการวินิจฉัยคดีน้ันในระดับองคคณะ 
ที่สูงขึ้นไปโดยอาจมีการตกลงใหเสนอตอองคคณะที่มีระดับสูงขึ้นในระดับแผนกคดีปกครอง
หรือระดับที่ประชุมใหญของศาลปกครองสูงสุด 
 
 รูปแบบของคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 รูปแบบของคําพิพากษาของศาลปกครองประกอบไปดวยขอความ 3 สวน 
 สวนที่ 1 เรียกวา วีซา (visa) เปนสวนที่กลาวถึงเอกสารของคูความที่สง
มายังศาล รวมทั้งขอเท็จจริง ขออาง ของคูกรณี เปนการสรุปขออาง ขอเท็จจริง และ 
ขอกฎหมายที่คูกรณียกขึ้นมาสนับสนุนคําฟอง หรือคําใหการของตนเอง 
 ในสวนนี้ เปนเรื่องที่จะตองทบทวนและชี้แจงวาคูกรณีไดสงเอกสารและมี 
ขอเท็จจริงอยางไรบาง เปนสวนที่มีความจําเปน เพราะเปนสวนที่แสดงใหรูวาตุลาการไดอาน 
ไดตรวจ ไดศึกษา ขออาง ขอโตแยง ของคูกรณีทั้งสองฝายโดยครบถวน 
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 สวนที่ 2 เรียกวา โมติเวชั่น (Motivation) เปนการใหเหตุผลของศาลวา
เร่ืองนั้นศาลฟงขอเท็จจริงเปนอยางไร ปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายอยางไร  ซึ่งมีขอความ
ที่เปนมาตรฐานเปนรูปแบบของศาลปกครองสูงสุดที่ใชกันมาเปนเวลานาน  การใหเหตุผล
ของศาลในสวนที่ 2 จะสั้นมาก เปนประเพณีของศาลปกครองฝรั่งเศส (ซ่ึงตรงกันขามกับของ
ประเทศที่อยูในระบบ Common Law ที่จะใหเหตุผลสวนนี้ยาว) แตก็มีขอแตกตางเล็กนอย
ระหวางศาลปกครองชั้นตนกับศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดจะใหโอกาสในการเขียน 
ในชวงการใหเหตุผลคอนขางยาวกวาศาลปกครองชั้นตน การใหเหตุผลอาจจะยาว 2 หนา หรือ
บางครั้งยาว 8 ถึง 10 หนา 
 สวนของการใหเหตุผลนี้ โดยประเพณีของศาลปกครองจะแบงยอยออกเปน 3 
สวน คือ 
 (1) เปนสวนของการอางหรือยกขอกฎหมาย ซ่ึงกรณีถาไมมีขอกฎหมาย 
โดยตรงในกฎหมายฉบับตาง ๆ ศาลยกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาอาง 
 (2) เปนสวนที่ปรับขอกฎหมายที่กลาวไวใน (1) เขากับกรณีเฉพาะหรือ 
ขอเท็จจริง หรือขออางเฉพาะที่เกิดขึ้นในคดีน้ัน 
 (3) เปนสวนสรุปของคดีน้ันวา คดีน้ันศาลเห็นวาควรจะวินิจฉัยอยางไร เปน 
วิธีการใหเหตุผลโดยตรง โดยเริ่มจากการวางหลักกฎหมาย ปรับขอเท็จจริง และสรุป  
 โดยประเพณีของศาลปกครองสู งสุด  ศาลจะไมแสดงความคิด เ ห็น
นอกเหนือจากประเด็นแหงคดี  ศาลจะพูดใหสั้นที่สุดและจํากัดประเด็น หรือวางหลักกฎหมาย
เทาที่จําเปนเพ่ือการปรับใชกับคดีน้ันเทานั้น แตมีบางกรณีที่ศาลอาจจะมีคําอธิบายในคําพิพากษาวา 
ในสถานการณบางอยางฝายบริหารสามารถออกคําสั่งหรือเลือกใชคําสั่งประเภทตาง ๆ ไดใน
สถานการณที่ตางกันออกไป  ซ่ึงเปนแนวที่ศาลสามารถเสนอความเห็นของตนเองไดวาเรื่อง 
น้ัน ๆ ศาลจะใชคําสั่งประเภทใด  ปกติเปนหนาที่ของตุลาการผูแถลงคดีที่จะวางหลักกฎหมาย
และเสนอความเห็นวาผลของการวางหลักกฎหมายเชนนั้นจะเปนอยางไร และในกรณีเหลานั้น
ผลของการนําหลักกฎหมายมาปรับ ฝายปกครองสามารถใชอํานาจของตนในการออกคําสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการทางปกครองประเภทใด ไมใชหนาที่ของศาลโดยตรงหรือองคคณะที่จะกลาวเชนนั้น
ในคําวินิจฉัย 
 ในระบบของฝรั่งเศสมีการแบงแยกอํานาจกันระหวางตุลาการเจาของสํานวน
และตุลาการผูแถลงคดี โดยตุลาการผูแถลงคดีมีหนาที่สรุปวินิจฉัยคดีตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําฟองและขอเท็จจริงที่ไดมาจากคดีน้ัน และสํารวจหลักกฎหมายและผลการพิจารณา 
เปนอยางไร  ฝายปกครองสามารถจะเลือกใชมาตรการและคําสั่งทางปกครองประเภทใดบาง 
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ที่มีผลใหคําสั่งชอบดวยกฎหมาย  เปนผลดีที่มีระบบตุลาการผูแถลงคดี เพราะตุลาการ 
ผูแถลงคดีคอนขางมีอิสระในการเสนอความเห็นของตนและสามารถทํานายลวงหนาไดวาผลจะ
เปนอยางไร ไมใชหนาที่ขององคคณะที่จะทํานายลวงหนา  เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะความเห็น
ของตุลาการผูแถลงคดีเปนความเห็นสวนตัว และความเห็นสวนตัวน้ันเปนที่เชื่อถือและเปนที่
รับฟงของบุคคลโดยทั่วไป ไมวาจะเปนระดับมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และผูประกอบ
อาชีพโดยทั่วไป แมกระทั่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพราะแมจะเปนความเห็นสวนตัว  
แตก็ประกอบไปดวยหลักกฎหมาย มีการคนควาขอมูลและขอกฎหมายครบถวน 
 สวนที่ 3 เปนสวนของคําวินิจฉัย โดยจะแบงเปนขอ ๆ จะเริ่มจากคําวา  
"ศาลมีคําวินิจฉัยดังตอไปนี้” และตามดวยขอตาง ๆ 3-4 ขอ การแบงเปนขอ ๆ จะเหมือนกับ 
ที่เราเห็นอยูในประกาศ กระทรวงหรือกฎกระทรวง เหตุที่มีการแบงเปนขอ ๆ เพ่ือใหเกิด 
ความชัดเจนวา ศาลปกครองสูงสุดไดเพิกถอนอะไร ไดพิพากษาอะไร ไดมีการกําหนดใหใชเงิน
อยางไร  โดยหลักศาลจะตองพิพากษาทุกขอตามคําขอของโจทก  ในคดีที่มีความสลับซับซอน 
คําพิพากษาในสวนนี้อาจจะมีความยาว 6-7 ขอ ก็ได 
 รูปแบบของการแบงเปนขอ ๆ เปนผลดี เพราะสะดวกในการบังคับตาม 
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล เพราะมีความชัดเจนในแตละขอวาโจทก จําเลย ชนะหรือแพ 
ในจุดใด และฝายปกครองตองดําเนินการในจุดใด 
 ในสวนของคําวินิจฉัยที่ประเทศไทยเรียกวา "คําบังคับ" นอกจากศาลจะ
พิพากษาประเด็นซ่ึงเปนประเด็นหลักแหงคดีแลว ศาลอาจใชอํานาจเพิ่มเติมในการวินิจฉัยคดี
โดยกําหนดไวในขอตาง ๆ ของคําพิพากษานั้น  อาจจะเปนสวนที่กําหนดวาใหโจทกหรือจําเลย
จายคาใชจายที่จายใหแกพยานผูเชี่ยวชาญ หรือคาใชจายที่คูกรณีตองจายในการดําเนินคดีน้ัน  
และศาลมีอํานาจอีกประการหนึ่ง คือ พิพากษาใหปรับคูกรณีที่ฟองคดีโดยมิชอบ หรือฟองคดี
โดยไมมีขอเท็จจริงสนับสนุนเพียงพอ หรือเปนการฟองเท็จ  แตโดยหลักแลวศาลปกครองจะใช
อํานาจนี้นอยมาก และกฎหมายในป 1995 กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจในการบังคับให 
ฝายปกครองปฏิบัติการหรือดําเนินการใด ๆ หรือกําหนดคาปรับในกรณีที่ฝายปกครอง 
ไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล 
 ในสวนของการออกคําสั่งใหฝายปกครองปฏิบัติ  มี 3 กรณี 
 (1) กฎหมายใหอํานาจศาลในกรณีมีเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่ศาลจะออกคําสั่งให
กระทําไดเปนอํานาจพิเศษของศาลปกครอง 
 (2) เปนเรื่องที่อยูในเน้ือหาของคดี เชน กรณีที่ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ทาง ปกครองใดคําสั่งทางปกครองหนึ่ง หลังจากนั้นศาลอาจสั่งใหฝายปกครองดําเนินการ 



 

 

29 

เพ่ือออกคําสั่งฉบับอ่ืนขึ้นมาแทนซึ่งเกี่ยวของกับคําสั่งที่เพิกถอนไป (เปนการสั่งในตัว 
คําพิพากษา หลังจากมีการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งแลว) 
 (3) เปนอํานาจในการที่จะออกคําสั่งกําหนดคําบังคับในกรณีที่ศาลปกครอง
ชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาของศาลไปแลว ฝายปกครองไมปฏิบัติตาม 
คําพิพากษา หรือปฏิบัติตามแตไมครบถวน กฎหมายเปดโอกาสใหศาลออกคําสั่งบังคับ 
ฝายปกครองได 
  การที่สั่ง หรือบังคับ หรือกําหนดคาปรับ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเดือน 
หลังจากมีคําพิพากษาออกไปแลว ซ่ึงตองเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาคูกรณีฝายที่ตองปฏิบัติน้ัน
ไมปฏิบัติ ฝายที่ชนะคดีมีอํานาจยื่นอุทธรณตอศาลเพื่อใหศาลออกคําสั่งหรือกําหนดคาปรับ 
เพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม  คําพิพากษาของศาล คําสั่งประเภทนี้ศาลสามารถออกมาพรอม 
คําพิพากษา แตศาลไมสามารถที่จะกําหนดขึ้นมาไดเองหรือเห็นสมควรดวยตนเอง คูกรณี 
ตองมีคําขอเขามา  ถาเปนโจทกก็ขอมาพรอมกับคําฟอง  
  การออกคําสั่งกําหนดคําบังคับน้ีมีทางเลือกอยู 2 กรณี ซ่ึงขึ้นอยูกับคําฟอง
วามีการขอเพิกถอนประการใด และคําวินิจฉัยสวนตนวามีการเพิกถอนหรอืศาลมีคําสั่งอยางไร 
  (3.1) ศาลอาจออกคําสั่งใหฝายปกครองปฏิบัติโดยกําหนดเน้ือหาหรือ
ลักษณะของคําสั่งที่ฝายปกครองเกี่ยวของปฏิบัติไดเลย  เม่ือดูเน้ือหาก็จะรูวาฝายปกครอง
ตองปฏิบัติอยางไร เปนกรณีที่ศาลสามารถออกคําสั่งใหฝายปกครองตองออกคําสั่งทางปกครอง
ตามเนื้อหาของคําสั่งที่ศาลออกมา ซ่ึงเปนเรื่องที่ดี ฝายปกครองสามารถเขาใจไดโดยชัดเจน 
และปฏิบัติไดอยางถูกตอง เชน 
   - กรณีประชาชนมาฟองตอศาลปกครองสูงสุดขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ของหนวยงานราชการที่ปฏิเสธไมยอมสงเอกสารที่เขาขอ เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอน 
คําสั่งที่ปฏิเสธแลว ศาลสามารถที่จะสั่งใหสงเอกสารนั้นไปใหโจทก หรือกรณีขาราชการถูก 
ไลออกจากราชการแลวมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งไลออก เม่ือศาลมีคําพิพากษาให 
เพิกถอนคําสั่งไลออกหรือคําสั่งโดยมิชอบน้ัน ศาลปกครองสูงสุดสามารถสั่งในคําพิพากษา 
ไดเลยวาใหบรรจุขาราชการผูน้ันกลับเขารับราชการ 
   - กรณีที่มีพระราชบัญญัติบางฉบับที่ออกมาโดยรัฐสภา แตใน
กฎหมายฉบับน้ันเองมีเ ง่ือนไขวาจะไม ใชบังคับจนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาให ใช
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เชนน้ีบุคคลที่มีสวนไดเสียในพระราชบัญญัติน้ันก็มาฟองตอศาลขอให 
เพิกถอนคําสั่งปฏิเสธของนายกรัฐมนตรีที่ไมยอมออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ัน เม่ือศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธของนายกรัฐมนตรี ก็สามารถสั่งใหออกพระราช
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กฤษฎีกาใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับน้ันได  ในกรณีน้ีศาลปกครองสูงสุดก็จะกําหนดไวใน 
คําพิพากษาวาใหนายกรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยมี 
เน้ือหาบางประการที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมาย (เปนตัวอยางที่นาสนใจมาก) 
  เปนเรื่องที่นาสังเกตวา ในขณะที่มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อใหศาลปกครอง
สามารถออกคําสั่งบังคับฝายปกครองไดน้ัน  ไมมีใครคิดวาศาลปกครองจะสั่งนายกรัฐมนตรี 
ใหออกพระราชกฤษฎีกาบางฉบับได ซ่ึงเขาใจวาผูที่เสนอใหมีการปฏิรูปกฎหมายฉบับน้ี ในป 
1995 คงคิดวาใหศาลสั่งในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ หรือเร่ืองที่มีผลเปนการเฉพาะรายของขาราชการ
เทานั้น ไมไดคิดเรื่องใหญโตเชนนี้ 
  การที่ใหอํานาจแกศาลปกครองดังกลาวนั้น ปกติศาลปกครองใชอํานาจนั้น
บอย ๆ สมํ่าเสมอในคดีเล็ก ๆ และก็เปนไปไดและเกิดขึ้นแลวที่ศาลปกครองใชอํานาจที่มีอยู
แลวนั้นในเรื่องสําคัญระดับชาติ ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาเชนกันวาการใหอํานาจเชนนั้นตอง
ระมัดระวังการใช  ซ่ึงอาจใชไดทุกกรณีไมวาคดีเล็กคดีใหญ 
  (3.2) เปนกรณีในตัวคําพิพากษาของศาลไมไดกําหนดหรือระบุ 
รายละเอียดวาใหฝายปกครองตองดําเนินการอยางไรอยางชัดแจง เชน   
   - บุคคลไปยื่นคําขอกอสรางอาคารตอเจาหนาที่และขออนุญาต 
ในบางเรื่องเพ่ิมเติมจากใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ  ซ่ึงตอมาศาลไดเพิกถอน คําสั่งปฏิเสธของ
ฝายปกครองที่ไมยอมอนุญาตตามคําขอที่ขอเปนกรณีพิเศษนั้น  เพราะเจาหนาที่ของรัฐมิไดให
เหตุผลของการปฏิเสธขึ้นมา   
   - เทศบาลปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร โดยอางวาเขต
ดังกลาวเปนเขตที่สงวนไวเพ่ือทําการเกษตร ซ่ึงฝายเทศบาลสําคัญผิดในขอกฎหมาย จริง ๆ 
แลวไมใชเขตที่สงวนไวเพ่ือทําการเกษตร ในคําสั่งของเทศบาลนั้นไมแสดงอยางชัดแจงวา  
ผูขอมีสิทธิไดรับใบอนุญาตหรือไม ซ่ึงเปนเรื่องที่ฝายปกครองตองพิจารณาคําขออนุญาต 
อีกครั้งหน่ึงวาสามารถออกใบอนุญาตใหไดหรือไม  เพราะแมเขตน้ันจะไมใชเขตที่สงวนไว 
เพ่ือทําการเกษตร แตอาจจะมีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถออกใบอนุญาต
ใหอีกก็ได 
  ศาลปกครองก็จะมีคําสั่งบังคับฝายปกครองใหพิจารณาคําขอของโจทกใหม
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดเทานั้น สวนผลจะเปนอยางไร ศาลไมไดกําหนดวาจะตอง
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
  จะเห็นวาคําสั่งของศาลที่ใหฝายปกครองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล
สองเรื่องน้ีตางกัน คือ ประการแรก ศาลสั่งใหฝายปกครองออกคําสั่งหรือใบอนุญาตอะไร 
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ที่ชัดแจง ประการที่สอง ศาลเพียงแตกําหนดกรอบระยะเวลาใหกระทําเทานั้น สวนผลจะเปน
อยางไรเปนเรื่องที่ฝายบริหารจะตองไปดําเนินการอีกครั้งหน่ึง 
  ถาศาลปกครองมีคําสั่งในคําพิพากษาใหฝายปกครองปฏิบัติอยางใด 
อยางหนึ่งน้ัน ศาลอาจจะกําหนดมาตรการบังคับ คือ กําหนดคาปรับไปพรอมกันเลยก็ได ซ่ึงจะ
ปรากฏในตัวคําพิพากษา  ถาศาลเลือกที่จะใชทั้ง 2 ประการไปพรอมกันก็จะเปนในลักษณะ 
ดังน้ี  “พิพากษาใหเทศบาลออกใบอนุญาตใหโจทกภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอ 4  ถาไม
ดําเนินการเสียภายในเวลาที่กําหนด ใหจายคาปรับเปนเงินจํานวนหนึ่ง”  แตทางปฏิบัติที่ใชกัน
ในสภาแหงรัฐน้ัน  สภาแหงรัฐจะไมออกคําบังคับใหฝายปกครองกระทําการและกําหนดคาปรับ
ไปพรอมกันในคําพิพากษา ดวยเหตุผล 2 ประการ 
  ประการแรก เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาฝายปกครองที่อานคําพิพากษาแลว 
จะปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยไมหลีกเลี่ยง 
  ประการที่สอง เชื่อม่ันในเหตุผลและการใหเหตุผลของคําพิพากษา 
น้ันเองวาสามารถโนมนาวใหฝายปกครองปฏิบัติตามไดโดยไมอิดเอ้ือน 
  แนวปฏิบัติดังกลาวมาจากเหตุผลทางดานจิตวิทยาอีกประการหนึ่งวา  
ถาหากกําหนดคาปรับเพ่ือใหทําตามคําสั่งของศาลไปพรอมกันทีเดียว  ศาลปกครองไมเชื่อม่ัน
ในฝายปกครองโดยมองวาฝายปกครองมีแนวโนมที่จะฝาฝนคําพพิากษาของศาลซ่ึงเปนการ
มองในแงราย 
  การปฏิรูปกฎหมายใหศาลปกครองมีอํานาจทั้งสองอยางเปนเรื่องใหม 
ทดลองใชมาเปนเวลาเพียง 5 ปเทานั้น ศาลกําลังดูวาจะไดผลหรือไม  ถาไมไดผลศาลอาจจะใช
อํานาจในการกําหนดคาปรับมากขึ้น 
 
 การดําเนินการหลังจากมีคําพิพากษาของศาล 
 เม่ือศาลมีคําพิพากษาแลวศาลจะตองดําเนินการตอไป ดังน้ี 
 1. สงคําพิพากษาของศาลไปใหคูกรณีทราบ  การสงคําพิพากษาของศาลใช 
วิธีการสงทางไปรษณียลงทะเบียนพรอมไปกับพรอมอธิบายรายละเอียด รายละเอียดที่สําคัญ 
ที่จะตองมี คือ รายละเอียดของการอุทธรณที่สามารถอุทธรณตอไปยังศาลอุทธรณหรือ Conseil 
d’Etat ได 3 ประการ คือ 
  1.1 เรื่องนั้นสามารถอุทธรณหรือฎีกาตอได 
  1.2 ระยะเวลาที่จะอุทธรณหรือฎีกา 
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  1.3 ศาลที่จะรับอุทธรณหรือฎีกา (มีบางกรณีที่สามารถอุทธรณไปยัง 
ศาลปกครองสูงสุดไดเลย) 
  การแจงสิทธิอุทธรณ กฎหมายไมไดกําหนดไว  แตแนวคําพิพากษาของ
ศาลกําหนดวา การแจงสิทธิอุทธรณเปนเรื่องสําคัญประการแรก เหตุที่จะตองใหแจงเพราะ 
ระยะเวลาอุทธรณ ฎีกา สั้นมาก  และถาไมมีการแจงสิทธิในการอุทธรณ ก็ไมสามารถจะนํามา
ปรับสิทธิของคูกรณีไดเพราะไมทราบ 
  กรณีที่มีการอุทธรณตอไปยัง Conseil d’Etat น้ัน โดยหลักแลวกฎหมาย
บังคับวา ตองมีทนายความเสมอ  ถาการอุทธรณไปยังศาลสูงสุดไมไดกระทําโดยทนายความ 
ศาลสามารถออกคําสั่งไมรับคดีน้ันไวพิจารณาไดทันทีโดยไมตองใหโจทกแกไขฎีกานั้น เพราะ
ศาลปกครองสูงสุด ถือวาโจทกทราบแลวจากคําสั่งของศาลอุทธรณที่ไดแจงไปพรอม 
คําพิพากษาในเรื่องนั้นแลว 
  แบบของจดหมายจะกําหนดไวในเครื่องคอมพิวเตอร จาศาล  และเจาหนาที่
ธุรการของศาลจะสงคําชี้แจงหรือคําพิพากษาของศาลไปใหคูกรณีที่เกี่ยวของไดโดยสะดวก 
  เม่ือศาลมีคําพิพากษาแลว กฎหมายเปดโอกาสใหยื่นคํารองขอแกไข 
ขอผิดพลาดทางดานวัตถุหรือขอผิดพลาดเล็กนอยได เปนอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 
ที่จะออกคําสั่งใหมีการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยในคําพิพากษาของศาล  แตถา
การแกไขนั้นมีผลใหเปลี่ยนแปลงผลของคําพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถจะออก 
คําวินิจฉัยในคําพิพากษาใหมแกไขผลของคําพิพากษาอันเนื่องมากจากเหตุความผิดพลาดหรือ
ผิดหลงทางวัตถุน้ันได 
  ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยในศาลปกครองของฝรั่งเศสเปนเรื่องที่
กวางขวางพอสมควร เชน ศาลลืมสงเอกสารไปใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งตรวจสอบ หรือไมไดนําสง
เอกสารไปใหคูกรณีตามที่ศาลกําหนดไว ศาลก็สามารถแกไขไดโดยอางวาเปนขอผิดพลาด 
เล็กนอย  นอกจากนี้ ขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงอาจจะเปนเรื่องตัวเลข จํานวนเงิน  
  หากคูกรณีที่เกี่ยวของตองการที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยใน
คําพิพากษา จะตองพิจารณากอนวาเปนการยื่นขอแกไขตอศาลปกครองชั้นใด  ซ่ึงถาหากเปน
คําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ การยื่นคําขอแกไขสามารถกระทําได 2 ทาง คือ ยื่นตอ 
ศาลอุทธรณน้ันเอง หรือยื่นเปนฎีกาตอ Conseil d'Etat  ซ่ึงจะทําใหคดีใน Conseil d'Etat  
เพ่ิมมากขึ้นโดยไมจําเปน   
  หากเปนการยื่นขอแกไขตอศาลชั้นตน คูกรณีก็มีทางเลือก 2 ทาง เชนเดียวกัน 
โดยสามารถยื่นตออธิบดีศาลชั้นตน หรือยื่นอุทธรณใหศาลอุทธรณมีคําสั่งหรือคําพิพากษา 
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หากยื่นตออธิบดีศาลชั้นตน ก็เปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาวาขอที่ผิดพลาดหรือผิดหลง
น้ันเปนเรื่องเล็กนอย เรื่องธรรมดาที่อธิบดีสามารถออกคําสั่งแกไขไดเอง  หรือเปนเรื่องสําคัญ 
ที่ควรปฏิเสธ แลวใหไปยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณตอไป 
  แตคดีก็ยังอาจไมจบสิ้นในช้ันนี้ บางครั้งคูกรณีอาจมีจดหมายมาถึงศาล 
ในเรื่องที่มีคําพิพากษาไปแลว ซ่ึงอาจจะเปนศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นอุทธรณ หรือ 
Conseil d’Etat ก็เปนหนาที่ของแตละศาลที่จะตองวิเคราะหวาจดหมายดังกลาวนั้นมีเน้ือหา
เปนลักษณะของการอุทธรณฎีกาหรือไม ถามีเน้ือหาเปนการอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาของ
ศาล ก็เปนหนาที่ของศาลที่จะตองลงทะเบียนคดีและพิจารณาพิพากษาไปในลักษณะเปน
อุทธรณหรือฎีกา สําหรับอุทธรณที่ยื่นตอ Conseil d’Etat จะตองพิจารณาเปน 2 กรณี วาเปน
กรณีฎีกาเพื่อแกไขคําพิพากษาของศาลชั้นต่ํากวาลงไป หรือเปนการฎีกาเพื่อขอแกไข 
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย  
  บางครั้งคูกรณีซ่ึงเปนชาวบานธรรมดาไดสงจดหมายไปยังตุลาการเจาของ
สํานวนบาง ประธานบาง ตุลาการผูแถลงคดีบาง เพ่ือขอคําอธิบายเพื่อโตแยงขอเท็จจริงและ
เสนอความคิดเห็นตาง ๆ ซ่ึงศาลที่รับจดหมายดังกลาวก็จะไมพิจารณาเปนเอกสารเขาสู
กระบวนพิจารณา แตจะถือวาเปนจดหมายฉบับหน่ึงซ่ึงศาลหรือเจาหนาที่ของศาลจะตอบไป 
ในลักษณะที่เปนจดหมายที่สุภาพ เพ่ือชี้แจงวาคดีน้ันไดเสร็จสิ้นลงไปแลว  เอกสารที่ขอ 
คําชี้แจงมาก็จะตอบไปเทาที่จะตอบได เสมือนเปน "บริการหลังการขาย" ของศาล  
 2. การแจงขอมูลหรือคําพิพากษาใหคูกรณีและประชาชนทราบ  Conseil 
d'Etat จะมีศูนยที่ทําหนาที่ใหขอมูลและประชาสัมพันธ  โดยเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของหรือ
ประชาชนมาขอขอมูลตาง ๆ ได (สวนในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณจะไมมีศูนยประชาสัมพันธ
ดังกลาว) ในการใหขอมูลน้ีจะมีเจาหนาที่ของ Conseil d'Etat คอยใหขอมูลตอสื่อมวลชน หรือ
แถลงขาวในคดีที่สื่อมวลชน หรือประชาชน หรือสังคมใหความสนใจเปนพิเศษ  ซ่ึง Conseil 
d'Etat ก็จะตองควบคุมและกําหนดวิธีการที่จะใหขอมูลวาสวนไหนควรจะใหหรือไมควรจะให 
โดยจะมีการดูแลเปนพิเศษ แตเน่ืองจากคําพิพากษาของ Conseil d'Etat เปนเรื่องเก่ียวกับ
กฎหมาย เจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหขอมูลดังกลาวจึงไมใชเจาหนาที่
ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของศาลโดยทั่วไป  แตจะเปนเจาหนาที่ที่มาจากสมาชิกสภาแหงรัฐ
ชั้นตนที่มีความรูทางกฎหมายเปนอยางดี 
  หากสื่อมวลชนสนใจหรือตองการทราบขอมูลคําพิพากษาของศาลบางเรื่อง
ที่นาสนใจ ก็จะมาติดตอที่ศูนยขอมูลขาวสารทางกฎหมายที่มีเจาหนาที่ของ Conseil d'Etat  
รับผิดชอบโดยเฉพาะ  ถาเปนคดีที่มีความสําคัญจริง ๆ และสื่อมวลชนสนใจกันมาก ศูนยขอมูล
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ขาวสารของ Conseil d'Etat ก็จะพิมพเปนคําแถลงการณในเรื่องน้ันโดยเฉพาะออกมา  ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวยเหตุผลทางกฎหมายและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่พรอมจะใหสื่อมวลชนนําขอความ
ตาง ๆ ไปลงในหนังสือพิมพหรือเสนอขาวไดโดยตรง ผลงานที่ผาน ๆ มา หากคําแถลงทําได
อยางดีและมีคําสั่งที่เขาใจงาย มีความสมบูรณในตัว สวนใหญหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนก็จะ
นําขอความดังกลาวไปลงหรือเสนอขาวทั้งหมด หรือมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําเพียงเล็กนอย
เทานั้น 
  สําหรับคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีที่สําคัญและเปนที่สนใจของ 
สาธารณชนก็จะถูกรวบรวมไวในศูนยขอมูลขาวสารเพื่อพรอมที่จะกระจายหรือแจกจายใหแก 
ผูที่สนใจหรือสื่อมวลชนที่จะมาขอขอมูลได  ทั้งน้ี เพราะคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีน้ัน 
จะมีการวางหลักกฎหมายและจะเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ทั้งอาจารย นักศึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย จึงตองเตรียมไวเพ่ือใหสาธารณชนเขาใจและเชื่อม่ันในคําพิพากษา
ของศาล  
 3. การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  ซ่ึงวิธีการบังคับคดีของ
ศาลไดมีการปฏิรูปมาตั้งแตป 1980 เปนวิธีการที่เรียบงาย วางอยูบนพ้ืนฐานของการตกลง
หรือการประนีประนอม หรือความยินยอมพรอมใจกันทุกฝาย  แตก็อาจมีการบังคับที่จะทําให
ศาลสามารถกําหนดคาปรับในกรณีที่มีการฝาฝนไดดวย 
 4. การตอบขอซักถามของฝายปกครองและประชาชน 
  4.1 กรณีที่ฝายปกครองมีขอสงสัยในการปฏิบัติตามคําพิพากษา ก็อาจมี
คําขอมายัง Conseil d'Etat เพ่ือขอคําอธิบาย  โดยตองขอมายัง “แผนกรายงานและ 
การศึกษา” ซ่ึงมีหนาที่หลักในการจัดทํารายงานประจําปเพื่อเสนอตอศาลและรัฐสภา และ
ทํารายงานตามที่ฝายรัฐบาลมีคําขอมาในปญหาขอกฎหมายที่สําคัญตอประเทศชาติ และยัง
มีหนาที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  เม่ือหนวยงาน
ทางปกครองหรือฝายปกครองที่มีหนาที่ปฏิบัติตามคําพิพากษามีขอสงสัยแลวมีหนังสือ 
สอบถามมายังแผนกรายงานและการศึกษา เจาหนาที่ของแผนกซึ่งเปนสมาชิก Conseil d'Etat 
ก็จะทําการศึกษาและไปปรึกษาตุลาการเจาของสํานวนที่ทําคดีเร่ืองนั้น รวมทั้งตุลาการ 
ผูแถลงคดีดวย เพ่ือหาขอสรุปวาตองการใหฝายปกครองทําอยางไร แลวจะมีหนังสือตอบไป 
หรือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือตอบขอสงสัย  
   เปนเรื่องธรรมดาที่จะมีการสอบถามมาวาคําพิพากษาที่ใหเพิกถอน 
คําสั่งหรือกฎ ซ่ึงอาจมีขอยุงยากซับซอนที่วาสวนไหนที่จะตองปฏิบัติอยางไรและสวนราชการ
ใดตองปฏิบัติ จึงตองเปดโอกาสใหฝายบริหารขอคําอธิบายได  ซ่ึงมีบางกรณีที่คําพิพากษา 
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ใหเพิกถอนคําสั่งหรือกฎไปแลว แตไมมีฝายใดหรือสวนราชการใดตองมีหนาที่กระทําอะไร 
เพราะคําพิพากษามีผลอยูในตัว เชน  
   - ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหนําคนตางดาวที่เขาเมืองโดยมิชอบดวย
กฎหมายออกไปนอกราชอาณาจักร แลวมีการอุทธรณขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว แตในทาง
ปฏิบัติจริง ๆ ก็ไมมีการสงบุคคลผูน้ันออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงระหวางที่คดีอยูในศาล  
ศาลไดสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดนั้น เม่ือศาลสั่งแลวก็ไมมีใครตองปฏิบัติ เพราะ
บุคคลนั้นก็ยังอยูในราชอาณาจักรหรือ 
   - กรณีที่ฝายปกครองปฏิเสธคําขอของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแลวบุคคลนั้น
มาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําปฏิเสธของฝายปกครอง Conseil d'Etat ก็มีคําพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งปฏิเสธดังกลาว หลังจากนั้นบุคคลดังกลาวก็ไปยื่นคําขอตอสวนราชการนั้นอีก เพ่ือใหออก
คําสั่งหรือออกใบอนุญาตใหแกตน ซ่ึงสวนราชการอาจสงสัยและมาขอคําปรึกษาวาคําพิพากษา
ของศาลประกอบไปดวยคําบังคับที่ใหสวนราชการตองออกใบอนุญาตใหหรือไม ในลักษณะ
อยางใด หรือเปนอํานาจโดยอิสระของสวนราชการที่จะพิจารณาไดเอง โดยไมมีขอบังคับหรือ
คําสั่งโดยชัดแจงของศาล  
   มีบางกรณีที่คําพิพากษาของศาลบังคับใหฝายบริหารที่ออกคําสั่ง 
ทางปกครองตองออกคําสั่งทางปกครองที่ทําใหผูที่ไดรับผลรายจากคําสั่งกลับคืนสูสถานะเดิม 
เชน  
   - ขาราชการที่ถูกไลออกจากราชการ แลวมาฟองตอศาลปกครองให
เพิกถอนคําสั่งไลออก  
   - ขาราชการที่ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนมาฟองขอให
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว  
   - เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งไลออก ลดขั้นเงินเดือน หรือ
ตัดเงินเดือน จึงเปนหนาที่ของศาลที่จะมีคําสั่งใหสวนราชการจะตองดําเนินการใหขาราชการ 
ที่ไดรับผลรายดังกลาวกลับสูสถานะเดิมที่มีอยูกอนที่จะถูกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น คือ
จะตองใหกลับมามีเงินเดือน มีตําแหนงในระดับที่ควรจะเปน ถาไมถูกไลออกหรือลงโทษ 
โดยมิชอบ ซ่ึงเปนเรื่องที่ลําบากถาหากบุคคลนั้นไดถูกไลออกไปเปนระยะเวลานานแลว  
บางครั้งฝายปกครองจึงตองขอใหศาลปกครองชวยเหลือหรือชวยอธิบายในบางเรื่อง  
  4.2 ในกรณีที่ประชาชนที่ชนะคดีมาขอใหศาลชวยเหลือหรืออธิบาย 
บางประการก็เปนหนาที่ของศาลที่จะตองดําเนินการ ซ่ึงอาจรวมถึงใหสวนราชการออกคําสั่ง
หรือคําบังคับ หรือออกคําสั่งกําหนดคาปรับเพ่ือใหฝายปกครองดําเนินการตามคําพิพากษาของ
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ศาล โดยโจทกจะมายื่นคําขอตอศาลที่ออกคําพิพากษาไมวาจะเปนศาลชั้นตน ชั้นอุทธรณหรือ
ชั้นสูงสุด ซ่ึงเปนเรื่องที่ศาลจะเลือกวา จะพิจารณาคําขอนั้นเองหรือจะสงเรื่องไปให Conseil 
d'Etat เปนผูออกคําสั่งในเรื่องดังกลาว ขั้นตอนนี้ศาลจะใชวิธีการประนีประนอม โดยอาจจะเชิญ
สวนราชการมาเจรจาเพื่อใหมีการยินยอมพรอมใจกันในการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาล ซ่ึงตามสถิติในป ค.ศ. 1999 ศาลทุกชั้นรวมกันมีคําขอของโจทกที่จะใหศาลออก 
คําบังคับสวนราชการใหปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล จํานวน 1,600 คําขอ ซ่ึง 75 % ของ 
คําขอสามารถแกไขใหปฏิบัติตามในขั้นตอนของการเจรจาไกลเกลี่ยกัน โดยคําแนะนําของศาล
หรือเรียกคูกรณีมาชี้แจงและขอรอง และสามารถปฏิบัติตามคําพิพากษาไปได  เร่ิมจากแผน
รายงานและการศึกษาสงจดหมายไปตามสวนราชการใหปฏิบัติตาม หรืออาจมีการเชิญ 
มาประชุมกันระหวางสวนราชการกับเจาหนาที่ซ่ึงเปนสมาชิกสภาแหงรัฐ ซ่ึงตองไปเปนการ
ประนีประนอมที่แตกตางไปจากคําพิพากษาของศาล หากไมสามารถเจรจาตอรองได  
(การเจรจาลมเหลว) ศาลก็จะมีคําสั่งใหหนวยราชการตองปฏิบัติตามคําพิพากษาพรอมกับ
กําหนดคาปรับไปพรอมกันดวยเพราะเปนการแสดงใหเห็นเจตนารายของสวนราชการที่จะไม
ปฏิบัติตามคําพิพากษา แตศาลยังเปดชองใหสวนราชการมีโอกาสแกตัวได โดยกําหนด 
ชวงระยะเวลาที่จะใหสวนราชการปฏิบัติ โดยยังไมกําหนดคาปรับทันที เม่ือพนระยะเวลา 
ดังกลาวก็จะเรียกคาปรับ ซ่ึงสวนราชการจะตองจาย มาตรการดังกลาวเปนการกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการจากขั้นต่ําไปสูขั้นสูง ซ่ึงในที่สุดสวนราชการก็ตองปฏิบัติตาม โดยที่คําพิพากษา
ที่สั่งใหสวนราชการปฏิบัติน้ันสวนใหญจะเปนเรื่องคําพิพากษาใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง เม่ือมีคําบังคับใหสวนราชการตองจายเงินจะทําใหงายตอการบังคับใหปฏิบัติตาม
คําพิพากษาไดเปนอยางมาก  
   สําหรับเงินคาปรับ สวนหนึ่งก็จะใหแกโจทก และอีกสวนหนึ่งก็จะเขา
กองทุนสาธารณะที่จะใหแกทองถิ่นตาง ๆ ตอไป 
   ในสวนที่ศาลมีคําพิพากษาใหสวนราชการตองรับผิดชดใชความผิด
ฐานละเมิดหรือสัญญา ศาลก็จะออกคําสั่งไปยังเจาหนาที่ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ใหมีหนาที่กําหนดจํานวนเงินเทาที่จําเปนจะตองจายใหแกโจทก ซ่ึงในฝรั่งเศสไมเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีปญหามากนัก 

 
 

    
 


