เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของ
ศาลปกครองเชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี (นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน) ในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองเชียงใหม เพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายออน อูเงิน กับพวก ผูฟองคดี
ในฐานะผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูถูกฟองคดี วากระทําละเมิดตอผูรอง
เนื่องมาจากการผลิตพลังงานไฟฟาทําใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซด
ของไนโตรเจน โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดเปนเหตุ
ใหผูรองกับพวกเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เปนจํานวนมาก จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเชียงใหมขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนจํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถา
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คดีนี้เปน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาทและไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
ของผูรองและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลทําใหผูรองซึ่ง
เปนบุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรอง
ขอใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ ผูรอง
ขอใหศ าลปกครองชั้น ตน รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแ ยงของผูรอ งให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว
เห็ น ว า คดี นี้ ศ าลยั ง มิ ไ ด มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณา ผู ร อ งยั ง ไม ไ ด เ ป น คู ก รณี ต ามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคํารองโดยใหเหตุผลวา เมื่อผูรองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ชั้น ตน และพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับ ใหแ กผูรอง
คดีของผูรองจึงอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ผูรองจึงเปน คูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น การที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให
สงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแ ลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้น ตนใชบทบัญญัติม าตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไวพิจารณา และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
ใชบังคับมิได จึงเปน กรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแ ยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่
ศาลใช บังคับ แกคดี นี้ตองดวยบทบัญญัติ ม าตรา ๖ ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ ยังไม มี
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไว
ชั่วคราว และสงคําโตแ ยงของผูรอ งไปใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญ ใหรับคํารองของผูรองและใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
พรอมสงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาคํ า ร อ ง และเอกสารประกอบคํ า ร อ งแล ว เห็ น ว า มี ป ระเด็ น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาในเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว
ชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีที่ผูรองโตแยงวา การที่ศาลปกครองชั้นตน
สั่ง ให ผูร อ งเสีย ค าธรรมเนี ยมศาลตามบทบัญ ญั ติม าตรา ๔๕ วรรคสี่ แหง พระราชบั ญ ญัติ จัด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ขัดตอหลักความเสมอภาค และขัดตอ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ เมื่อ ศาลปกครองสูง สุดพิ เคราะหแ ล ว เห็ น วา การที่
ศาลปกครองชั้น ตน ใชบทบัญญัติม าตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับ แก คดีนี้ โดยมีคําสั่งใหผูรองทั้ง ๑๒๘ คน ชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามที่กฎหมายกําหนด จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา และผูรองกับพวกโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับมิได จึงเปน
กรณี ที่ผู รอ งกั บพวก โตแ ยง วา บทบัญ ญัติ แ ห งกฎหมายที่ศ าลใช บัง คับแกค ดีต องดว ยบทบั ญญั ติ
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จฉั ย ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น
เมื่อศาลปกครองสูงสุดไดสงคําโตแยงของผูรองตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๖๒ บัญญัติวา
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๖๒ “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สว นท องถิ่น หรื อองค กรอื่น ของรั ฐ ที่ เป น นิ ติบุ คคลใหรั บผิ ดเนื่อ งจากการกระทํา หรื อการละเว น
การกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุม ครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งให
ใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอัน สืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสีย
คาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดให
การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย
โดยมีหลักการวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได ซึ่งเปนการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของ
องคกรของรัฐที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเปนการวางหลักประกันที่รัฐจะตอง
ใหการรับรองความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุตาง ๆ สิทธิและเสรีภาพ
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีหลายประเภท รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน
ของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
สําหรับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูฟองคดีตอศาลปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในกรณีฟองคดี
ขอใหสั่งใหใ ชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน อันสืบเนื่องจากคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท
คาธรรมเนียมศาล เปนเรื่องของผูที่นําคดีมาสูศาลจะตองเสียคาบริการใหแกรัฐเปนลักษณะของภาษีอากร
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อย า งหนึ่ ง ตามปกติ ก ารฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครอง ผู ฟ อ งคดี ไ ม ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาล ที่ ต อ ง
เสียคาธรรมเนียมศาลนั้น เพราะเปน คดีที่มีทุน ทรัพยซึ่งแตกตางไปจากคดีแพงโดยทั่วไป โดยปกติ
ผูที่นําคดีมาสูศาลในคดีที่มีทุนทรัพยจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลทุกคดี นอกจากในกรณีที่มีการรองขอ
ดําเนิน คดีอยางคนอนาถาและศาลอนุญาตใหดําเนินคดีอนาถาได ผูดําเนินคดีหรือโจทกก็ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล การที่กฎหมายวิธีพิจารณาของศาลปกครองและของศาลที่พิจารณาคดีแพงโดยทั่วไป
บัญญัติไวแตกตางกันเพราะประเภทของคดี และระบบการพิจารณาโดยคดีที่พิจารณาคดีในศาลปกครอง
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน แตการพิจารณาคดีในศาลสวนแพงเปนเรื่องของกฎหมายเอกชน
สวนระบบการพิจารณาในศาลปกครองใชระบบไตสวน ศาลจะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาคดี
การแสวงหาพยานหลักฐาน สําหรับการพิจารณาคดีแ พงทั่วไปนั้นใชระบบกลาวหาซึ่งเปนภาระของ
คูกรณีที่จะตองพิสูจนและแสวงหาพยานหลักฐานเอง การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ บัญญัติในเรื่องคาธรรมเนียมศาลแตกตางไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยไมไดบัญญัติในเรื่องการดําเนินคดีอนาถาไว ไมใชเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
เนื่องมาจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจดังที่ผูรองกลาวอาง เพราะบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวใชบังคับโดยทั่วไป ผูที่นําคดีม าสูศาลจะไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกัน ไมไดเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ และการที่ศาลปกครอง
สั่งใหผูฟองคดีเสียคาธรรมเนียมศาลกอนที่จะรับคําฟองไมไดทําใหผูฟองคดีเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
แตอยางใด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ นายจิระ บุญพจนสุนทร
นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ นายสุวิทย ธีรพงษ
นางเสาวนี ย อั ศ วโรจน นายอภั ย จั น ทนจุ ล กะ และนายอุ ร ะ หวั ง อ อ มกลาง วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน นายสุจิต บุญบงการ และพลตํารวจเอก สุวรรณ
สุวรรณเวโช วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ และตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา และนายปรีชา เฉลิมวณิชย วินิจฉัยใหยกคํารอง
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สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือ แยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ แตขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๒
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาลปกครองสู งสุ ด สง คํา โต แ ย งของผู ฟอ งคดี ในคดี หมายเลขดํ าที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของ
ศาลปกครองเชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจให
ฟองคดี) ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งกระทําละเมิดตอผูรองเนื่องมาจาก
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ทํ า ให เ กิ ด ฝุ น แขวนลอยและสารซั ล เฟอร ไ ดออกไซด และออกไซด ข อง
ไนโตรเจน โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุให
ผูรองกับพวกเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใ หสัตวเลี้ยงและพืช ผลทางการเกษตรเสียหาย
เปนจํานวนมาก จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน
๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้น ตน เห็น วา คดีนี้เปน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาทและไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
และใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
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๒. ผูรองยื่น คํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใ หตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปน
บทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด ต อ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ใช บั ง คั บ มิ ไ ด ต ามมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญ ผูรองขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยง
ของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
๓. ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ที่ ไ ม รั บ คํ า ร อ งโดยให เ หตุ ผ ลว า เมื่ อ ผู ร อ งยื่ น ฟ อ งต อ
ศาลปกครองชั้นตนและพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับ
ให แ ก ผู ร อ ง คดี ข องผู ร อ งจึ ง อยูใ นระหว า งการพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองชั้ น ต น ตามข อ ๓๕
ประกอบกับขอ ๓๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูรองจึงเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป น คูค วามตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหสงคําโตแยงของผูรอ งใหศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
๔. ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไวจึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไวพิจารณา และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปน คูกรณีใ นคดีนี้โตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายดังกลาวที่
ศาลใช บังคับ แกคดี นี้ตองดวยบทบัญญัติ ม าตรา ๖ ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ ยังไม มี
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไว
ชั่วคราว และสงคําโตแ ยงของผูรอ งไปใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ จึ งให รั บ คํ าร อ งของผู ร อ งและให ศ าลปกครองชั้ น ต น รอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี นี้
ไวชั่วคราว
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ พิจารณาแลวเห็นวา
คํารองของศาลปกครองสูงสุดตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะวินิจฉัยได จึงมีมติรับคํารองไววินิจฉัยดวยคะแนนเสียงเอกฉันทและแจงใหสํานักงานศาลปกครองทราบ
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ หมวด ๓ สิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแ หงความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และวรรคสี่ บัญญัติวา “มาตรการที่รัฐกําหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือ
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
จึงเห็นวาการใชอํานาจของรัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยถือเสมือนวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวเปนสิ่งที่จะกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐอันมีผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน
นอกจากนั้น รัฐจะตองกระทําหรือดําเนินการใหการรับรองเพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดวย
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อนึ่ง การใชสิทธิตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ มีหลายประเภทดวยกัน รวมทั้งสิทธิ
ของบุคคลที่จะฟองหนวยงานราชการหรือหนวยงานของรัฐวิสาหกิจใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ
ละเวน การกระทําตามที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญดวย สําหรับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในกรณีนี้ก็เปนการใชสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถใชสิทธิดังกลาวไดหากถูก
ลวงละเมิดจากหนวยงานของรัฐ แตทั้งนี้การใชสิทธิดังกลาวจะตองเป น ไปตามที่กฎหมายบัญญั ติ
ดังนั้น เมื่อกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการฟองหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐไวอยางไรก็ตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว เชน หากกฎหมายบัญญัติวาผูฟองคดีบางประเภทจะตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล ผูฟองคดีทุกคนก็จะตองเสียคาธรรมเนียมศาลจนกวารัฐสภาจะแกไขกฎหมายใหมี
ฟองคดีอยางคนอนาถาได
ดวยเหตุนี้ กอนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย การฟองคดีเพื่อเรียกรอง
คาเสียหายต าง ๆ ไมว าจะเกิดจากการกระทําของหนวยงานราชการหรือ รัฐ วิสาหกิจจะดําเนิน การ
ฟ อ งร อ งต อ ศาลที่ มี อํ า นาจชํ า ระคดี แ พ ง โดยบุ ค คลทั่ ว ๆ ไปที่ ต อ งการจะใช สิ ท ธิ ข องตนในทาง
ศาลจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล ซึ่งเปนการปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ
เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดใหคําจํากัดความหรือความหมายของคําวา
คาธรรมเนียมศาลไว แตตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยการเงิน และ
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม เงิ น ค า ปรั บ และเงิ น กลาง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๓ กํ า หนดว า
“เงิน คาธรรมเนียม” หมายความวา เงิน คาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีหรือการอุทธรณ ซึ่งตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ “คาธรรมเนียมศาล” หมายถึง คาธรรมเนียมที่ตอง
ชําระให แ ก ศ าลในการดํา เนิน คดี จึ งพอสรุ ปได วา ค าธรรมเนี ยมศาล ตามพระราชบัญ ญัติจั ดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ หมายถึง เงินคาบริการ
ที่เรียกเก็บตามกฎหมาย ซึ่งคูกรณีจะตองเสียใหแกศ าลเฉพาะแตใ นการยื่น ฟองคดีหรือการอุทธรณ
ในศาลปกครอง ที่ขอใหสั่งใหใ ชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) เทานั้น ซึ่งไดแกคดีดังตอไปนี้
๑. คดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
อยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
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คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
๒. คดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การเสียคาธรรมเนียมศาลจะเสียในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท
ทุนทรัพยในคดีคือราคาทรัพยสินที่เรียกคืน หรือที่เรียกใหใชราคา คาเสียหาย คาสินไหมทดแทน โดยจะตอง
ชําระเปนเงินสด หรือเช็ค ซึ่งธนาคารรับรอง คดีที่จะตองเสียคาธรรมเนียมศาลนี้ หากผูฟองคดีหลายคน
รวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียวกัน แตเปนกรณีที่อาจแบงแยกไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดี แตละคน
เปนจํานวนเทาใด ก็ใหผูฟองคดีแตละคนชําระคาธรรมเนียมศาลตามสวนของตนและคาธรรมเนียมศาลนี้
เมื่อ มีก ารพิ พากษาคดี แ ล ว ให ศ าลปกครองมีคํ าสั่ง คืน คาธรรมเนียมศาลทั้ งหมดหรือ แตบ างสว น
ตามสวนของการชนะคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๗๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สวนการฟองคดีที่ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล คือ การฟองคดีทางปกครอง ซึ่งผูฟองคดี
ไมไดขอใหศาลปกครองสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน เชน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือ
การกระทํา อื่น ใดเนื่องจากกระทํ าโดยไมมีอํ านาจหรือนอกเหนื ออํ านาจหนาที่ หรื อไม ถูก ตองตาม
กฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ
การกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปน
การสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจ
โดยมิช อบ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตาม
ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
เมื่อผูรองกับพวกยื่นฟองคดีนี้อันเปนคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอศาลปกครองโดยมีคําขอใหใ ชเงิน
เปนจํานวน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท จึงอยูในหลักเกณฑที่จะตองเสียคาธรรมเนียมศาลการดําเนินคดี
ในศาลปกครอง ผูฟ องคดีจะไดรับ ความสะดวกในกระบวนการพิ จารณามากกวา ในศาลยุติ ธรรม
เพราะภาระในการพิสูจนมิไดตกอยูแกผูฟองคดีโดยตรง แตศาลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการแสวงหา
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พยานหลักฐาน มีอํานาจฟงพยานหลักฐานอื่นนอกจากที่คูกรณีนําเสนอรวมทั้งมีหนาที่คนหาความจริง
ในคดีนั้น ผูฟองคดีจึงมีความรับผิดชอบตอพยานหลักฐานของตนนอยกวาการพิจารณาคดีในระบบ
กลา วหาในศาลยุติ ธรรม ดั งนั้ น หากใหมี การเรีย กร อ งใหส งมอบทรั พย สิน หรื อเรีย กค าเสีย หาย
คาสินไหมทดแทน ในศาลปกครองโดยไมตองมีการเสียคาธรรมเนียมศาลก็อาจจะมีการนําเรื่องที่ไม
เป น สาระมาฟ อ งคดี ได เพราะภาระในการพิสู จน ข อเท็ จจริ งมิ ไ ดต กอยู แ กผู ฟ องคดีทํ า ให ไ มต อ ง
รับผิดชอบในคําฟองหรือในภาระการพิสูจนของตนมาก เปนการสรางความเดือดรอนหรือเสียหาย
ใหกับหนวยงานที่ถูกฟองรวมทั้งศาลเองก็จะเสียเวลาแทนที่จะนําเวลาไปพิจารณาคดีที่ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจริง
จึงเห็นวา การที่กฎหมายบัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีปกครองบางประเภท
จึงไมใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมแตอยางใด ทั้งยังเปนประโยชนกับรัฐและประชาชนทั่วไป
ในการยื่น ฟองคดีตอศาลปกครองอัน เปนมาตรการที่จําเปน เพื่อ ใหการยื่น ฟองคดีตอศาลปกครอง
บรรลุผลสมประสงคของการกอตั้งศาลปกครอง ซึ่งเปนองคกรที่จะตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน
ของรัฐและปกปองคุมครองเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายปกครองและระบบที่ใชใน
การพิจารณายังทําใหประชาชนและรัฐมีฐานะเทาเทียมกันเมื่อเกิดขอพิพาทและเปนคดีมาสูศาลปกครอง
โดยพยายามจะลดความยุงยากและซับซอนในการดําเนิน คดีซึ่งเปน การอํานวยความสะดวกใหกั บ
ประชาชน หากไมมีกฎหมายบัญญัติใ หเสียคาธรรมเนียมศาลก็อาจมีการนําเอาเรื่องที่ไมเปน สาระ
มาฟองคดีตอศาลรวมถึงอาจมีการแสวงหาประโยชนที่มิช อบจากกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง
ซึ่งจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูถูกฟองไดอันผิดไปจากวัตถุประสงคในการตั้งศาลปกครอง
สวนการที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได
กํา หนดวิธี การเกี่ ยวกั บการขอฟ องคดีอ นาถาไวก็ ไ มทํ าให พระราชบั ญญั ติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแต
อยางใด เพราะในการพิจารณาคดีแพงเปน เรื่องระหวางเอกชนกับเอกชนซึ่งคูความอาจมีฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจึงตองบัญญัติเกี่ยวกับการฟองหรือตอสูคดี
อยางคนอนาถาไว เพื่อพยายามทําใหฐานะทางเศรษฐกิจไมใชอุปสรรคในการฟองหรือตอสูคดีซึ่งใช
ระบบกลาวหา ตางกับคูกรณีในการพิจารณาคดีในศาลปกครองซึ่งประชาชนและรัฐมีฐานะเทาเทียมกัน
และการฟองคดีเปนไปโดยงายโดยไมตองเสียเงินคาธรรมเนียมยกเวนบางกรณีเทานั้น
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พิจารณาแลวเห็นวา การที่กฎหมายมิไดบัญญัติวิธีการฟองคดีอยางคนอนาถาไวในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เหมือนกับที่บัญญัติใหมีวิธีการฟองคดีอยางคนอนาถาไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ - มาตรา ๑๖๙ ก็ไมอาจถือวา เปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลหรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมแตอยางใด
เพราะสิทธิใ นการฟ องคดีอยางคนอนาถามิใ ชสิทธิที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวดังจะเห็น ไดวาถึงแมว า
วิธีการฟองคดีอยางคนอนาถาจะมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตก็ไมได
เปนการรับรองอยางเด็ดขาดวา บุคคลยากจนมีสิทธิฟองคดีอยางคนอนาถาไดทุกคน เพราะกฎหมายได
บัญญัติใหศาลยุติธรรมใชดุลพินิจตรวจสอบวาคําขอของผูรองเขาเกณฑที่จะฟองคดีอยางคนอนาถาได
หรือไม อยางไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาหากรัฐบาลและรัฐสภาเห็นวา ควรเปดโอกาสใหมีวิธีการฟองคดี
อยางคนอนาถาในศาลปกครองไดรัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาก็อาจแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาตให
มีการฟองคดีทุกประเภทอยางคนอนาถาตามแนวทางที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๑๔๙ - มาตรา ๑๖๙ ได แตตราบใดที่ยังไมมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ใหมกี ารฟองคดี
อยางคนอนาถาได มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ก็ยังใชบังคับไดและศาลปกครองก็จะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติตอไป เพราะสิทธิของบุคคลในการฟองคดีอยางคนอนาถาในศาลปกครองยัง
ไมไดรับการรับรอง
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหมขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีปญหาวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
กรณีสืบเนื่องจากนายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน ผูรอง ไดยื่นฟองตอศาลปกครอง
เชียงใหมวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กระทําละเมิดตอผูรองดวยการผลิตพลังงานไฟฟาแลว
กอใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน โดยไมควบคุมการฟุงกระจาย
ของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดเปนเหตุใหผูรองหายใจเอาฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอร
ไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนเขาไปสะสมในรางกาย จนทําใหเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง
รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก ขอใหพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาสิน ไหมทดแทนเปน จํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่น คํารองขอฟอง
และดําเนินคดีอยางคนอนาถา
ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท
ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองเชียงใหมวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตองเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท นั้น ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนที่ไดรับความเสียหายแตไมมีเงินมาชําระ
คาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได
บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค และทําใหศาลปกครองไมสามารถรับคํารองขอฟองคดี
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อยางคนอนาถาของผูรองไวพิจารณาได จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ผูรองขอใหศาลปกครองเชียงใหมรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองเชียงใหมพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองจึงมีฐานะ
เปนเพียงผูยื่นคําฟอง ยังไมไดเปนคูกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และยังไมเปนคูความตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
ดังกลาวของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองเชียงใหมที่ไมรับคํารองขอใหสงคําโตแยงของผูรอ ง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสู งสุ ดเห็ น ว า เมื่ อศาลปกครองเชี ยงใหม ใ ช บทบัญญั ติม าตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้ โดยมี
คําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไวจึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับมิได
จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้
ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น
ศาลปกครองเชียงใหมจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของผูรองไปให
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจ ารณาวินิจฉัย ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ที่ศ าลปกครองเชีย งใหม มีคําสั่ ง
ไมรับคํารองของผูรองนั้นไมตองดวยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด จึงใหรับคํารองของผูรองและ
ใหศาลปกครองเชียงใหมรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว รวมทั้งสงคําโตแยงของผูฟองคดีดังกลาว
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานศาลปกครองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ สงความเห็นของคูความที่โตแยงวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ เพื่อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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คดีมีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ และเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
“มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ
รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ”
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มาตรา ๔๕ วรรคสี่ “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวน แตการฟองคดีขอให
สั่งให ใ ชเ งิน หรือ สงมอบทรัพย สิน อัน สืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
พิเคราะหแลวที่ผูรองกลาวอางวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแต
การฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
ทําใหผูรองซึ่งเปนคนยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล และไมมีโอกาสฟองคดีอยางคนอนาถา
ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน บทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐ เห็นวาคาธรรมเนียมศาลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคสี่ ดังกลาว เปนสิ่งที่ผูใชบริการ
ของศาลปกครองในการดําเนินคดีและอํานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตองชําระตอศาลปกครอง
คาธรรมเนียมศาลดังกลาวถือเปนรายไดทางหนึ่งของแผนดินเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนหนาที่
อยางหนึ่งของบุคคลที่พึงสนับสนุนและชวยเหลือราชการ ตามนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ แมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๒ ใหสิทธิบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานนั้น แตการฟองคดีปกครองก็ตองเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยไมมีบทบัญญัติ
ใหดําเนิน คดีอยางคนอนาถา เมื่ อเทียบเคียงกับการดําเนิน คดีในศาลยุติธรรม ซึ่งอาจไดรับยกเว น
ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในกรณีดําเนินคดีอยางคนอนาถา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๑๕๕ ถึงมาตรา ๑๖๐ และโดยสามัญสํานึกแลวเห็นวาการดําเนินคดีในศาลปกครองสมควร
ไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมศาลในทํานองเดียวกัน ก็ตาม แตไมมีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยการฟองคดีอยางคนอนาถา
มาอนุโลมใชใ นศาลปกครอง ในทางตรงกัน ขามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กลับบัญญัติไวโดยชัดแจงใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลในกรณีฟองคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) หรื อ (๔) เมื่อ กฎหมายบั ญญั ติไ วโ ดยชัด แจ ง ดัง กล าวแล ว และ
เปนบทบัญญัติท่มี ีผลใชบังคับแกบุคคลผูนําคดีมาฟองตอศาลปกครองโดยเสมอกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ ปน ธรรมเพราะเหตุแ หง ความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลหรือสถานะทางเศรษฐกิ จ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ทั้งไมมีลักษณะไปกระทบถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว กรณีจึงไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ตามลําดับ
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชี ยงใหม เพื่ อขอให ศ าลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาวิ นิ จฉั ยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาลปกครองสูงสุ ดสง คํา รองของผูฟอ งคดี (นายออน อูเงิ น กับพวก รวม ๑๒๘ คน)
ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองเชียงใหม เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว คดีนี้ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุน ทรัพย แตไ มเกินสองแสนบาท” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ เห็นวา การกําหนดคาฤชาธรรมเนียมซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียมศาลของแตละศาลขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของคดีแตละประเภท เชน ในคดีของศาลแรงงานไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นไมวา
ทุนทรัพยจะมีจํานวนเทาใดและผูฟองจะมีฐานะอยางไร สวนในคดีแพงที่ขึ้นศาลยุติธรรมก็จะตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลในอัตราเดียวกันกับที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ กําหนดไวเชนเดียวกัน แตในคดีแพงไดมี
บทบัญญัติเปนพิเศษที่ใหโอกาสคูความที่มีฐานะยากจนสามารถขอฟองหรือขอตอสูคดีอยางคนอนาถาได
โดยบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการที่ศาลและคูความจะตองปฏิบัติไวเปนพิเศษโดยเฉพาะตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๕๕ ถึง มาตรา ๑๖๐ เมื่อปรากฏวาพระราชบัญญัติจัดตั้ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ศาลปกครอง ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองคดีอยางคนอนาถาเชนเดียวกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงมีผลเทากับวาศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอ
ฟองคดีอยางคนอนาถาไดเลย เนื่องจากไมมีบทบัญญัติใ ดอนุญาตใหทําได เพราะตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ ศาลปกครองแมจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แตก็ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายที่บัญญัติไวเทานั้น ไมอาจพิจารณาพิพากษานอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที่มีอยู
ขอโตแยงตามคํารองจึงเทากับวาเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาการที่รัฐสภามิไดบัญญัติ
เรื่องการฟองคดีอยางคนอนาถาไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง คูความที่จะขอใหสงขอโตแยงมาใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่งได จะตองไดรับอนุญาตจากศาลใหเขามาเปนคูความในคดีแลว
และผูที่จะเปนคูความของผูรองในกรณีนี้ก็คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมิใชศาลปกครองชั้นตน
ถอยคําตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ที่วา “ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว...” ยอมแสดง
เหตุผลอยูในตัววาคดีนั้นไดผานขั้นตอนที่ศาลไดรับคดีนั้น ๆ ไวพิจารณาแลว และพรอมที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไปจนถึงขั้นตอนสุดทายคือการพิพากษาคดี แตจะตองรอการพิจารณาพิพากษาไว
ชั่วคราว เพื่อฟงผลการวินิจฉัยขอโตแยงจากศาลรัฐ ธรรมนูญเสียกอน เมื่อมีการสงขอโตแยงไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ การที่ศ าลปกครองยังมิไดอนุญาตใหผูรองฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เปนจําเลยหรือผูถูกฟองคดี เนื่องจากผูรองไมยอมเสียคาธรรมเนียมศาล และไมมีทางที่ศาลปกครอง
จะนําหลักกฎหมายทั่วไปหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับการฟองคดีอยางคนอนาถา
มาใชบังคับในคดีของศาลปกครองได เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ดังกลาวขางตน ผูรอง
จึงยังไมมีฐานะเปนคูความในคดีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การพิจารณาคดีระหวางผูรอง
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในฐานะเปนคูความดวยกันจึงยังไมเกิดขึ้น เพราะหากผูรองมิได
ขอใหสงขอโตแยงไปยังศาลรัฐธรรมนูญการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผูรองจะฟองการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยก็ไมอาจเกิดขึ้นไดอยูแลว รูปคดีของผูรองจึงไมสอดคลองกับขอความที่วา “ใหศาล
รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว...” ตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให
ศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว จึงนาจะขัดตอเหตุผลและขอเท็จจริง ดังนั้น
เมื่อผูรองยังมิไดมีฐานะเปนคูความตามความหมายของมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

จึงไมอาจขอใหศาลปกครองสงขอโตแยงใด ๆ มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่งได
อาศัยเหตุผลที่กลาวมา จึงวินิจฉัยใหยกคํารอง
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดี (นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน) ในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองเชียงใหม เพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองไดความวา นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน
ผูฟองคดีในฐานะผูรอง ไดฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูถูกฟองคดีกลาวหาวากระทําละเมิด
ตอผูรองเนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟาทําใหเกิดฝุน แขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และ
ออกไซดของไนโตรเจน โดยไมมีการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด
เปนเหตุใหผูรองกับพวกเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตร
เสียหายเปนจํานวนมาก จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเชียงใหมขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนจํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
ผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครอง
เชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาแลว เห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาล
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ในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาทและไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่ง
ยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาของผูรองและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหตองเสียคาธรรมเนียมศาล ทําใหผูรองซึ่งเปน
บุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอ
ใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ ผูรอง
ขอใหศ าลปกครองชั้น ตน รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแ ยงของผูรอ งให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรอง
ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาว
ของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคํารองโดยใหเหตุผลวา เมื่อผูรองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ชั้นตนและพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับใหแกผูรองคดี
ของผูรองจึงอยูใ นระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ผูรองจึงเปน คูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น การที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
ใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้ โดยมี
คําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิได
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จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้
ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติ
นี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของผูรอง
ไปใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐ ธรรมนูญ ใหรับคํารองของผูรอง
และใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวพรอมสงคําโตแยงของผูรองไปให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง และเอกสารประกอบคํารองแลวเห็นวา มีปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา
๑. ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญไดประชุมปรึกษาแลวลงมติวินิจฉัยดังนี้
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ นายจิระ
บุญพจนสุนทร นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ
นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม นายสุจิต บุญบงการ
และพลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
(๓) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน คือ นายจุม พล ณ สงขลา และนายปรีช า
เฉลิมวณิชย วินิจฉัยใหยกคํารอง
ผูทําคําวินิจฉัยไดลงมติตามผลการลงมติใ นขอ ๓ คือใหยกคํารอง จึงทําคําวินิจฉัยสวนตน
ดังตอไปนี้
กอนอื่นผูทําคําวินิจฉัยขอกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินคดีของผูรองและกระบวนพิจารณาของศาล
ตามลําดับดังตอไปนี้
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(๑) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ นายธีระศักดิ์ ชึขุนทด รับมอบอํานาจจากผูมีชื่อรวม ๑๒๘ คน
ใหฟองคดีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฐานทําละเมิดทําใหผูฟองคดี ๑๒๘ รายไดรับความเสียหาย
แกรางกายและทรัพยสิน เรียกคาเสียหาย ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
(๒) ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถา โดยขอยกเวนเงินคาธรรมเนียมศาล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม สั่งในรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖
วา .......... ไดพิจารณาคํารองและคําแถลงแลว เห็นวาคดีนี้ เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองอั น เกิ ด จากการละเลยต อหน าที่ ตามที่ กฎหมายกํา หนดใหต อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ..........
โดยมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี ๑๒๘ ราย รวมเปนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
ซึ่งตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหผูฟองคดีเสียคาธรรมเนียมศาล
ในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท จึงไมอาจนําขอกําหนดขอที่ ๕ วรรคสอง
ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
วาดวยหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใชในกรณีได .......... มีคําสั่งใหยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
ของผูฟองคดี ......... ใหมีหมายแจงผูฟองคดีใหชําระคาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคน
เรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของจํานวนทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่รับหมาย
(๔) ผูฟองคดียื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอขยายระยะเวลาวางเงินคาธรรมเนียมศาล
ออกไป โดยอางวาผูฟองคดีไดย่ืนอุทธรณคําสั่งศาลปกครองเชียงใหมตอศาลปกครองสูงสุด และยื่นคํารอง
โตแยงวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐
(๕) ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๖ ตอศาลปกครองสูงสุด
(๖) ผูฟองคดียื่น คํารองลงวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตอศาลปกครองเชียงใหม ขอให
ศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาคดีดังกลาวแลว สงคํารองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอางวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐
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(๗) ศาลปกครองเชียงใหม มีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดี และคํารองที่ใหสงคําโตแยง
ของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔
(๘) ศาลปกครองเชียงใหม มีคําสั่งใหขยายระยะเวลาวางเงินคาธรรมเนียมศาลไปอีก ๓๐ วัน
นับแตวันมีคําสั่ง (วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) และมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ ของผูฟองคดีตลอดจนคํารอง
ที่ขอใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖๔
(๙) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดียื่น คํารองขอขยายเวลาวางเงิน คาธรรมเนียมศาล
ไปอีก ๙๐ วัน นับแตวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗
(๑๐) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองเชียงใหมสงคําโตแยง
ของผูฟองคดี วา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๐ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
(๑๑) วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งในรายงานกระบวนพิจารณา
ไมรับคํารองที่ขอใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
(๑๒) ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งใหขยายระยะเวลาวางเงินคาธรรมเนียมศาลออกไป ๓๐ วัน
นับแตวันที่ศาลคําสั่ง และมีคําสั่งไมรบั คํารองขอใหสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๑๓) ผูฟองคดีอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
(๑๔) ศาลปกครองสูงสุดสั่งใหรับคํารองของผูฟองคดี และใหศาลปกครองเชียงใหม รอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของผูฟองคดีดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาตามขอ (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติ
แหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีที่ผูรอ งโตแยงวา การที่ศาลปกครองชั้นตน
สั่งใหผูรองเสียคาธรรมเนียมศาลตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ขัดตอหลักความเสมอภาค และขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว เห็นวา การที่ศาลปกครองชั้นตน
ใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้โดยมีคําสั่งใหผูรองทั้ง ๑๒๘ คน ชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา และผูรองกับพวกโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองกับพวก โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดีตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และศาลรัฐธรรมนูญ
ยังไมมีคําวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นเมื่อศาลปกครองสูงสุดไดสงคําโตแยงของผูรองตามทางการ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ปญหาตามขอ (๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
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ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ และเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
….. ฯลฯ .....
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
….. ฯลฯ .....”
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวน แตการฟองคดีขอให
สั่งให ใ ชเ งิน หรือ สงมอบทรัพย สิน อัน สืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
พิจารณาแลวเห็นวา “คาธรรมเนียมศาล” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ “คาธรรมเนียม” หมายถึง คาบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย “คาธรรมเนียมศาล” หมายถึง
คาธรรมเนียมที่ตองชําระแกศาลในการดําเนินคดี” นอกจากนี้ในการดําเนินคดีในศาลยังมีคาใชจายอื่น ๆ
อีกรวมเรียกวา คาฤชาธรรมเนียม ซึ่งหมายถึง คาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี ซึ่งรวมถึงคาปวยการพยาน
คาทนายความ คาธรรมเนียมในการสงเอกสารและการบังคับคดี และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กฎหมาย
บังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งตองเสีย
ในการดําเนิน คดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยปกติคูความจะตอง
เสียคาธรรมเนียมใหศาล เชน เมื่อโจทกยื่นฟองก็ตองเสียคาธรรมเนียม คือ คาขึ้นศาล ตอไปเมื่อจะยื่น
คํารองหรืออางเอกสารก็จะตองเสียคาคํารอง คาอางเอกสาร หรือถาเปนจําเลยก็อาจตองเสียคาคํารอง
และค า อ า งเอกสาร ถ า มี ฟ อ งแย ง ก็ ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มเหมื อ นกั บ เป น โจทก ฟ อ งคดี เป น ต น
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คาธรรมเนียมเหลานี้ตองชําระหรือนํามาวางศาลเปนเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง โดยเจาพนักงานศาล
ออกใบรับให นอกจากนี้คูความยังตองเสียคาธรรมเนียมอื่น ๆ เชน คาสงหมายเรียก คาปวยการและ
คาพาหนะพยาน คาทําแผนที่ คาตรวจเอกสารโดยผูเชี่ยวชาญ เปนตน คาธรรมเนียมอื่น ๆ เหลานี้
คูความจะตองเสียเปนเงิน ไมใชชําระหรือมาวางศาลอยางคาธรรมเนียมศาล
กรณีที่คูความยากจนไมมีเงินคาธรรมเนียมใหศาล อาจรองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาได
ถาศาลไตสวนและไดความตามที่กฎหมายบัญญัติแลว ก็จะอนุญาตใหคูความนั้นดําเนินคดีอยางคนอนาถาได
ผลแหงการอนุญาตเชนนี้ ถาเปนโจทกและศาลยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมด ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดถาเปนจําเลยก็จะไมตองเสียคาธรรมเนียม คาแตงทนายความ
ขอสังเกต (๑) คูความจะไดยกเวนเฉพาะคาธรรมเนียมศาลเทานั้น สวนคาฤชาธรรมเนียมอยางอื่น
เชน คาสงหมาย คาปวยการและคาพาหนะพยาน คาทําแผนที่ คาตรวจเอกสารโดยผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ
หาไดยกเวนไม
ฎีกาที่ ๓๑๕๖/๒๕๒๗ มาตรา ๑๕๕ การดําเนิน คดีอยางคนอนาถามี ไดเฉพาะเกี่ยวกั บ
คาธรรมเนียมศาลเทานั้น กรณีที่จะตองนําหลักประกันมาประกันการชําระหนี้เพื่อขอทุเลาการบังคับ
มิใชเรื่องคาธรรมเนียมศาล จึงจะดําเนินคดีอยางคนอนาถาไมได
(๒) การขอดําเนินคดีอยางคนอนาถานั้น ตองขอแตละชั้นของศาลทุกคราวไป เชน โจทก
ขอในศาลชั้นตนและไดรับอนุญาต ตอมาโจทกแพคดีในศาลชั้นตน โจทกอุทธรณก็ตองขอดําเนินคดี
อยางคนอนาถาใหม ในชั้นฎีกาก็ตองขอใหมเชนเดียวกัน กรณีผูอุทธรณหรือฎีกาซึ่งไดรับอนุญาต
ใหอุทธรณหรือฎีกาอยางคนอนาถา นอกจากไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลแลว ยังไดรับ
ยกเวนเงินวางศาล ตามมาตรา ๒๒๙ ดวย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนิน คดี
อยางคนอนาถาไวในหมวด ๓ วาดวยคาฤชาธรรมเนียมตั้งแตมาตรา ๑๔๙ ถึงมาตรา ๑๖๐ ซึ่งอาจกําหนด
ขั้นตอนโดยสรุปของการดําเนินคดีอยางคนอนาถาไดดังนี้
๑. ผูมีสิทธิขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา
มาตรา ๑๕๕ วรรคแรก ใชคําวา “คูความ” จึงหมายถึงผูยื่นคําฟองหรือถูกฟอง ซึ่งไดแกโจทก
และจําเลยตามมาตรา ๑ (๑๑) และนาจะรวมถึงผูรองสอดตามมาตรา ๕๗ ดวยเพราะผูรองสอดเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล หรือศาลสั่งใหเขามาในคดี ก็มีฐานะเปน “คูความ”
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คูความที่จะขอดําเนินอยางคนอนาถา จะตองเปนคนยากจน ไมมีทรัพยสินพอจะเสียคาธรรมเนียมได
คือ นอกจากจะไมมีทรัพยสินที่จะเสียคาธรรมเนียมแลวตองไมมีทางที่จะหาเงินได ถาผูขอเปนโจทก
จะตองแสดงใหศาลพอใจวา คดีโจทกมีมูลที่จะฟอง หรือในกรณีอุทธรณหรือฎีกา มีเหตุผลอันสมควร
ที่จะอุทธรณหรือฎีกาตามมาตรา ๑๕๕ วรรคแรกตอนทาย
๒. กําหนดเวลายื่นคําขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา
ไมมี กฎหมายกํ าหนดบั งคับ ไว วาใหยื่ น เมื่ อใด คูค วามยากจนเมื่ อใด ก็ข อได เมื่ อนั้ น
แมใ นระหวางพิจารณาของศาลชั้นตนมีเงินและไดเสียคาธรรมเนียมศาลแลว แตใ นชั้นอุทธรณฎีกา
เกิดยากจนลงก็อาจดําเนินคดีอยางคนอนาถาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาได
ถายื่น ขอภายหลังและศาลอนุญาต ก็ไดรับยกเวน ไมตองเสียคาธรรมเนียมที่จะตองเสีย
ในภายหลัง เทานั้น ส วนคาธรรมเนียมที่เสีย ไปกอน จะไมไดรับ คืน ตามมาตรา ๑๕๗ วรรคแรก
ตอนทาย
๓. วิธีขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา
ก. การยื่นคําขอ ผูขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาตองยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลชั้นตน
ที่จะฟองหรือไดฟองคดีไว ไมวาจะขอดําเนินคดีอยางอนาถาในศาลชั้นใด
กําหนดระยะเวลายื่นคําขอ แบงไดเปน ๒ ระยะ คือ
(๑) ยื่น พรอ มคํ าฟอ ง คํ าฟ องอุ ทธรณ คํ าฟ องฎีก า คํา รอ งสอด หรือ คําใหก ารตาม
มาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ยื่นภายหลังที่ไดยื่นคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คํารองสอด หรือคําใหการ
กรณีที่คูความไดดําเนิน คดีโดยเสียคาธรรมเนียมศาลไปแลว ตอมาภายหลังยากจนลงไมสามารถเสีย
คาธรรมเนียมศาล ก็อาจยื่นคําขอตอศาลชั้นตนดําเนินคดีอยางคนอนาถาตามมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง
ตอนทาย ถาไดรับอนุญาตก็ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลที่จะตองเสียหรือวางภายหลังอนุญาต
สวนคาธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลที่เสียหรือวางไวกอนคําสั่งอนุญาต จะไมไดรับคืนตามมาตรา ๑๕๗
ตอนทาย
ข. คําขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาตองบรรยายโดยมีขอความตามที่มาตรา ๑๕๕ บัญญัติ
คือ ตองระบุวา ผูขอเปนคนยากจน ไมมีทรัพยสิน พอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล ถาผูขอเปนโจทก
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ผูขอจะตองแสดงใหเห็นดวยวา คดีของตนมีมูลที่จะฟองรอง หรือในกรณีอุทธรณฎีกา มีเหตุผลอันสมควร
ที่จะอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณี
ค. การสาบานตนของผูขอ เมื่อยื่นคําขอแลว ผูขอจะตองสาบานตัวใหคําชี้แจงวาตนไมมี
ทรัพยสินพอจะเสียคาธรรมเนียมศาลดวย
(๓) กรณีนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคลเปนผูสาบาน
ง. ศาลตรวจคําขอและคําฟอง ถาเห็นวาถูกตองสมควรก็จะรับไว ศาลจะไมสั่งรับคําฟอง
คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คํารองสอด หรือคําใหการ เพราะในชั้น นี้ตองไตสวนคําขอดําเนินคดี
อยางคนอนาถากอน
จ. การสงสําเนาคําขอฟองคดีอยางคนอนาถา ตามมาตรา ๑๕๖ เมื่อโจทกยื่น คํารอง
ขอฟองคดีอยางคนอนาถา และเจาพนักงานศาลจดถอยคําสาบานของโจทกแลว ศาลจะจัดสงถอยคํา
สาบานพรอมดวยสําเนาคําขอฟองรวมทั้งคําฟองไปใหจําเลย เมื่อศาลไดฟงโจทกจําเลยและทําการไตสวน
แลวศาลจึงจะสั่งคําขอนั้น
๔. การไตสวนคําขอ
วิธีไตสวน ปกติกอนศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา ไมวาคูความ
อีกฝายหนึ่งจะคัดคานหรือไม ศาลจะตองไตสวนกอน
ขอยกเวนไมตองไตสวน
(๑) ไมมีมูลที่จะฟองรอง
(๒) ไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณหรือฎีกา เมื่อปรากฏวาฟองอุทธรณหรือฎีกาไมมีเหตุผล
อันสมควรในการอุทธรณหรือฎีกา ศาลยกคําขอโดยไมตองไตสวน
(๓) ไดรับอนุญาตใหดําเนิน คดีอ ยางคนอนาถา เมื่อคูความไดรับอนุญาตใหดําเนิน คดี
อยางคนอนาถาแลว ยื่นคําขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาในชั้นอุทธรณหรือฎีกา มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง
ใหถือวาคูความนั้นยังเปนคนยากจนอยู เวนแตจะปรากฏตอศาลเปนอยางอื่น ในขอที่วาผูขอยังคงยากจน
หรือไม จึงไมตองไตสวนอีก และถาเห็นวาคําฟองอุทธรณหรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ
หรือฎีกา ก็อาจสั่งอนุญาตโดยไมตองไตสวน
๕. คําสั่งของศาล
เมื่อศาลไตสวนเสร็จแลว ศาลจะมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
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(๑) อนุญาตตามคําขอ คือ ใหยกเวนคาธรรมเนียมใหทั้งหมด
(๒) อนุญาตใหยกเวน คาธรรมเนียมใหแตเฉพาะบางสวน (ฎีกาที่ ๖๑๕-๖๑๖/๒๔๘๘
น. ๕๐๑) เชน ยกเวนเฉพาะคาขึ้นศาล
(๓) ยกคําขอ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลในกรณีรองขอใหมีการดําเนินคดีอยางคนอนาถา
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดบัญญัติการดําเนินกระบวนพิจารณาไว เหมือนดังประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงถือวาการฟองคดีปกครองตอศาลปกครอง หากเปนการฟองคดีทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๖ ก็ไดรับการยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากเปนการฟองคดีตามขอยกเวนก็ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราที่กฎหมาย
กําหนดไว ไมอาจนําการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางคนอนาถาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับได แสดงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปน กฎหมายที่บัญญัติใ นภายหลังไมมีเจตนาใหนําบทบัญญัติ เรื่องการดําเนินคดี
อยางคนอนาถาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับในศาลปกครอง ทั้งในขณะที่มี
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภากรรมาธิการก็ไมได
มีการพิจารณาหรืออภิปรายถึงเหตุผลที่ไมมีการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนิน กระบวนพิจารณา
อยางคนอนาถาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
คงมีการอภิปรายถึงการใหผูฟองคดีเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละเทาไร จึงเหมาะสม และการกําหนด
เพดานจํานวนชั้นสูงของคาธรรมเนียมศาลที่ผูฟองคดีตอศาลจะตองเสียในการฟองคดีตามขอยกเวน
ในมาตรา ๔๕ วรรคสี่ เทานั้น
ดังนั้นตามคําแถลงประกอบคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางอนาถาของผูรองลงวัน ที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่อางวา ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคนขอกราบเรียนตอศาลวา ตามที่ผูฟองคดี
ทั้ง หนึ่ งร อยยี่ สิบ แปดคนได ยื่น คํา รอ งขอฟอ งและดํ าเนิน คดี อย า งคนอนาถาต อศาลนั้น เนื่อ งจาก
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบของที่ประชุมใหญ
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ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวของมิไดมีบทบัญญัติใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
คดีจึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา ในการฟองรองและดําเนินคดีปกครอง ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอย
สิบแปดคนสามารถที่จะขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาไดหรือไม
ผูฟองคดีกราบเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นในประเด็นปญหาดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา
ของศาลปกครองดังตอไปนี้
(๑) ตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ภาค ๑ บททั่วไป ขอ ๕ บัญญัติวา
“วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” นั้น ผูฟองคดีขอกราบเรียนศาลวาหลักกฎหมาย
ทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด บัญญัติ
ใหนํามาใชในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญในศาลปกครองสูงสุด มิไดกําหนดเรื่องใด
ไวโดยเฉพาะนั้นผูฟองคดีเห็นวา หลักในเรื่องการขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถา เปนหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่สําคัญอันวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลาวคือ หากพิจารณาวัตถุประสงคและหลักการพื้นฐาน
ในการจัดตั้งศาลปกครอง รวมทั้งเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ก็จะเห็นวา วัตถุประสงคและหลักการพื้นฐานในการจัดตั้งศาลปกครองนั้น
ก็เพื่อจะเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรมของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงหลักการพื้นฐานที่ไมตองการใหมี
กระบวนพิจารณาคดีที่ยุงยากและไมตองการใหประชาชนตองเสียคาใชจายสูงในการฟองรองและดําเนินคดี
ซึ่งไมเหมาะแกการที่จะนํามาใชในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวา การกระทําของฝายปกครองชอบหรือมิชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งตองการความรวดเร็วและประหยัดสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๓ อันวาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” จึงไมอาจจะนํามาใชเปนขออาง
ขอใหศาลปกครองรับคําฟองของผูรองตามคํารองขอฟอง และดําเนินคดีอยางคนอนาถาได
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สวนปญหาวา มาตรา ๕๕ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ และมาตรา
๓๐ หรือไมนั้น
เห็น วา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแต
การฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงไมนาจะมีผ ลเกี่ยวของ
กับบทบัญญัติใหผูฟองคดีตอศาลปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาล จึงไมอาจถือไดวา บทมาตราดังกลาว
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖
สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองความเสมอกันตามกฎหมายและสิทธิเทาเทียมกัน
โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ อัน เปน บทบัญญั ติที่เป น ไปตามปฏิญญาสากลวาด วยสิ ทธิม นุ ษยชน ข อ ๒
ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในปฏิญญานี้ โดยไมมีการจําแนกความแตกตาง
ในเรื่องใด ๆ ไมวาจะเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น
ถิ่นกําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่นใดก็ตาม จะกระทํามิได
นอกจากนี้การจําแนกความแตกตางโดยอาศัยพื้นฐานแหงสถานะทางการเมือง หรือเขตอํานาจรัฐ
หรือสถานะระหวางประเทศของรัฐหรือดินแดนซึ่งบุคคลนั้นสังกัด จะกระทํามิได ไมวาดินแดนนั้น
จะเปนเอกราช อยูภายใตความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอํานาจอธิปไตย
อื่นใดก็ตาม”
หรือตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิทางการเมือง ในสวนที่ ๒
ขอ ๒ ที่บัญญัติวา “รัฐภาคีแหงกติกานี้จะตองเคารพและใหความเชื่อมั่นแกประชาชนของตนไมวา
ที่อยูภายใตอาณาจักรหรืออยูภายใตอํานาจแหงรัฐในสิทธิทั้งปวงที่ไดรับรองไวในกติกานี้โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติอยางใด ๆ ไมวาเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิ ดเห็น อื่น ถิ่น กําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่ น ใดก็ตาม”
อันเปนบทบัญญัติที่รัฐหรือประเทศตองใหหลักประกันดังกลาว และไมมีขอยกเวนที่จะหลีกเลี่ยงใหรัฐ
หรือการใชอํานาจรัฐไปในทางเลือกปฏิบัติได
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บทบัญญัติมาตรา ๓๐ จึงเปนบทบัญญัติใหม ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดมากอน ไดบัญญัติขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชนและ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ (INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS) โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิก ซึ่งมีผล
ตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองดําเนินการเพื่ออนุวัตรการใหเปนไป
ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๙๖ ทั้งกระบวนการ
ทางดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ที่จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ ของกติกาไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกติกาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” ดังกลาวกับความเสมอกันในกฎหมายและการไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ก็คือการออกกฎหมายก็ดี ใชอํานาจรัฐก็ดี หากจําแนกการปฏิบัติ คือความแตกตาง
เรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดอื่นแลวถือไดวา
บุคคลยอมไมเสมอกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางไมเทาเทียมกัน อันเปนหลักการในการ
พิเคราะหวากฎหมายหรือการปฏิบัติตอประชาชนของรัฐหรือในรัฐนั้นเปนการเลือกปฏิบัติหรือทําใหเกิด
ความไมเสมอกันและไดรับความคุมครองไมเทาเทียมกันหรือไม ซึ่งเปนหลักหนึ่งของหลักนิติธรรม
(THE RULE OF LAW) ในคําปรารภหรืออารัมภบทของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ระบุไว อันมีความหมายตอมาวา แมรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจมีบทบัญญัติใดที่ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
ที่มีผลตอมาวาทําใหเกิดความไมเสมอกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกันและผลสุดทาย
ก็คือผิดหลักนิติธรรม รัฐหรือการปกครองเชนนั้นยอมไมใชอารยชนหรืออารยประเทศ แตยอนกลับไปสู
ความเปนอนารยประเทศหรือปกครองดวยความปาเถื่อนหรืออนาธิปไตย
หลักการไมเลือกปฏิบัติเปนหลักการอยางหนึ่งทําใหบุคคลเสมอกันตามกฎหมายและไดรับ
ความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน พอยกตัวอยางได เชน หลักการพิจารณาชี้ขาดปญหาหรือ
ขอพิพาทโดยเปดเผยเปนธรรมจากศาลที่เปนอิสระและเปนกลางที่เปนหลักการอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคคล
เสมอกัน และไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากศาลหรือจากกฎหมายอยางเปนรูปธรรมหรือเปนจริง
หลักการแรกเปนหลักการตามกฎหมายหรือนามธรรม หลักการหลังเปนหลักการที่จะทําใหหลักการแรก
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มีสภาพบังคับหรือเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงเปน หลักการที่ตองมีอยูควบคูกันเสมอของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นหลักการในมาตรา ๓๐ ดังกลาวขางตน จึงไมมีอะไรเกี่ยวของกับมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แตประการใด
ผูทําคําวินิจฉัยจึงลงมติวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมมีขอความขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
วินิจฉัยใหยกคํารอง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
สรุปขอเท็จจริง
๑. นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจ
ใหฟองคดี) ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งกระทําละเมิดตอผูรอง เนื่องมาจาก
การผลิตพลังงานไฟฟาทําใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน
โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหผูรองกับพวก
เกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก จึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
และผูฟองไดยื่น คํารองขอฟองและดําเนิน คดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครอง
เชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาทและไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
และใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
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๒. ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้น ตน วา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใ หตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
หรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
ผูรองขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว
เห็นวาคดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔
ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
๓. ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคํารองโดยใหเหตุผลวา เมื่อผูรองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ชั้น ตน และพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับ ใหแ กผูรอง
คดีของผูรองจึงอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ผูรองจึงเปน คูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้น
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ ขอใหศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
๔. ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่ง
ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิได
จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้ตองดวย
บทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ ดังนั้น
ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวช่วั คราว และสงคําโตแยงของผูรองไปใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงใหรับคํารองของผูรองและใหศาล
ปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
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ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๖๒ “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง หรือคูค วาม
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแลว”
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มาตรา ๒๗๖ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน
ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
ฯลฯ
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน
เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
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(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
มาตรา ๔๕ “คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมื อชื่ อของผู ฟอ งคดี ถ าเป น การยื่น ฟอ งคดี แ ทนผู อื่น จะตอ งแนบใบมอบฉัน ทะ
ใหฟองคดีมาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือ
วันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดี
ตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟอ งคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน
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การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหา
ของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนิน กระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได”
มาตรา ๗๒ “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีที่มีการฟอง
วาหน วยงานทางปกครองหรื อเจา หนาที่ ของรั ฐกระทําการโดยไมช อบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(๓) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสนิ หรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการฟอ งใหศ าล
มีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
(๕) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอนหลังหรือ
ไมยอ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ได
ทั้งนี้ ตามความเปนธรรมแหงกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผลแหงคําพิพากษา
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการการเพิกถอนกฎนั้น
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ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูนั้น
ไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได
ในกรณีที่ศาลปกครองมีอํานาจบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ใหนําบทบัญญัติ
วาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ใหศ าลปกครองมีคําสั่งคืน คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือ แตบางสวน
ตามสวนของการชนะคดี”
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๕ “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิไดกาํ หนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
ขอ ๓๔ “คําฟองที่ขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยโดยใหชําระเปนเงินสด
หรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลออกใบรับให
ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียวกัน หากเปนกรณี
ที่อาจแบงแยกไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดีแตละคนเปนจํานวนเทาใด ใหผูฟองคดีแตละคนชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามสวนของตน
ในการคํานวณทุนทรัพย ถาทุนทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาทเศษของหนึ่งรอยบาท
ถาถึงหาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาท ใหปดทิ้ง
เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองเพิ่มขึ้น ไมวาจะโดยการยื่นคําฟองเพิ่มเติม
หรือโดยประการอื่น ใหศาลมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดใหศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา”
ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายปกครองวาดวยการเงินและการเก็บรักษาเงิน คาธรรมเนียม
เงินคาปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๓ “ในระเบียบนี้
........ฯลฯ........
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“เงินคาธรรมเนียม” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีหรือการอุทธรณ หรือ
เงินคาธรรมเนียมในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
........ฯลฯ........
มีประเด็นตองวินิจฉัยเบื้องตนวา กรณีตามคํารองเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีที่ศาลจะสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. มีการโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายถึง
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ
๒. บทบัญญัติกฎหมายที่โตแยงวาขัดตอรัฐธรรมนูญตองเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล
จะใชบังคับแกคดี ในกรณีนี้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
กอนจึงจะมีคําสั่งรับคําฟองของผูรองไวพจิ ารณา ดังนั้น จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนจะใชบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้บังคับแกคดี จึงสั่งใหศาลปกครองชั้นตนรับคํารองของผูรอง และรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้
ไวชั่วคราว รวมทั้งใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๓. เปน เรื่องที่ศ าลเห็น เองหรือคูความโตแ ยง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ คําวาคูกรณี หมายถึง ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี สวนคําวา
คูความ ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑ (๑๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หมายความวา บุคคล
ผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนการพิจารณาใหรวมถึงบุคคล
ผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ นอกจากนั้น ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คูความ หมายถึง บุคคลผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และ
หมายความรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ ดังนั้น
ผูฟองคดีตอศาลปกครอง หรือคูกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีความหมายเดียวกับคําวา คูความผูยื่นคําฟองหรือถูกฟองตอศาลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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๔. บทบัญญัติแหงกฎหมายที่โตแยงนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖
กรณีนี้ผูรองโตแ ยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะทําใหผูรองจําตองยอมรับการเลือกปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมเนื่องมาจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจอันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ จึงเปนการโตแยงวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ของกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
๕. การโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังไมเคยมีคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว แตอยางใด
พิเคราะหจากหลักเกณฑดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
คําวินิจฉัย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน อันสืบเนื่องมาจากคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) บัญญัติวา
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

พิเคราะหแลวเห็นวา คาธรรมเนียมศาลหรือคาขึ้นศาลเปนรายไดแผนดินทํานองเดียวกับภาษีอากร
ที่รัฐเรียกเก็บจากผูที่ฟองคดีตอศาลซึ่งจะเก็บจากการฟองคดีแพง คดีลมละลาย คดีทรัพยสินทางปญญา
สวนในคดีอาญาและคดีแรงงาน ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมศาล การฟองคดีอาญาเปนการฟองขอใหลงโทษ
ผูทําผิดกฎหมายโดยปกติไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวน แตเปน กรณีที่ผูเสียหายฟอ งใหคืน หรือ
ใชราคาทรัพยสิน หรือ ใชคาทดแทนพรอมกับคําฟองคดีอาญา หรือเปน การฟองคดีแ พงโดยลําพัง
แตในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก หากมีคํารองใหคืน หรือใชราคาทรัพยไมตองเสียคาธรรมเนียม
เพราะเปนนโยบายของรัฐที่จะลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย สวนคดีแรงงาน ผูฟองคดีเปนผูใชแรงงาน
ซึ่งคอนขางมีฐานะยากจน รัฐจึงมีนโยบายไมเก็บคาธรรมเนียมศาล เหตุผลที่ตองกําหนดใหผูฟองคดี
เสียคาธรรมเนียมศาล เพื่อปองกันการนําคดีมาฟองศาลโดยไมจําเปน หรือไมมีเหตุอันสมควรและ
ไมตองการใหศาลตองรับภาระพิพากษาคดีโดยไมมีเหตุอันสมควร แตก็มีการยกเวนไมเก็บคาธรรมเนียมศาล
จากผูฟองคดีแพงที่เปนคนยากจน เรียกวาการฟองคดีอยางคนอนาถาเพื่อไมตองการใหประชาชนผูยากจน
เสียสิทธิในการนําคดีแพงขึ้นสูศาล
การที่ตองเก็บคาขึ้นศาล เนื่องจากเปนเรื่องที่ประชาชนใชบริการจากรัฐในการระงับขอพิพาท
เปนกรณีที่ศาลซึ่งเปนหนวยงานของรัฐพิจารณาตัดสินขอพิพาทของราษฎร สงผลใหคูความที่ชนะคดี
ไดรับประโยชนในทางทรัพยสินจากการตัดสินคดีโดยรัฐ รัฐจึงเก็บคาขึ้นศาลจากการนําคดีมาฟองตอศาล
เรียกวาคาธรรมเนียมศาล ซึ่งคาธรรมเนียมศาลจะเก็บจากการฟองคดีแ พง คดีทรัพยสิน ทางปญญา
คดีลมละลาย แตจะไมเก็บในการฟองคดีอาญาและคดีแรงงาน
การฟองคดีตอศาลปกครองมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการฟองคดีแพงและคดีอาญากลาวคือ
เปนคดีที่มีลักษณะเปนการพิพาทระหวางราษฎรกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีการกลาวหาวา
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทํา
โดยไมมีอํานาจ กระทํานอกเหนืออํานาจ กระทําการโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอน
โดยไมจําเปน หรือสรางภาระแกประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ หรือเปนคดี
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

การฟองคดีปกครองมีมูลเหตุมาจากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ ทําผิดกฎหมาย หรือ
ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดอันเปนการสรางความเดือดรอนตอประชาชน การเก็บคาธรรมเนียมศาล
ในเรื่องดังกลาวจึงไมมีเหตุผลที่จะทําได เพราะหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับเงินเดือน
และคาตอบแทนจากภาษีอากรของราษฎรมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายใหเกิดประโยชนแกราษฎร
แตกลับไมทําหนาที่ดังกลาว จนราษฎรตองฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหศาลเพิกถอนคําสั่ง กฎ หรือ
การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่ผิดกฎหมาย
การที่กฎหมายยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีปกครอง เนื่องจาก
๑. คดีปกครองไมใชคดีที่พิพาทกันระหวางราษฎรดวยกันเอง แตเปนคดีที่เกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย สวนใหญเปนคดีที่พิพาทกัน
ระหวางราษฎรกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการในอํานาจหนาที่
๒. การที่รัฐใหราษฎรฟองคดีปกครองโดยไมเสียคาธรรมเนียมศาล เพื่อประสงคไมใหเจาหนาที่
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐทําผิดกฎหมาย หรือใชกฎหมายที่กอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชน
๓. เปนภาระหนาที่ของรัฐที่จะตองแกไข เพิกถอน คําสั่งทางปกครอง หรือการกระทําของเจาหนาที่
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่ผิดกฎหมาย
๔. เพื่อใหราษฎรชวยตรวจสอบการทํางานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมาย
๕. เปนการรับรองสิทธิของประชาชนในการฟองหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ซึ่งบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
อยางไรก็ดี แมโดยหลักการฟองคดีตอศาลปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล แตก็มีบางกรณีที่
กฎหมายกําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลคือกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ไดแก
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เหตุผ ลที่ทั้งสองกรณีตองเสียคาธรรมเนียมศาล เนื่องจากกรณีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับการฟองคดีแ พงในคดีละเมิด หรือการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพงซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดใหเสียคาขึ้นศาล เพราะถือเปนคดีมีทุนทรัพย ซึ่งผูที่
นําคดีดังกลาวขึ้นสูศาลหากศาลพิพากษาใหชนะคดีไดก็จะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนหรือไดรับชําระหนี้
จากคูความอีกฝายหนึ่ง จึงควรตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ปกติการฟองคดีมีทุนทรัพย การคิดคาขึ้นศาล ถือตามราคาทุนทรัพยที่พิพาท หรือทุนทรัพยในคดี
เชนในคดีละเมิดที่ผูฟองคดีฟองใหชําระคาสินไหมทดแทน จํานวนเงินที่ฟองใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทน
ถือเปนจํานวนทุนทรัพยที่พิพาท ซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมศาลรอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกิน
สองแสนบาท
สวนกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๙ (๑) (๒) (๕) และ (๖) อาจเทียบไดกบั
คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได หรือเรียกวาคดีไมมีทุนทรัพย คือคดี
ที่ไมไดตั้งขอเรียกรองเปนจํานวนเงิน แตเปนการขอใหศาลบังคับใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งกระทําการละเวน
กระทําการ หรือขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
สั่งเพิกถอนกฎหรือการกระทําที่ไมมีอํานาจตามกฎหมาย หรือการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่หรือ
การกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําของหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะที่สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน
หรือสรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือใหเพิกถอนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย
การกําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาล มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. การฟองคดีแพงตองเสียคาขึ้นศาลหรือคาธรรมเนียมศาล ยกเวนการฟองคดีอยางคนอนาถา
๒. การฟองคดีอาญาไมเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตกรณีที่ผูเสียหายฟองใหคืนหรือใชราคาทรัพย
หรือใชคาทดแทน
๓. การฟองคดีแรงงานไมเสียคาธรรมเนียมศาล
๔. การฟองคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เสียคาธรรมเนียมศาลในสวนคดีแพง
๕. การฟองคดีลมละลายเสียคาธรรมเนียมศาล
๖. การฟองคดีปกครองไมเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนกรณีการฟองคดีละเมิดทางปกครอง
และการฟองโดยอาศัยเหตุสัญญาทางปกครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

การกําหนดใหผูนําคดีมาฟองตอศาลตองเสียคาธรรมเนียมศาล เปนไปตามลักษณะของคดีและ
นโยบายของรัฐในการจัดเก็บภาษี เชน การฟองคดีแพงตองเสียคาธรรมเนียมศาลเพราะเปนการใหบริการ
ระงับขอพิพาทของราษฎรโดยองคกรของรัฐ เชนเดียวกับการฟองคดีลมละลายและคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ ซึ่งคดีดังกลาวสวนมากเปนคดีมีทุนทรัพย
สวนการฟองคดีอาญาไมตองเสียคาขึ้นศาล เพราะเปนการฟองเพื่อนําตัวผูกระทําผิดกฎหมาย
มาลงโทษ การฟองคดีแรงงานไมเสียคาขึ้นศาลเพราะผูใชแรงงานมีฐานะยากจน รัฐจึงยกเวนไมเก็บคาขึ้นศาล
และเปนการสนับสนุนการนําขอพิพาทแรงงานมาใหศาลเปนผูชี้ขาด
สวนการฟองคดีปกครองโดยปกติไมเสียคาขึ้นศาล เพราะเปนการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง กฎ
ระเบียบ หรือการกระทําทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนการฟองคดีปกครองกรณีละเมิดและสัญญาทางปกครองเปนคดีมีทุนทรัพย จึงตองเสียคาธรรมเนียมศาล
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
การจัดเก็บคาธรรมเนียมศาล เปนไปตามประเภทของคดีและนโยบายของรัฐในการจัดเก็บภาษีอากร
ซึ่งเปนรายไดแผนดินที่รัฐจัดเก็บเพื่อนํามาใชบริหารประเทศ คาธรรมเนียมเปนอากรประเภทหนึ่งที่รัฐ
เรียกเก็บจากผูม าใชบริการของรัฐ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ยกเวนใหผูฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลเพราะโดยสภาพของคดีปกครองเปนการฟอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เพื่อขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการใชดุลพินิจ
ทางปกครองที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งโดยลักษณะของคดีเปนคดีไมมีทุนทรัพย ยกเวนการฟองคดีเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองและการฟองคดีละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ประกอบเปนนโยบายของรัฐที่เปดโอกาสใหประชาชนฟองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ทําผิดกฎหมาย หรือออกกฎ คําสั่ง หรือใชดุลพินิจที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ ที่บัญญัติวา
“มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
การงดเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการฟองคดีปกครองในบางกรณี เพราะเปนหนาที่ของรัฐที่จะปกปอง
รักษาสิทธิของประชาชนไมใหถูกละเมิดเพราะการกระทําจากหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ สวนคดีปกครอง
ที่รัฐเก็บคาธรรมเนียมศาล เพราะเปนคดีที่มีทุนทรัพยจึงตองเก็บคาธรรมเนียมศาลเชนเดียวกับการฟอง
คดีแพงทั่วไป โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนดคาขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคําฟอง)
ไวในตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ดังนี้
“(๑) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหคิดคาขึ้นศาลตามทุนทรัพย
ดังตอไปนี้
(ก) คําฟองนอกจากที่ระบุไวใน (ข) และ (ค) ตอไปนี้ ใหเรียกโดยอัตราสองบาทหาสิบสตางค
ตอทุกหนึ่งรอยบาทแตไมใหเกินสองแสนบาท
(ข) คําฟองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๒๒๑ ใหเรียกโดยอัตรา
หนึ่งบาทตอทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนที่อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในคําชี้ขาดแตไมใหเกินแปดหมื่นบาท
(ค) คําฟองขอใหบังคับจํานอง หรือบังคับเอาทรัพยสินจํานองหลุด ใหเรียกโดยอัตราหนึ่งบาท
ตอทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนหนี้ที่เรียกรอง แตไมใหเกินหนึ่งแสนบาทตอเมื่อจําเลยใหการตอสูคดี
จึงใหเรียกโดยอัตราตาม (ก)
ในการคํานวณ ถาทุนทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาท ใหนับเปนหนึ่งรอยบาท เศษของหนึ่งรอยบาท
ถาถึงหาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาท ใหปดทิ้ง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

การเก็บคาธรรมเนียมศาลในคดีปกครองโดยรัฐไดคํานึงถึงความเสมอกัน ในกฎหมายและ
การไมเลือกปฏิบัติ เพราะแมรัฐจะยกเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการฟองคดีปกครอง เพื่ออํานวยความสะดวก
และใหสิทธิแกราษฎรในการฟองหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ แตก็ไดมีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย กรณีการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมายเชนเดียวกับการฟองคดีแพงทั่วไป และมิใชเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐ วรรคสาม และ
เมื่อการจัดเก็บคาธรรมเนียมศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
คํานึงถึงหลักความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ แลวจึงถือไดวาเปนกรณีที่รัฐสภาซึ่งเปนองคกรของรัฐใชอํานาจนิติบัญญัติออกกฎหมาย
กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มศาลที่ คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญแลว
ดวยเหตุผลขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงเรื่องใหศ าลรัฐธรรมนู ญ พิจารณาวิ นิจฉัย กรณีพระราชบัญ ญัติจัดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖
ของศาลปกครองเชียงใหม ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ในประเด็นวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ โดยมีขอเท็จจริงสรุปได ดังนี้
๑. นายออน อูเงิน กับพวก ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจใหฟองคดี)
ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยวา ไดกระทําละเมิดตอผูรองดวยการผลิตพลังงาน
ไฟฟาแลวกอใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนโดยไมควบคุม
การฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหผูรองหายใจเอาฝุนแขวนลอย
และสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนเขาไปสะสมในรางกาย จนทําใหเกิดอาการ
เจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมากจึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองเชียงใหม ขอใหมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน
เงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟอ งและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาล
ปกครองเชียงใหม ขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองเชียงใหมพิจารณาคํารองฟองคดีอยางคนอนาถาของผูรองแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดี
พิพ าทเกี่ ย วกับ การกระทํา ละเมิ ด ของหน ว ยงานทางปกครองอั น เกิ ด จากการละเลยต อ หน า ที่ ต าม
ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดไวชัดแจงโดยเฉพาะวา ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกิน
สองแสนบาทไม อาจนํา หลัก กฎหมายทั่ วไปและประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความแพ งเกี่ ยวกั บ
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หลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาและ
ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของ
ทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท
๒. ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองเชียงใหมวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัตหิ รือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตองเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ
สองจุดหาของทุน ทรัพย แตไมเกินสองแสนบาทนั้น ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนที่ไดรับความ
เสียหาย แตไมมีเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอ
ใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค และทําใหศาลปกครอง
ไมสามารถรับคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาของผูรองไวพิจารณาได จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ผูรองขอใหศาลปกครองเชียงใหมรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ร อ งให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๒๖๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ศาลปกครองชั้นตน พิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศ าลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไว
พิจารณา ผูรองจึงมีฐานะเปนเพียงผูยื่นคําฟอง ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
๓. ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอใหสงคําโตแยงของ
ผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอศาลปกครองสูงสุด
๔. ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไว พิ จ ารณา และผู ร อ งโต แ ย ง ว า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วขั ด ต อ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปน คูกรณีในคดีนี้โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครอง
ชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคํารองของผูรองนั้นไมตองดวยกับความเห็นของศาลปกครองสูงสุด จึงใหรบั คํารองของผูรองและ
ให ศ าลปกครองชั้ น ตน รอการพิจ ารณาพิ พากษาคดี ไว ชั่ ว คราว รวมทั้ งส ง คํ าโต แ ย ง ของผู ฟอ งคดี
ใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวา
นั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปน เรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ผูรองมีสิทธิใหศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
ประเด็น หลัก ตามคําร องที่ ตองวินิจ ฉัยต อไปมีวา พระราชบั ญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม เห็นวา คาธรรมเนียมศาลหรือคาขึ้นศาลเปนภาษีอากรประเภทหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บจาก
ผูฟองคดีตอศาลในคดีแพง คดีลมละลาย คดีทรัพยสินทางปญญา และคดีปกครอง สวนในคดีอาญา
และคดีแรงงานไมมีการเก็บคาธรรมเนียมศาล เพราะการฟองคดีอาญาเปนการฟองขอใหลงโทษจําเลย
ผูกระทําผิดกฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่ผูเสียหายฟองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทนมา
กับฟองคดีอาญา หรือเปนการฟองคดีแ พงโดยลําพัง จึงตองเสียคาธรรมเนียมศาล แตใ นคดีอาญา
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ที่พนักงานอัยการเปน โจทก หากมี คํารอ งใหคืน หรือ ใชร าคาทรั พย ไมตองเสียคาธรรมเนี ยมศาล
เพราะเปนนโยบายของรัฐที่จะลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย สวนคดีแรงงาน ผูฟองคดีเปนผูใชแรงงาน
ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจนรัฐจึงมีนโยบายไมเก็บคาธรรมเนียมศาล เหตุผลที่กฎหมายกําหนดใหผูฟอง
คดี เ สีย ค าธรรมเนี ยมศาลเพื่อ ป อ งกั น การนํา คดี ม าฟ องศาลโดยไม จํา เปน หรือ ไม มีเ หตุอั น สมควร
แตมีขอยกเวนไมเก็บคาธรรมเนียมศาลจากผูฟองคดีแพงที่เปนคนยากจนเรียกวาการฟองคดีอนาถา
ซึ่งตองขออนุญาตศาล และศาลจะอนุญาตใหงดเสียคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนตามกฎหมาย
ก็ได
สวนการฟองคดีปกครองโดยปกติไมเสียคาธรรมเนียมศาล เพราะเปนการฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่ง กฎ ระเบียบ หรือการกระทําทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย สวนการฟ องคดีปกครองกรณี ละเมิ ดและผิดสั ญญาทางปกครองเปน คดี มีทุน ทรัพ ย
จึงตองเสียคาธรรมเนียมศาล ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีปญหาวา การที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหผูฟองคดี
ตองเสีย คาธรรมเนียมศาลในคดีละเมิดและผิดสัญญาทางปกครองในอัตราทํานองเดียวกั บคดีแ พ ง
โดยไมมีขอยกเวน หรือลดหยอ นสําหรับผูฟองคดีเปน คนยากจน หรือไมมีการฟองคดีอนาถาทําให
คนยากจนไมสามารถฟองคดีได เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ได พิ จ ารณาแล ว ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ
พิจารณารางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. .... วุฒิสภาครั้งที่ ๑๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการพิจารณารางมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหมีการเรียกคาธรรมเนียมศาล
ใหสอดคลองกับคดีแพง สวนในเรื่องการดําเนินคดีอนาถามีการพูดถึงวา ระบบการดําเนินคดีอนาถา
ในประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความแพ ง ยัง ไม ประสบความสํ า เร็ จเท า ที่ค วร เนื่ องจากคดี แ พ ง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองคดีอนาถาซึ่งเปนเรื่องระหวางเอกชนดวยกันเอง และมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกัน ตางกับคูความในศาลปกครองเปน เรื่องระหวางเอกชนกับรัฐ ซึ่งมีฐ านะเทาเทียมกั น
การฟองคดีปกครองตองเปนไปโดยงาย โดยทั่วไปไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนบางกรณีไดแก
คดีละเมิดและผิดสัญญาทางปกครอง และขณะนี้รัฐสภากําลังพิจารณากฎหมายใหม คือ รางพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐ มนตรีเปน ผูเสนอ
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รางกฎหมายกําหนดใหฟองคดีอนาถาสําหรับคดีปกครองไดทํานองเดียวกับคดีแพงซึ่งผูรองจะมีสิทธิ
ดังกลาวดวย โดยที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาวแลวและกําลังอยู
ในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา แตเมื่อกฎหมายใหมยังไมไดประกาศใช จึงตองวินิจฉัยประเด็น
ตามคํารองของผูรองตอไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๒ ไดบัญญัติใหสิทธิของ
บุคคลที่จะฟองหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนสิทธิที่ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” วรรคสอง
บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” และวรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางกันในเรื่อง...ฯลฯ...ฐานะทางเศรษฐกิจ...ฯลฯ...จะกระทําไมได”
แต บทบั ญญั ติแ ห งพระราชบัญ ญั ติจั ด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ใชบังคับแกบุคคลที่ฟองคดีตอศาลปกครองโดยเทาเทียมกันไมไดใ ชบังคับแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจึงเปนบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ไดคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและ
การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แลว นอกจากนั้นการที่รัฐสภาซึ่งเปน
องคกรของรัฐใชอํานาจนิติบัญญัติออกกฎหมายกําหนดคาธรรมเนียมศาลที่คํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปน
มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสงคําโตแยงของผูฟองคดี เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา
๑. นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจให
ฟองคดี) ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งกระทําละเมิดตอผูรองเนื่องจาก
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ทํ า ให เ กิ ด ฝุ น แขวนลอยและสารซั ล เฟอร ไ ดออกไซด และออกไซด ข อง
ไนโตรเจน โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุให
ผูรองกับพวกเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปน
จํานวนมาก จึงนําคดีฟองตอศาลปกครองขอใหผูถูกฟองคดีช ดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน
๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นตน เห็น วา เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหต องปฏิบัติต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แหง พระราชบั ญญัติจั ดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
กําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาทและ
ไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับหลักการดําเนินคดี
อย า งคนอนาถามาใชบั ง คั บ ได จึง มี คํ า สั่ง ยกคํ าร อ งขอฟ อ งคดีอ ย า งคนอนาถาและให ผู ร องชํ า ระ
คาธรรมเนียมศาล
๒. ผูรองยื่น คํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลทําให
ผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

หรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
ผูรองขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
แล วเห็น วา คดี นี้ศ าลยัง มิ ได มีคํ าสั่ งรั บคํ าฟ องไว พิ จารณา ผู รอ งยั งไมไ ด เป น คู กรณีต ามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
๓. ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ที่ ไ ม รั บ คํ า ร อ งโดยให เ หตุ ผ ลว า เมื่ อ ผู ร อ งยื่ น ฟ อ งต อ
ศาลปกครองชั้นตนและพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับ
ใหแกผูรอง คดีของผูรองจึงอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับ
ขอ ๓๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูรองจึงเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจากนั้น การที่ศาลปกครองชั้น ตนมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง จึงเปน คําสั่งที่ไมชอบ
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
๔. ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไวพิจารณา และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญใช
บังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาล
ใชบังคับแกคดีนี้ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว และ
สงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงให
รับคํารองของผูรองและใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
“มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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“มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
“มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน
ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจ าหนาที่ ของรัฐ นั้ น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติห นาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๕ คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่น จะตองแนบใบมอบฉัน ทะให
ฟองคดีมาดวย
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คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือ
วันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกั น เป น ฉบั บ เดี ย ว โดยจะมอบหมายให ผู ฟ อ งคดี ค นใดเป น ผู แ ทนของผู ฟ อ งคดี ทุ ก คนใน
การดําเนินคดีตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณา
ผูกพันผูฟองคดีทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจให
ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
ผูรองรองวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีตอศาลปกครองทําใหผูรองซึ่งเปน
บุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอใชสิทธิ
ทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ ใชบังคั บมิได ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ศาลปกครองสูงสุ ด
พิเคราะหแลวเห็นวา เปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวที่ศาลใชบังคับ
แกคดีตองดวยบทบัญญัติม าตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐ ธรรมนูญยังมิไดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับ
บทบั ญ ญั ติ นี้ ไ ว ศาลปกครองชั้ น ต น จึ ง ต อ งรอการพิ จ ารณาคดี นี้ ไ ว ชั่ ว คราวและส ง คํ า โต แ ย ง ให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีตามคํารองจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือ
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สงมอบทรัพยสิน อันสืบเนื่องมาจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียม
ศาลในอั ต ราร อ ยละสองจุ ด ห า ของทุ น ทรั พ ย แต ไ ม เ กิ น สองแสนบาท” พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
คาธรรมเนียมศาลตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมอื่น ๆ นั้น มีประโยชนในการปองกันมิใหมีการฟองรองคดี
ตอศาลหรือดําเนิน กระบวนพิจารณาคดีที่ไมจําเป น ในศาล และการกําหนดคาธรรมเนียมศาลเป น
อัตราสวนตอรอยของทุนทรัพยเปนการปองกันการฟองรองคดีโดยตั้งมูลคาทุน ทรัพยหรือคาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทนเกินกวาความเปนจริง แตการเรียกเก็บคาฤชาธรรมเนียมนี้จะกําหนดไวในอัตรา
ใดและมีขอยกเวนขอลดหยอนอยางไรตองเปนไปตามกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงบัญญัติใหมีการเก็บคาฤชาธรรมเนียมและการดําเนินคดีอยางคนอนาถาในมาตรา ๑๔๙ ถึง
มาตรา ๑๖๙ เปนตน แตคดีที่ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลเลยก็มี เชน คดีแรงงานที่อยูในอํานาจของ
ศาลแรงงาน เปนตน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ บั ญ ญั ติ ข อ ความตอนต น ว า การฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองไม ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาล
แตขอความตอไปบัญญัติวา การฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องมาจากคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราที่กําหนด โดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นี้ไมมีบทบัญญัติใหมีการยกเวนหรือ
ลดหยอนคาธรรมเนียม อยางที่มีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูทําคําวินิจฉัย
เห็นวา ความหมายของการโตแยงของผูรองซึ่งเปนผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คือ ผูรอง
เห็นวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับให
ผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ตอ งเสี ยคาธรรมเนียมศาลโดยไม เปดช อ งให ยกเว น หรื อ
ลดหยอนแกผูรองซึ่งเปน คนยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ทําใหไมสามารถฟองรองเรียก
คาสินไหมทดแทนจากหนวยงานของรัฐหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองไดเชนนี้ เปนการขัดตอ
สิทธิของผูรองตามรัฐธรรมนูญ
ผูทําคําวินิจฉัยเห็นวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ตองเสียคาธรรมเนียมศาลมีประโยชน
ในการปองกันการฟองคดีโดยไมจําเปนและปองกันมิใหตั้งขอเรียกรองใหใชเงินหรือคาทรัพยสินในคดี
สูงกวาความจริง แตการกําหนดคาธรรมเนียมโดยไมมีขอยกเวนหรือลดหยอนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็มีผลเปน
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การกีดกันขัดขวางการใชสิทธิของประชาชนผูยากจนดวย ทําใหบุคคลผูไมมีเงินคาธรรมเนียมศาล
ไมสามารถใชสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวได หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐก็อาจทําละเมิด
หรือละเลยตอสิทธิของประชาชนที่ยากจนไดโดยไมถูกฟองรองดําเนินคดี
ผลของการบังคับเอาคาธรรมเนียมชั้นศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) เชนนี้เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เกิน กวาความจําเปน และเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลตามมาตรา ๖๒
จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในมาตรา ๒๙ และมีผลเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงฐานะทางเศรษฐกิจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
สํ า หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ ที่ ผู ร อ งอ า งนั้ น เป น บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการใช อํ า นาจ
โดยองคกรของรัฐ ซึ่งมิใชเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พิจารณาแลวเห็นวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ไมมีปญหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๒ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริง สรุปวา ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของนายออน อูเงิน กับพวก ผูรองซึ่งเปน
ผูยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) ในขอหา
ละเมิดอันเนื่องมาจากการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เปนเหตุใหผูรองกับพวกไดรับความ
เสียหายและขอใหผูถูกฟองคดีช ดใชคาสิน ไหมทดแทนเปน จํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
พรอมกับยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาโดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล รายละเอียด
ปรากฏตามคําฟองและคํารองในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครอง
เชียงใหม)
ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) พิจารณาคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคน
อนาถาแลว มีคําสั่งยกคํารอง โดยเห็นวา เปนคดีที่เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อัน เกิดจากการละเลยต อหน าที่ ตามที่กฎหมายกํ าหนดให ต องปฏิ บัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหผูรองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของ
ทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาทและไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงเกี่ยวกับการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตาม
จํานวนทุนทรัพยในอัตราดังกลาว
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ผูรองยื่น คํา รองอุทธรณคํา สั่งที่ไ มรับคํ ารอ งดังกลาวและโตแ ยง วา พระราชบัญญัติ จัดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่ขัดตอหลักความเสมอภาค
จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ ขอใหศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงคําโตแยงดังกลาวของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองชั้น ตน (ศาลปกครองเชียงใหม) มีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูรอง
อางวาผูรองยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ฯ และยังไมเปนคูความตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ที่ ไ ม รั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด ขอให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลปกครองสูงสุด ใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณา โดยเห็น วาเมื่อศาลปกครองชั้น ตน
(ศาลปกครองเชียงใหม) ใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับไมได ผูรองจึงเปนคูกรณีในคดีตามขอโตแยงนั้น
ใหศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและใหสงคําโตแยง
ของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัย
ตามคํารอง ประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่ง
ใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องมาจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสีย
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คาธรรมเนี ยมศาลในอัต ราร อยละสองจุด หาของทุน ทรัพ ยแ ตไม เกิ น สองแสนบาท” ซึ่ง มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติวา “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง
หรือคําสั่งอื่ น หรือจากการละเลยตอหน าที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหนา ที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร” และ (๔) บัญญัติวา “คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”
พิเคราะหแลว เห็นวา การฟองคดีปกครองหรือการดําเนินคดีปกครองเปนไปตามหลักของ
กฎหมายมหาชน และมีลักษณะพิเ ศษแตกตางจากการดําเนิ น คดีแ พง และคดี อาญา การดํ าเนิน คดี
ปกครอง ศาลปกครองใชระบบไตสวน ภาระในการพิสูจนมิไดตกอยูกับผูฟองคดีโดยตรง แตศาลเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการไตสวนขอเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานจากหนวยงานของรัฐเพื่อนํามาใช
พิจารณาคดี ซึ่งเปนการลดภาระการนําสืบและแสวงหาพยานหลักฐานของผูฟองคดี คดีปกครองเปนคดี
ที่พิพาทกันระหวางราษฎรกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันมีมูลเหตุมาจากเจาหนาที่ของรัฐ
หน ว ยงานของรั ฐ ทํ า ผิด กฎหมายหรื อ ละเลยตอ หน า ที่ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดอั น เป น การสร า งความ
เดื อ ดร อ นต อ ประชาชน เป น การให สิ ท ธิ แ ก ป ระชาชนที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ต ามมาตรา ๖๒
ซึ่งบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่น ของรัฐ ที่เปน นิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
“การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มศาลในเรื่ อ งดั ง กล า วจึ ง ไม มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะทํ า ได เว น แต จ ะเป น กรณี
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหง พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล า ว ซึ่ ง ใหผู ฟ อ งคดีใ นศาลปกครองต อ งเสี ย
คาธรรมเนียมศาลในกรณีการฟองคดีขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ดังกลาวมาแลว การดําเนินคดีปกครองจึงแตกตางไปจาก
การดําเนิน คดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งเปน ไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ที่อาจฟองและขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาไดตามมาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ บัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาล
เนื่องจากเปนคดีที่มีลักษณะทํานองเดียวกับการฟองคดีแพงในคดีละเมิด หรือการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางแพงซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดใหเสียคาธรรมเนียม
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สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
วรรคสอง บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” และวรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได”
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของ
รัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๐
เปนบทบัญญัติที่คุมครองความเสมอภาคสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมีหลักการวาบุคคลยอม
เสมอกัน ในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได สวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาล เปน ไปตามลักษณะของคดีและ
นโยบายของรัฐ ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมซึ่งเปนภาษีอากรอยางหนึ่งที่รัฐจัดเก็บเพื่อนํามาใชบริหาร
ประเทศ คาธรรมเนียมศาลเปนคาธรรมเนียมอยางหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บจากผูที่นําคดีม าฟองตอศาลเปน
คาตอบแทนการไดรับการบริการจากรัฐ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ กําหนดใหผูฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เพราะโดย
ลักษณะการฟองคดีปกครองเปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง หรือการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย
ของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ หรือการกระทําที่มีลักษณะเปน การสรางขั้น ตอนที่เปนภาระแก
ประชาชนเกินสมควร รวมถึงการใชดุลพินิจทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งโดยสภาพเปนคดี
ไมมีทุนทรัพย ยกเวนสองกรณี คือ การฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการฟองคดีละเมิดหรือ
ความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อัน เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนฟองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่ทําผิดกฎหมาย หรือออกกฎ
คําสั่ง หรือ ใชดุลพินิจที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ดังกลาวขางตน ทั้งการที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มิไดกําหนดวิธีการเกี่ยวกับการขอฟอง
คดีอนาถาไว ก็ไมทําใหพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมแตอยางใดและไมอาจถือไดวาเปนการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐโดยไมคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงหาไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุ ดสงคํ าโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครอง
เชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริง
นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจใหฟองคดี)
ผูรองไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งกระทําละเมิดตอผูรองดวยการผลิตพลังงานไฟฟา
แลวกอใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน โดยไมควบคุม
การฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหผูรองหายใจเอาฝุนแขวนลอย
และสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนเขาไปสะสมในรางกาย จนทําใหเกิดอาการ
เจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก จึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีช ดใชคาสิน ไหมทดแทนเปน จํานวนเงิน
๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองฟองคดีอยางคนอนาถาของผูรองแลวเห็นวา คดีนเี้ ปนคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไวชัดแจง
โดยเฉพาะวาใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกิน สองแสนบาท
ไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับหลักการดําเนินคดี
อย า งคนอนาถามาใชบั ง คั บ ได จึง มี คํ า สั่ง ยกคํ าร อ งขอฟ อ งคดีอ ย า งคนอนาถาและให ผู ร องชํ า ระ
คาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุน ทรัพยที่แ ตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของทุน ทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท นั้น ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนที่ไดรับความเสียหาย แตไมมีเงินมาชําระ
คาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได
บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐ ใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ผูรองขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยงของผูรองให ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามมาตรา ๖
ประกอบกับมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิได
มีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองจึงมีฐานะเปนเพียง ผูยื่นคําฟอง ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่ง
ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ใชบังคับมิได
จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้ตองดวย
บทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว
ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงคําโตแ ยงของผูรอง
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ที่ศ าลปกครองชั้น ตนมีคําสั่ง
ไมรับคํารองของผูรองนั้นไมตองดวยกับความเห็นของ ศาลปกครองสูงสุด จึงใหรับคํารองของผูรอง
และใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว รวมทั้งสงคําโตแยงของผูฟองคดีดังกลาว
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่ง ใหใชเงิน หรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
พิจารณาแลวเห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ วางเปน หลักทั่วไปในการคุม ครองศักดิ์ศ รี
ของความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลโดยบัญญัติใหองคกรของรัฐทุกองคกรในการใชอํานาจ
ของตนตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพดังกลาว แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ไดบัญญัติใหการจํากัดสิทธิและเสรีภาพสามารถกระทําได แตตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองความเทาเทียมกันของบุคคลตามกฎหมาย
มิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะอาศัยความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ความเชื่อ และเพศ เปนตน
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สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนการฟองคดีขอใหสั่ง
ใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินในคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจทางกฎหมาย หรือจากการละเลยปฏิบัติหนาที่
หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความลาชาเกินควร รวมทั้งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ดังนั้นในการพิจารณาวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ดังกลาว ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไมนั้น จะตองพิจารณาวา มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ เพราะความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และอื่น ๆ และจํากัดสิทธิของบุคคลในการนําคดีขึ้นสูศาลหรือไม พิจารณาแลวเห็นวา แมวาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๕ วรรคสี่ ดังกลาว ไดบัญญัติใหการฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลก็จริง แตไดบัญญัติ
ใหมขี อยกเวนในการฟองคดีใหผูรองตองชําระคาธรรมเนียมศาล ถาเปนคดีที่ขอสั่งใหใชเงิน อันเกิดจาก
กระทําการละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือจากการละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความลาชาเกินควรหรือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยตองเสีย
คาธรรมเนียมในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท การกําหนดขอยกเวนดังกลาว
กอใหเกิดผลทางปฏิบัติที่ผูรองที่มีฐานะยากจนที่ไดรับความเสียหาย แตไมมีเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาล
ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ ที่บัญญัติวิธีการดําเนิน คดีอยางคนอนาถา
ซึ่งสงผลใหผูฟองคดีที่มีฐานะยากจนสามารถใชสิทธิเรียกรองทางศาลได เพราะอาจไดรับการยกเวน
ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล และไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอาศัยเหตุแหงความแตกตาง
ในฐานะทางเศรษฐกิจ แตสําหรับบทบัญญัติในมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดวิธีการดําเนินคดีอยางคนอนาถาไว ทําใหผูที่มี
ฐานะยากจนที่ไมมีเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถใชสิทธิทางศาลปกครอง หรือฟองรอง
เรียกคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ได เพราะถาไมสามารถจายคาธรรมเนียมศาลได ศาลจะรับฟองไมได
จึงถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะอาศัยเหตุแหงความแตกตางในฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน และเปนการตัดสิทธิผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําหรือยากจน
ที่จะรองตอศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ได จึงเปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
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ที่กําหนดใหองคกรของรัฐทุกองคกรซึ่งรวมทั้งศาลปกครองตองคํานึงถึงการใชสิทธิทางศาลของบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง รับรองไว และยังเปนบทบัญญัติที่ไมรับรองความเสมอภาค
ในกฎหมายของบุคคลและการที่บุคคลจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
สํานักงานศาลปกครองมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ แจงวา ศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งใหสงคํารองของนายออน อูเงิน กับพวก รวมหนึ่งรอยยี่สิบแปดคน ผูฟ อ งคดี การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ผูถูกฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของศาลปกครองเชียงใหม เพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคนมีภูมิลําเนาในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ผูถูกฟองคดีเปนรัฐวิสาหกิจมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ ระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปจจุบัน ผูถูกฟองคดีไดจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟาขึ้น
ที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา การกระทํา
ของผูถูกฟองคดี ทําใหผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคนไดรับความเสียหายจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจาก
ฝุนหิน ฝุนละอองของขี้เถา กาซซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน เปนเหตุใหผูฟองคดี
และประชาชนชาวอําเภอแมเมาะไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และทรัพยสินเสียหาย
รวมคาเสียหายของผูฟองคดี เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท จึงขอใหผูถูกฟองคดีชาํ ระคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระใหแกผูฟองคดี
เสร็จสิ้น และผูฟองคดีขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลดวย
ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม พิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองอัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไดบัญญัติ
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ใหเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท จึงไมอาจใชขอกําหนดขอ
ที่ ๕ วรรคสอง ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วาดวยหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใชในกรณีนี้ได เพราะมิใชกรณีที่กฎหมาย
หรือระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครองมิไดกําหนดไวแตเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะแลว
และไมสามารถใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ มาใชในคดีนี้ โดยอาศัย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ ที่ใหใชบทกฎหมายใกลเคียงกัน จึงมีหมายแจงผูฟองคดี
ใหชําระคาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหมาย
ผูฟองคดีขอใหศ าลปกครองเชียงใหมขยายระยะเวลาการวางเงิน คาธรรมเนียมศาลจนกวา
ศาลปกครองสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยในคํารองของผูฟองคดี และผูฟองคดีไดยื่นคําโตแยง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ รวมทั้งผูฟองคดีไดยนื่ คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอฟองคดีอยางคนอนาถา ตอศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองเชียงใหมอนุญาต
ใหขยายระยะเวลาในการวางเงินคาธรรมเนียมศาลออกไปอีก ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้ และมีคาํ สัง่
ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดี ตลอดจนคํารองที่ขอใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาวางเงินคาธรรมเนียมศาลออกไปอีก
๙๐ วัน และผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหสงขอโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในประเด็น
ที่ไดโตแยงไว เพราะขัดตอหลักความเสมอภาคและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี
และเหตุแหงความแตกตางในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของผูฟองคดี และเปนกรณีที่ไมสามารถเยียวยา
ความเดือดรอนของผูฟองคดีตามความเหมาะสม หรือพฤติการณแหงคดีดวยความเสมอภาค และเปนธรรม
ไดตามที่ผูฟองคดีรองขอ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่ง
ไมรับคํารองที่ขอใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
เนื่องจากคดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูฟองคดีจึงคงมีฐานะเปนเพียงผูยื่นคําฟอง ยังไมได
เปนคูกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๓ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔
ของรัฐธรรมนูญ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และเห็นวา การที่ศาลปกครอง
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เชียงใหมวินิจฉัยไมรับคํารองดังกลาวนาจะเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว
เห็นวา ศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคนชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาว
กําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา และผูฟองคดีโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมี
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
และสงคําโตแ ยงของผูฟองคดีใ ห ศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองสูงสุดจึงใหรับคํารองของผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคน ใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของผูฟองคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
มีประเด็นตองพิจารณาเบื้องตนวา ขอโตแยงของผูฟองคดี เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง
หรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินจิ ฉัย”
พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอยยี่สิบแปดคนฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย เปนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูฟองคดีทั้งหนึ่งรอย
ยี่สิบแปดคน ไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถา โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาคําขอฟองคดีอยางคนอนาถาของผูฟองคดีแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไว
ชัดแจงวาใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท จึงมีคําสั่ง
ยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง ไมรับคําขอฟองคดีอยางคนอนาถา
ตอศาลปกครองสูงสุด และโตแยงวา บทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
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และมาตรา ๓๐ เพราะบทบั ญญั ติดั งกลา วขั ดต อ หลั กความเสมอภาค ศาลปกครองสู งสุ ดเห็น ว า
เมื่อศาลปกครองชั้นตน ใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
บังคับแกคดีนี้ และผูฟองคดีโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว กรณีจึงตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
บัญญัติไว ดังนี้ “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนหลักทั่วไปเกี่ยวกับการใชอํานาจ โดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ รับรองความเสมอภาคของบุคคลในกฎหมาย และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
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ถิ่นกําเนิด ฯ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯ จะกระทํามิได เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ซึ่งบัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแต
การฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท” แลว
เห็นวา การฟองคดีปกครองโดยหลักการแลวไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนการฟองคดีเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ฯ หรือ
คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงกําหนดใหเสียคาธรรมเนียมในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเหตุผล
ที่กําหนดใหผูฟองคดีเสียคาธรรมเนียมศาล เพื่อใหผูฟองคดีไดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ กอนตัดสินใจ
ฟองเรียกรองคาเสียหายจากรัฐ ซึ่งผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน หรือ
ตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกผูฟองคดี ซึ่งหนวยงานของรัฐเปนกลไก
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดินใหประเทศมีความเจริญกาวหนา ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่เยียวยาแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะความเดือดรอน
จากการกระทําของเจาหนาที่ตองไดรับการพิจารณาแกไขในลําดับแรก ไมควรปลอยใหประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ ใชสิทธิฟองรองทางศาลเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
การใชสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐ จึงควรเปนมาตรการสุดทายที่ประชาชนไมสามารถดําเนินการ
โดยมาตรการอื่นได ดังนั้น การใชสิทธิฟองรองเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อเรียกรอง
คาเสียหายจากเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ จึงควรถือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยเสมอกัน
นอกจากนั้น การฟองคดีโดยไมเสียคาธรรมเนียม มิใชสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว คือ สิทธิการฟองคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายบัญญัติ
เกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมไวแตกตางกัน เชน การฟองคดีแพงเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ ถึง มาตรา ๑๖๐ โดยคูความมีสิทธิขอฟอง
หรือตอสูความอยางคนอนาถาได หรือการฟองคดีในศาลแรงงาน กฎหมายบัญญัติใหฟองและตอสูคดี
โดยไมเสียคาธรรมเนียมศาล และการฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) จึงกําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาล ในอัตรารอยละสองจุดหา
ของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท เปนตน สําหรับการฟองคดีโดยไมเสียคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงตองผานการตรวจสอบขอเท็จจริงและศาลเห็นสมควรอนุญาตใหดําเนินคดี โดยยกเวน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะสวน ผูฟองคดีจึงไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลตามที่ศาลอนุญาต
บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการเสียคาธรรมเนียมศาล จึงเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติขึ้นตามความจําเปน
และความเหมาะสมของคดีแตละประเภท และลักษณะการใชสิทธิทางศาลและเปนกฎหมายที่บังคับใช
กับประชาชนที่นําคดีขึ้นสูศาลโดยเทาเทียมกัน การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยปกติ
ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐแกไขและบรรเทาความเสียหายโดยไมตอง
เสียคาใชจาย แตเมื่อประชาชนตัดสินใจนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย และกฎหมายบัญญัติให
การเรียกรองคาเสียหายทางศาลตองเสียคาธรรมเนียมศาล จึงเปนกรณีที่ประชาชนเลือกใชสิทธิทางศาลใน
ลักษณะที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงมิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะ
ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ อีกทั้งการเสียคาธรรมเนียมศาล หมายถึง การเสียภาษีอากร
ซึ่งเปนหนาที่ของบุคคลทุกคนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ บัญญัติไวอีกดวย
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสงคําโตแยงของผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐
สรุปขอเท็จจริง
นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูร บั มอบอํานาจใหฟอ งคดี)
ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กระทําละเมิดตอผูรองดวยการผลิตพลังงานไฟฟา
แลวกอใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนโดยไมควบคุม
การฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหผูรองหายใจเอาฝุนแขวนลอย
และสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนเขาไปสะสมในรางกายจนทําใหเกิดอาการ
เจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมากจึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีช ดใชคาสิน ไหมทดแทนเปน จํานวนเงิน
๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน
(ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาของผูรองแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไวชัดแจงโดยเฉพาะวา
ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุน ทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท ไมอาจนํา
หลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอยางคนอนาถา
มาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลรวมจํานวน
ทุนทรัพยที่แตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ผูรองยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนวา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตองเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท นั้น ทําใหผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนที่ไดรับความเสียหายแตไมมีเงินมาชําระ
คาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนหรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได
บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค และทําใหศาลปกครองไมสามารถรับคํารองขอฟองคดี
อยางคนอนาถาของผูรองไวพิจารณาได จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูรองขอให
ศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๒๖๔ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองจึงมีฐานะ
เปนเพียงผูยื่นคํารอง ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่ง
ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา
และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาลใชบังคับ
แกคดีนี้ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมี
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

แหงราชอาณาจักรไทยที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรองนั้นไมตองดวยกับความเห็น
ของศาลปกครองสูงสุดจึงใหรับคํารองของผูรองและใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว รวมทั้งสงคําโตแยงของผูฟองคดีดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๕๖ “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระ
ซึ่งประกอบดวยผูแ ทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแ ทนสถาบัน อุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่น ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖๒ “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา “ในคดีแ พง บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
เชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
มาตรา ๒๗๖ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน
ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๓ “ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
.......ฯลฯ.......”
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน
เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๔๕ “คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบฉันทะใหฟอ งคดี
มาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจไดใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตองในการนี้ใหถือ
วันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดี
ตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหา
ของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนิน กระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได”
มาตรา ๗๒ “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีที่มีการฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
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(๓) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการฟอง ใหศาล
มีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
(๕) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอนหลังหรือ
ไมยอ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ได
ทั้งนี้ ตามความเปนธรรมแหงกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผลแหงคําพิพากษาดังกลาว
ในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนกฎนั้น
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูนั้น
ไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ใหนําบทบัญญัติวาดวย
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแตบางสวนตามสวน
ของการชนะคดี”
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๕ “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
ขอ ๓๔ “คําฟองที่ขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหฟองคดีชาํ ระคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย โดยใหชําระเปนเงินสด หรือเช็ค
ซึ่งธนาคารรับรอง และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลออกใบรับให
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ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียวกัน หากเปนกรณี
ที่อาจแบงแยกไดวาทุน ทรัพยของผูฟองคดีแ ตละคนเปน จํานวนเทาใด ใหผูฟองคดีแ ตละคนชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามสวนของตน
ในการคํานวณทุนทรัพย ถาทุน ทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท เศษของ
หนึ่งรอยบาท ถาถึงหาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาท ใหปดทิ้ง
เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองเพิ่มขึ้น ไมวาจะโดยการยื่นคําฟองเพิ่มเติม
หรือโดยประการอื่น ใหศาลมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา”
ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองวาดวยการเงินและการเก็บรักษาเงินคาธรรมเนียม
เงินคาปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
........ฯลฯ........
“เงินคาธรรมเนียม” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีหรือการอุทธรณหรือ
เงินคาธรรมเนียมในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
........ฯลฯ........
คําวินิจฉัย
พิจารณาแลวผูรองเปนผูฟองคดี ตอศาลปกครองใหมีคําพิพากษา ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจชดใชคาสินไหมทดแทน จํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
เปนเหตุใหศาลปกครอง ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลรอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
เนื่องจากผูรองเปนประชาชนที่อาศัย และประกอบอาชีพการเกษตรอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากการผลิตกระแสไฟฟา ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีฐานะยากจนจึงยื่นฟอง และขอดําเนินคดี
อยางคนอนาถา โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตปรากฏวาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
มิไดบัญญัติ ใหมีขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรืออนุญาต
ใหดําเนินคดีอยางคนอนาถา โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลไวแตอยางใด ศาลปกครองที่ผูรองยื่นฟอง
(ศาลปกครองเชียงใหม) จึงยกคํารองและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่
เพราะจะนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๕๖ มาใชบังคับมิได ทําใหผูรองไมสามารถ
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นําคดีขึ้นสูศาลปกครอง เพื่อพิจารณาพิพากษาได จนกวาจะหาเงินมาจายคาธรรมเนียมศาลได หรือไมสามารถ
นําคดีขึ้นสูศาลไดตลอดไป หากยังหาเงินไดไมครบสองแสนบาท ภายในอายุความ การที่ศาลปกครองชั้นตน
ไมรับคํารองโดยเห็นวาคดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรองจึงมีฐานะเปนเพียงผูย นื่ คําฟอง
ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนสาระสําคัญ
ที่จะตองพิจารณาดวยวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมเพราะพิจารณาจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง ทั้ง ๓ มาตรา อันเปนบทบัญญัติที่เนนถึงความเสมอภาค
ของบุคคลในกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ จะเห็นไดวา
เปนบทบัญญัติทั้ง ๓ มาตราที่ใหความคุมครองสิทธิบุคคลในการฟองคดีไวอยางชัดแจง แมแตคดีแพง
ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลโดยไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดสามารถจํากัดสิทธิที่รัฐธรรมนูญใหไวนี้ได
ฉะนั้นแมวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ จะกําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมศาล
ในการฟองคดีนี้ แตผูฟองมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีไมสามารถจายคาธรรมเนียมศาลได จึงเขาขายรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง ที่ไดบัญญัติใหคุมครองสิทธิในคดีแพงวาจะตองไดรับความชวยเหลือ ใหบุคคลดังกลาว
สามารถนําสิทธิเรียกรองในคดีขึ้นสูศาลปกครองไดตามที่กฎหมายบัญญัติ
อนึ่ง กฎหมายมหาชนเปน กฎหมายที่ใหสิทธิอํานาจหนาที่องคกรของรัฐและเจาหนาที่รัฐ
มีสิทธิอํานาจเหนือเอกชนหรือประชาชนอยูแลว เพื่อใหเกิดผลในการปกครอง ในการบังคับใชกฎหมาย
และในการบริการสาธารณะ ฯลฯ เพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งพิจารณาสถานะระหวางรัฐและประชาชนแลว
รัฐยอมไดเปรียบประชาชนอยูแลว ดวยเหตุนี้เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําหรือละเวนการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายหรือลิดรอนสิทธิประชาชนหรือบุคคล รัฐธรรมนูญ
จึงบัญญัติคุมครองสิทธิไวในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๖ ไดบัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคลในการใชสิทธิฟองคดี
เพื่อเรียกรองคาเสียหายอยางคนอนาถาจากคูกรณีทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและนิติบุคคลที่เปน
องคกรของรัฐ โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว ทําใหบุคคลที่อาจเสียโอกาส
ในการใชสิทธิเรียกรอง แตไมสามารถนําคดีขึ้นสูศาลไดเพราะมีปญหายากจน ไดรับความคุมครองโดยการยกเวน
คาธรรมเนียมศาลให ทําใหคนยากจนมีโอกาสนําคดีขึ้นสูศาลได ถือเปนสิทธิประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
อันเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยปริยาย แมจะไมมีบัญญัติไวชัดแจง
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สําหรับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ที่บัญญัติใหผูฟองคดีตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) ตองเสียคาธรรมเนียมศาล โดยไมมีขอยกเวน ใหสิทธิการฟองคดีแ กคนอนาถา
จึงเปนการจํากัดสิทธิไมใหคนอนาถาหรือยากจนใชสิทธิฟองหรือนําคดีขึ้นสูศาลไดตราบเทาที่ยังไมสามารถ
หาเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาล จึงถือวาบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒
ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในสวนที่บัญญัติวาการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน
อันเนื่องมาจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) โดยกําหนดใหผูฟองจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล
หากไมมีเงินเสียคาธรรมเนียมศาลก็ไมมีสิทธิฟองคดีได จึงเปนบทกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะบุคคล ฐานะของเศรษฐกิจหรือสังคม จึงขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ที่บัญญัติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไมมีบทบัญญัติยกเวน
หรือชวยเหลือบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ใหสามารถใชสิทธิเรียกรองได จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ประกอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลปกครองสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา
๑. ศาลปกครองเชียงใหมไดรับคําฟอง คดีหมายเลขดําที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ระหวางนายออน อูเงิน
กับพวก รวม ๑๒๘ คน ผูฟองคดี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูถูกฟองคดี ประเด็นหลักแหงคดี
เปนเรื่อง การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ โดยผูฟองคดีได
ยื่นคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งไมรับคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
ของผูฟองคดี
๒. ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคํารองดังกลาว และขอใหสงขอโตแยงเกี่ยวกับ
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๓. ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีตลอดจนคํารองขอให
สงขอโตแยงเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๔. ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดโดยโตแยงวา บทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดตอมาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
๕. ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหสงคํารองขอโตแยงของผูฟองคดีดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง โดยขอใหศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
มาตรา ๒๗๖ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน
ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ “ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
ฯลฯ ”
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๑) คดีพิ พาทเกี่ย วกั บการที่ห นว ยงานทางปกครองหรือเจา หนา ที่ของรัฐ กระทํา การโดย
ไมช อบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปน
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตาม
ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อ
บังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดี ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
มาตรา ๔๕ “คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบฉันทะใหฟอ งคดี
มาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหสํานักงาน
ศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือ
วันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดี
ตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดี
ทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจให
ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได”
มี ป ระเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต อ งวิ นิ จ ฉั ย คื อ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
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การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พิจารณาแลว เห็นวา การจัดเก็บคาธรรมเนียมศาล เปนไปตามลักษณะของคดีและนโยบาย
ของรัฐในการจัดเก็บคาธรรมเนียม เพราะคาธรรมเนียมศาลเปนภาษีอยางหนึ่งที่รัฐจัดเก็บเพื่อนํามาใช
บริหารประเทศ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ กําหนดใหผูฟองคดี
ปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เพราะโดยลักษณะการฟองคดีปกครองเปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎ
คําสั่ง หรือการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ หรือการกระทําที่มี
ลักษณะเปนการสรางขั้นตอนที่เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร รวมถึงการใชดุลพินิจทางปกครองที่
มิชอบดวยกฎหมาย เปนลักษณะฟองขอใหปลดเปลื้องทุกขอัน ไมอาจคํานวณเปน ราคาเงินได หรือ
โดยสภาพเปนคดีไมมีทุนทรัพยที่พิพาท ผูฟองคดีจึงไมสมควรตองเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนสองกรณี
ที่ถือเปนคดีมีทุนทรัพย คือ การฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการฟองคดีละเมิดหรือความรับผิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเปนคดีมีทุนทรัพย
รัฐจึงกําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาล
กลาวคือ หลักในการฟองคดีตอศาลปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ยกเวนเปนคดีที่มี
ทุน ทรัพย หลักในการไมเก็บคาธรรมเนียมในการฟองคดีปกครองนั้น เปน การกําหนดสิทธิใ นทาง
ที่เปนประโยชนแกราษฎร สวนคดีปกครองที่รัฐเก็บคาธรรมเนียมศาล เพราะเปนคดีมีทุนทรัพยจึงตอง
เก็บคาธรรมเนียมศาลเชนเดียวกับการฟองคดีแพงทั่วไป
ดั ง นั้ น การฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองจะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาลหรื อ ไม ต อ งเสี ย ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
จึงไมใชเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมิใชเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ
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ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เมื่อการจัดเก็บคาธรรมเนียมศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไดคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและการไมเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตามที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
สวนการที่ผูฟองคดีคัดคานวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มิ ได กํ าหนดวิ ธี การเกี่ ยวกั บการขอฟอ งคดี อนาถาไว ทํา ใหพ ระราชบั ญญั ติ จัด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนการเลือกปฏิบัตินั้น
เทากับวาผูฟองคดีอางวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ เพราะ
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ อนุ ญ าตใหคู ค วามฟอ งหรื อต อ สูค ดี อย า ง
คนอนาถาได ซึ่งการที่กฎหมายใดขัดหรือ แยงตอกฎหมายใด หรือ มาตราใดในพระราชบัญญัติใ ด
ขัดหรือแยงกับมาตราใดในพระราชบัญญัติใดซึ่งเปนกฎหมายในระดับเดียวกันนั้น ไมใชหนาที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหได สวนศาลใดจะใชกฎหมาย
ใดในการพิจารณาวินิจฉัยคดีก็เปนอํานาจหนาที่ของศาลนั้น ๆ ที่จะพิจารณาตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วจึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่ อ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี เ พื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณี พ ระราชบัญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐
ดวยศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดีเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปได ดังนี้
นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน ผูรอง โดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจ
ใหฟองคดี ไดฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพราะเหตุที่ไดกระทําละเมิดตอผูรอง เนื่องจาก
การผลิตพลังงานไฟฟาทําใหเกิดฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน
โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดเปนเหตุใหผูรองกับพวก
เจ็บปวยเรื้อรังและสัตวเลี้ยงตลอดจนพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก จึงขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาสิน ไหมทดแทนเปน จํานวนเงิน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่น คํารองขอฟอง
และดํ า เนิ น คดี อ ย า งคนอนาถาต อ ศาลปกครองชั้ น ต น (ศาลปกครองเชี ย งใหม ) โดยขอยกเว น
คาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญ ญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง บทบัญญั ติ
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มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ระบุไวชัดแจงวาตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท จึงไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงเกี่ยวกับการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา
และใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคนเรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหา
ของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท
ผูรองจึงยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตน โดยอางวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการที่บทบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท นั้นทําใหผูรอง
ซึ่งมีฐานะยากจนที่ไดรับความเสียหาย ไมสามารถฟองคดีหรือใชสิทธิทางศาลได เนื่องจากไมมีเงิน
ชําระคาธรรมเนียมศาล บทบัญญัตินี้จึงขัดตอหลักความเสมอภาค ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๓๐ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ผูรองจึงขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราวและใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
ประกอบกับมาตรา ๒๖๔
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ศาลยังมิไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา ผูรอง
จึงมีฐานะเปนเพียงผูยื่นคําฟอง ยังไมไดเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปน คูความ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง
ผูรองจึ งยื่น คํา รองอุ ทธรณคํ าสั่งของศาลปกครองชั้น ต น ที่ไมรั บคํารอ งขอใหสงคํา โตแ ย ง
ของตนตอศาลรัฐ ธรรมนูญตอศาลปกครองสูงสุด เพราะผูรองเปน คูกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และเปนคูความตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ เนื่ องจากเมื่อผู รองยื่น ฟองตอ ศาลปกครองชั้น ตน พนัก งานเจ าหนา ที่ของศาลก็ไ ด
ลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับใหแกผูรอง และคดีของผูรองก็อยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองชั้น ตน ตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กําหนดใหเปนหนาที่ของศาลที่จะตองสงขอโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ไมใช
เปนการใหอํานาจศาลใชดุลพินิจที่จะไมรับขอโตแยงของผูรอง การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับ
คํารองดังกลาวของผูรองจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให
สงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตน ใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไวพิจารณา และผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ศาล
ใชบังคับแกคดีนี้ตองดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้น ตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
และส งคําโตแ ยง ของผูรอ งไปให ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ พิจารณาวิ นิจฉัย ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
จึงใหรับคํารองของผูรองและใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองดังกลาวไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ และแจงใหสาํ นักงานศาลปกครองเพื่อแจงใหศาลปกครองสูงสุดทราบ
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๓. ประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
มาตรา ๒๗๖ บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวาง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่อยู
ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา หรือในกํากับดูแ ล
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ของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน การกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
ฯลฯ”
มาตรา ๙ บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน
เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนว ยงานทางปกครองหรือเจา หนาที่ของรัฐละเลยตอหนา ที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบตั ิหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
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(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดี
ขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนหลักทั่วไปที่วาดวยการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกรจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน มนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ เปนการบัญญัติเรื่องการฟองคดีในศาลปกครองวา โดยปกติไมตองเสียคาธรรมเนียมในการฟองคดี
ซึ่งเปนขอยกเวนของหลักทั่วไปที่ตามปกติบุคคลใดจะฟองคดีตอศาลซึ่งเปนการใชบริการของรัฐก็ตอง
เสียคาบริการ อยางไรก็ตามการฟองคดีในศาลปกครองซึ่งทําใหผูฟองคดีไดรับเงิน กลาวคือ เปนคดี
ที่ขอใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน เนื่องจากการละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจหรือละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควรหรือฟองคดีขอใหสงมอบเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ซึ่งตามลักษณะของคดีเห็นไดวาผูฟองคดีจะไดรับเงินหรือทรัพยสิน ผูฟองก็ตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ซึ่งเปน คาบริการตามกฎหมายอยางหนึ่งซึ่งเปนการที่กฎหมายบัญญัติใ หทุกคนที่ฟองคดีใ นลักษณะ
ดังกลาวตองเสียคาธรรมเนียมโดยเสมอหนากันโดยไมไดกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตอยางใด
สวนการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติใหความคุมครองบุคคลอยางเทาเทียมกันโดยไมให
มีการเลือ กปฏิบั ติต อบุ คคล เพราะเหตุ ที่บุ คคลมี ความแตกตา งกั น ในเรื่อ งตา ง ๆ เชน ถิ่น กํา เนิ ด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งมีปญหาวาการที่บุคคล
ตองเสียคาธรรมเนียมในการฟองคดีไมวาบุคคลนั้นจะเปนคนยากจนหรือคนร่ํารวย คือ ไมมีการยกเวน
คาธรรมเนียมสําหรับคนยากจนอันทําใหคนยากจนจะไมสามารถฟองคดีไดเพราะไมมีเงินคาธรรมเนียม
การฟองคดีนั้นจะเปนการใหความคุมครองที่ไมเทาเทียมกันเพราะฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลหรือไมนั้น
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ แลวจะเห็นไดวา มิไดมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะฐานะทางเศรษฐกิจแตอยางใด เพราะทุกคน
ที่ฟองคดีในลักษณะดังกลาวตางก็ตองเสียคาธรรมเนียมทั้งสิ้น
นอกจากนั้นการไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการฟองคดีก็ไมใชสิทธิที่รัฐธรรมนูญคุมครอง
เพราะรัฐธรรมนูญคุมครองเฉพาะสิทธิในการฟองคดีของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐ วิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๒ ซึ่งผูรองก็มีสิทธิในการฟองคดีตามกฎหมาย สวนการฟองคดีโดยผูฟองคดีจะไดรับยกเวน
ไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือไมนั้นมีความแตกตางกันไปในกฎหมายแตละฉบับซึ่งใชบังคับแกคดีแตละ
ประเภท กลาวคือ กฎหมายบางฉบับและคดีบางประเภทอาจไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการฟองคดี
เชน คดีอาญาและคดีแรงงาน กฎหมายบางฉบับและคดีบางประเภท ผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียม
แตอาจใหมีการดําเนินคดีอยางคนอนาถาได เชน คดีแพง แตก็มีหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ผูขอ
อาจไดรับอนุญาตหรือไมก็ได
ในคดี พิพ าทตามกฎหมายปกครองที่ ตอ งเสี ยค าธรรมเนี ยมในการฟอ งคดีนั้ น เห็ น ไดว า มี
หลักการพิเศษแตกตางจากคดีทางปกครองอื่น ๆ เนื่องจากคดีดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีลักษณะ
เชน เดียวกันกับการฟองคดีละเมิดหรือการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางแพง และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงก็ บัญญั ติใ ห ผูฟ องคดีตอ งเสี ยค าธรรมเนียมเช น กัน เพราะเปน คดีที่มี ทุน ทรัพ ย
และถาผูฟองคดีชนะคดีก็จะไดรับเงินหรือทรัพยสินจากคูความอีกฝายหนึ่ง จึงมีเหตุผลอันสมควรที่บุคคล
ดังกลาวจะตองเสียคาธรรมเนียมในการฟองคดี
ดังนั้น จึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ที่กําหนดใหผูฟองคดีทางปกครองบางประเภทตองเสียคาธรรมเนียมในการฟองคดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุตาง ๆ รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของ
ศาลปกครองเชียงใหม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของนายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน (โดยนายธีระศักดิ์
ชึขุนทด ผูรับมอบอํานาจใหฟองคดี) ผูรอง ไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอศาลปกครอง
เชีย งใหม ในคดี หมายเลขดํา ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ซึ่ง ได กระทํา ละเมิ ดต อผู รอ งเนื่ องมาจากการผลิ ต
พลังงานไฟฟ าทําให เกิดฝุ น แขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน
โดยไมควบคุมการฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหผูรองกับพวก
เกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก
จึ ง นํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครองขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนเป น จํ า นวนเงิ น
๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท และผูรองไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) โดยขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย
แตไมเกินสองแสนบาท และไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอยางคนอนาถามาใชบังคับ จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาและ
ใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาล
ผูรองยื่น คํารองตอศาลปกครองชั้น ตน วา การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลทําให

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ผูรองซึ่งเปนบุคคลยากจนไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ไมสามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
หรือรองขอใชสิทธิทางศาลปกครองได บทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักความเสมอภาค จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
ผูรองขอใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
แลวเห็น วา คดีนี้ศ าลยัง มิไดมีคําสั่งรั บคําฟองไว พิจารณา ผู รองยังไมได เปน คูกรณีตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองดังกลาวของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมรับคํารองโดยใหเหตุผลวา เมื่อผูรองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ชั้น ตน และพนักงานเจาหนาที่ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับ ใหแ กผูรอง
คดีของผูรองจึงอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ผูรองจึงเปน คูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การที่ศาล
ปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรองจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให
สงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อศาลปกครองชั้นตน ใชบทบัญญัติมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแกคดีนี้
โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไวจึงจะมีคําสั่งรับคําฟอง
ไวพิจารณา แตผูรองโตแยงวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
จะนํา มาใชบังคั บมิไ ด จึ งเป น กรณีที่ผูร องซึ่ งเปน คูกรณีใ นคดีนี้โ ตแ ย งวาบทบัญ ญัติแ ห งกฎหมาย
ที่ศาลใชบังคับแกคดีตองดวยบทบัญญัตมิ าตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัย
เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและ
สงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐ ธรรมนูญ มีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนิน การตามขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ และแจงใหสํานักงานศาลปกครองเพื่อแจงใหศาลปกครองสูงสุดทราบ
ประเด็ น ที่ ตอ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย มี วา พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรื อ แยงต อรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรื อจากการละเลยตอ หนา ที่ต ามที่ก ฎหมายกํ า หนดใหต องปฏิ บัติ หรื อปฏิ บัติ หน าที่ ดัง กล าวลา ช า
เกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ”
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดี
ขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พิจารณาแลวเห็นวาการใชอํานาจของรัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชนโดยถือเสมือนวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนเปน
สิ่งที่จะกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐอันมีผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน นอกจากนั้น
รัฐ จะตองกระทําหรือดําเนิน การใหการรับรองเพื่อ ใหประชาชนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติ การใชสิทธิตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีหลายลักษณะ รวมทั้งสิทธิของบุคคล
ที่จะฟองหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญเชนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เปนการ
ใชสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถใชสิทธิดังกลาวได หากถูกลวงละเมิดจาก
หนวยงานของรัฐ แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรณีที่ผูรองกับพวกฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอศาลปกครองเพื่อเรียกรอง
คาเสียหายซึ่งเกิดจากการทําละเมิดของผูถูกฟอง และขอใหผูถูกฟองระงับการกระทําละเมิด รวมทั้ง
ใหจัดการฟนฟูสภาพแวดลอมในอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ใหกลับคืนดีดังเดิม ศาลปกครองเห็นวา
คดีนี้เปนกรณีการฟองขอใหใชเงินตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูรองกับพวกจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล ผูรองกับพวก
โตแ ยงวามาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน บทบัญญั ติที่ ขัด ตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ เนื่อ งจากเป น
บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดขึ้ น โดยเฉพาะทํ า ให ผู ร อ งจํ า ต อ งยอมรั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ ป น ธรรม
อันเนื่องมาจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจ
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มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงิน
หรือสงมอบทรัพยสินอันเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ไดแก
๑. คดี ต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่ ง เป น คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ละเมิ ด หรื อ
ความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
๒. คดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ผูรองกับพวกยื่นฟองคดีนี้อันเปนคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต อ ศาลปกครองโดยมี คํ าขอให ใ ช เ งิ น
เปนจํานวน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท จึงอยูในหลักเกณฑที่จะตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
การฟองคดีตอศาลปกครองบุค คลทั่วไปสามารถดําเนิน การไดเมื่อ ตนไดรั บความเสียหาย
จากการกระทําของฝายปกครอง รวมทั้งการขอใหเพิกถอนการกระทํานั้น หรือขอใหฝายปกครองชดใช
คาสิน ไหมทดแทนใหแ กตน การดําเนิน การพิจ ารณาคดีใ นศาลปกครองจะใชร ะบบไตสวนตามที่
กําหนดไวใ นระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕ ศาลปกครองจึงมีหนาที่แสวงหาความจริง ผูฟองคดีไมตองนําสืบใหศ าลเชื่อ
เพียงแตมีหนาที่สืบกอนในเบื้องตนเทานั้น โดยศาลจะใหฝายปกครองสงเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การพิ สู จน ค วามจริ ง ให ศ าลอั น เป น การลดภาระและอุ ปสรรคของบุ ค คลผู ฟ อ งคดี มิ เ ชน นั้ น แล ว
พยานหลักฐานบางอยางประชาชนทั่วไปอาจไมสามารถนํามาสืบได เพราะอยูในความครอบครองของ
ฝายปกครอง การพิจารณาในระบบนี้จึงทําใหบุคคลทั่วไปไมอยูใ นฐานะที่เสียเปรียบฝายปกครอง
ที่มีอํานาจมากกวา
การดําเนินคดีในศาลปกครอง ผูฟองคดีจะไดรับความสะดวกในกระบวนการพิจารณามากกวา
ในศาลยุติธรรม เพราะภาระในการพิสูจนมิไดตกอยูแกผูฟองคดีโดยตรงแตศาลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการแสวงหาพยานหลักฐาน มีอํานาจฟงพยานหลักฐานอื่นนอกจากที่คูกรณีนําเสนอรวมทั้งมีหนาที่
คนหาความจริงในคดีนั้น ผูฟองคดีจึงมีความรับผิดชอบตอพยานหลักฐานของตนนอยกวาการพิจารณาคดี
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ในระบบกล าวหา ดั งนั้ น หากใหมี การเรี ยกรอ งใหใ ช เงิ น หรือ สง มอบทรั พย สิน ในศาลปกครอง
โดยไมตองมีการเสียคาธรรมเนียมศาลก็อาจจะมีการนําความเท็จมาฟองคดีไดงาย เพราะภาระในการพิสูจน
ขอเท็จจริงมิไดตกอยูแกผูฟองคดีทําใหไมตองรับผิดชอบในคําฟองหรือในภาระการพิสูจนของตนมาก
เปนการสรางความเดือดรอนหรือเสียหายใหกับหนวยงานที่ถูกฟองรวมทั้งศาลเองก็จะเสียเวลาแทนที่จะ
นําเวลาไปพิจารณาคดีที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจริง
เมื่อมีการพิพากษาคดีแลวศาลปกครองตองคืนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามสวนของ
การชนะคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แสดงใหเห็น วา กฎหมายมิไดเอาการเสียคาธรรมเนียมศาลมาเปน เงื่อ นไขที่สําคัญ
ในการปดกั้น การฟองคดีสําหรับผูที่ไดรับความเดือดรอ นหรือเสียหายจริง เพราะหากศาลพิพากษา
ใหผูฟองคดีชนะคดีในคดีที่ผูนั้นตองเสียคาธรรมเนียมศาล ศาลก็จะคืนคาธรรมเนียมใหตามสวน
ดังนั้น การที่กฎหมายบัญญัติใหเสียคาธรรมเนียมศาลจึงไมใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
แตอยางใด ทั้งยังเปนประโยชนกับรัฐและประชาชนทั่วไปในการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง อันเปน
มาตรการที่จําเปนเพื่อใหการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองบรรลุผลสมประสงคของการจัดตั้งศาลปกครอง
สวนการที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดกําหนด
วิธีการเกี่ยวกับการขอฟองคดีอยางคนอนาถาไวก็ไมทําใหพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด
เพราะระบบการพิจารณาของศาลปกครองแตกตางจากระบบการพิจารณาคดีแพงซึ่งเปนเรื่องระหวาง
เอกชนพิพาทกั บ เอกชนดวยกัน ซึ่งคู ความอาจมีฐ านะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน จึง ตองมีบ ทบัญญั ติ
การฟองคดีอยางคนอนาถาไว
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๔/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลปกครองส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญ ญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริงไดความวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดทําการผลิตพลังงานไฟฟาแลว
กอ ใหเกิดฝุน แขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน โดยไมควบคุม
การฟุงกระจายของฝุนและสารดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดไว เปนเหตุใหผูรองหายใจเอาฝุนแขวนลอย
และสารซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนเขาไปสะสมในรางกายจนทําใหเกิดอาการ
เจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งเปนเหตุใหสัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนจํานวนมาก อันเปน
การละเมิดตอนายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน นายออน อูเงิน กับพวก รวม ๑๒๘ คน จึงได
ยื่นฟองเรียกคาเสียหายจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวน ๑,๐๖๙,๗๗๘,๔๓๓ บาท
และผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครอง
เชียงใหม) โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองชั้นตน พิจารณาแลวเห็น วา คดีนี้เปน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไววาใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรา
รอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท ไมอาจนําหลักกฎหมายทั่วไปและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับหลักการดําเนิน คดีอยางคนอนาถามาใชบังคับได จึงมีคําสั่ง
ยกคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถาและใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพยที่แตละคน
เรียกรองในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ผูร อ งยื่ น คํ า รอ งต อ ศาลปกครองชั้ น ต น ว า การที่พ ระราชบั ญ ญัติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติใหการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น ฯ ใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลนั้น ทําใหผูรอง
ซึ่งเปน บุคคลยากจนที่ไดรับความเสียหายแตไมมีเงินมาชําระคาธรรมเนียมศาลไมสามารถฟองรอง
เรี ย กค า สิ น ไหมทดแทนหรื อ ร อ งขอใช สิ ท ธิ ท างศาลปกครองได บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วขั ด ต อ หลั ก
ความเสมอภาค และทําใหศ าลปกครองไม สามารถรั บคําร องขอฟองคดีอย างคนอนาถาของผูรอ ง
ไว พิ จ ารณาได จึ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด ต อ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย ใชบั ง คับ มิ ไ ดต ามมาตรา ๖ ของรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย ขอให
ศาลปกครองชั้ น ต น รอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไ ว ช่ั ว คราว และให ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ร อ งให
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ศาลปกครองชั้น ตน พิจารณาแลวเห็น วา คดีนี้ศ าลยังมิไดมีคําสั่ง
รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณา ผู ร อ งจึ ง มี ฐ านะเป น เพี ย งผู ยื่ น คํ า ฟ อ ง ยั ง ไม ไ ด เ ป น คู ก รณี ต ามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังไมเปนคูความ
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง
ผูรองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองขอใหสงคําโตแยงของผูรอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา เมื่อผูรองยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนและพนักงานเจาหนาที่
ของศาลไดลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับใหแ กผูรอง คดีของผูรองจึงอยูใ นระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๓๕ ประกอบกับขอ ๓๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว าดวยวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูรองจึ งเปน คูกรณี
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และเปนคูความตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้นตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว กําหนดใหเปนหนาที่ของศาลที่จะตองสงขอโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย หาใชเปนการใหอํานาจศาลใชดุลพินิจที่จะไมรับขอโตแยงไม การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง จึงเปน คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศ าลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
ใหสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก
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ศาลปกครองสูง สุดพิ เคราะห แ ล วเห็น ว า รั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๖
บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนู ญนี้ บทบัญญัตินั้น เปน อั น ใชบังคับมิได” และมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณาพิ พากษาคดีไว ชั่วคราว และสงความเห็ น
เชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย” เมื่อศาลปกครองชั้นตนใชบทบัญญัติ
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บังคับแกคดีนี้ โดยมีคําสั่งใหผูรองชําระคาธรรมเนียมศาลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว จึงจะมี
คําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและผูรองโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดตอมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใชบังคับมิได จึงเปนกรณีที่ผูรองซึ่งเปนคูกรณีในคดีนี้โตแยงวา
บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ศ าลใชบังคับ แกคดีนี้ตองดวยบทบัญญัติม าตรา ๖ ของรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว ดังนั้น ศาลปกครอง
ชั้นตนจึงตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคํารองของผูรองนั้นไมตองดวยกับความเห็นของศาลปกครองสูงสุด จึงใหรับคํารองของผูรองและ
ใหศาลปกครองชั้นตนรอการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว รวมทั้งสงคําโตแยงของผูฟองคดีดังกลาว
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณี ต ามคํ า ร อ งเป น เรื่ อ งที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ถู ก ฟ อ งคดี เพื่ อ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองไวพิจารณา
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
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มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กาํ หนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนา ที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรื อจากการละเลยตอ หนา ที่ต ามที่ก ฎหมายกํ า หนดใหต องปฏิ บัติ หรื อปฏิ บัติ หน าที่ ดัง กล าวลา ช า
เกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มกี ฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
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เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดี ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น”
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่ง
ใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสีย
คาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท”
กรณีตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่อยูใ นหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซึ่งบัญญัติถึงการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ วา การใชอํานาจตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้เปนบทบัญญัติทั่วไปไมบัญญัติให
สิทธิแกบุคคลใดที่จะรองวา มีบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงตอบทบัญญัตินี้ได จึงไมพิจารณา
วินิจฉัย คงมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ในชั้น ยื่น คําฟองตอศาลปกครอง ผูรองไดยื่น คํารองขอดําเนิน คดีอยางคนอนาถาโดยอา ง
เหตุผลประกอบคํารองวา เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของมิไดมีบทบัญญัติใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพงมาใชบังคั บ จึ งมีปญหาวา ในการฟองรอ งและดําเนิน คดีป กครอง
ผูฟองคดีทั้ง ๑๒๘ คน สามารถที่จะขอฟองและดําเนินคดีอยางคนอนาถาไดหรือไม
ผูฟองคดีไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลปกครองวา ตามที่ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ภาค ๑
บททั่วไป ขอ ๕ บัญญัติวา
“วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้
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ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะใหดําเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
หลักกฎหมายทั่ว ไปวา ดวยวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง ที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุล าการ
ในศาลปกครองสู ง สุ ด บั ญ ญั ติ ใ ห นํ า มาใช ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ
ในศาลปกครองสูงสุดมิไดกําหนดเรื่องไวโดยเฉพาะนั้น ผูฟองคดีเห็นวา หลักในเรื่องการขอฟองและ
ดําเนินคดีอยางคนอนาถาเปนหลักกฎหมายทั่วไปที่สําคัญอันวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลาวคือ
หากพิจารณาวัตถุประสงคและหลักการพื้นฐานในการจัดตั้งศาลปกครอง ก็เพื่อจะเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรมของประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจ าหนาที่ของรัฐ รวมถึงหลักการพื้น ฐานที่ไมตองการใหมี กระบวนพิจารณาคดี
ที่ยุงยากและไมตองการใหประชาชนตองเสียคาใชจายสูงในการดําเนินคดี
ผูฟองคดีเห็นวา หากขอเท็จจริงจะฟงไดวา การขอฟองและดําเนิน คดีอยางคนอนาถาของ
ประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมอยู
ในหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองแลว กรณีจึงไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดีได
จึงตองอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่บัญญัติวาเมื่อไมมีบทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีไดใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งและถาบทกฎหมายเชนนั้น
ก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
กรณีของจารีตประเพณีแ หงทองถิ่น ดังเชนกรณีคดีตัวอยางของคดีที่ศ าลนี้ไดรับฟองและ
ผูฟองคดีไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล ซึ่งคดีดังกลาวเปนมูลคดีเดียวกันกับคดีนี้ ผูฟองคดีจึงขอให
หยิบยกจารีตประเพณีดังกลาวขึ้นมาพิจารณาและวินิจฉัยคํารองขอฟองและดําเนิน คดีอยางคนอนาถา
ของผู ฟอ งคดี ตอ ไป ถ าไมมี จ ารี ตประเพณี เช น ว า นั้น ก็ข อให ศ าลวิ นิ จฉั ยคดีโ ดยอาศั ยเที ยบเคี ย ง
หากกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือตามหลักกฎหมายทั่วไป
ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะทําใหผูรองจําตองยอมรับการเลือกปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมเนื่องมาจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจ อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
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พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนิน คดีแ พงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในคดี
ที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอัน อาจคํานวณเปนราคาเงิน ได หรือที่เรียกวาคดีมีทุน ทรัพย ผูที่นําคดี
มาสูศาลตองเสียคาธรรมเนียมศาล เงินคาธรรมเนียมศาล คือ เงินที่ตองชําระใหแกศาลในการฟองคดี
ดําเนิ นคดี หรื อต อสูคดี เป น เงิ นที่ ผู ที่ มี คดี ใ นโรงศาลให เป น คาที่ ต อ งใช บริ การจากหน วยราชการ
มีลักษณะเปน เงิ น ภาษีอากรอย างหนึ่ง แตใ นกรณีที่ขอดําเนิน คดี อยา งคนอนาถา หากเห็น ว าผูข อ
ดําเนินคดีอยางคนอนาถาเปนคนยากจนไมมีเงินที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได ศาลอาจสั่งใหดําเนินคดี
อยางคนอนาถาได โดยไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๑๕๙ สําหรับการดําเนินคดีในศาลปกครองนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ บัญญัติวา การฟองคดีไมตองเสีย
คา ธรรมเนี ย มศาล เว น แตก รณี ฟ อ งคดี ข อให สั่ง ให ใ ช เ งิน หรื อ มอบทรั พ ย สิ น อั น สื บ เนื่อ งจากคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่น
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การดําเนิน คดีในศาลปกครองนั้น โดยปกติผูนําคดีมาสูศาลไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล ที่ตองเสียคาธรรมเนียมศาลมีเพียง ๒ กรณีเทานั้น คือ กรณีที่ฟองคดีขอใหสั่งให
ใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ที่บัญญัติแตกตางไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง เพราะคดีปกครองเปน คดีที่ใชหลักกฎหมายมหาชนและใชวิธีพิจารณาในระบบไตสวน
แตในคดีแพงใชหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและใชการพิจารณาในระบบ
กล า วหา แตกต า งกั น ทั้ ง ลั ก ษณะของคดี แ ละระบบการพิ จ ารณาทางศาล ในคดี ป กครองจึ ง ไม มี
การบัญญัติเรื่องการดําเนินคดีอยางคนอนาถาไวและยังไดความวา ในชั้นพิจารณารางพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ วุฒิสภา
ไดมีการพิจารณาเรื่องการดําเนินคดีอยางคนอนาถาดวย แตเห็นวา ในทางปฏิบัติไมคอยไดผล จึงไมได
บัญญัติเรื่องดังกลาวไว ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง บทบัญญัติ ม าตรา ๔๕ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองก็ใ ชบังคับ กับบุคคล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ที่นําคดีม าฟองตอศาลปกครองอยางเทาเทียมกัน ไมเปน การเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

