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วิทยานิพนธฉบับนี้ มุงศึกษาถึงการพิจารณาคดีในศาลแรงงานวา คดีแรงงานใดบางมีลักษณะดังเชน
คดีปกครอง และหลักเกณฑการพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความเหมาะสมแกการพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลแรงงานหรือไม เพียงใด เพื่อที่จะศึกษาหาแนวทางแกไข และปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
ใหถูกตองและเหมาะสมแกคดีปกครองดังกลาว
จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดบัญญัติถึงประเภทคดีปกครองทีอ่ ยูในเขตอํานาจของศาลแรงงานไว
อยางชัดแจง และการกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลแรงงานโดยอนุโลม กอใหเกิดปญหาการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน กลาวคือ
คูความในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานตองมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และตองถูกโตแยงสิทธิ
ทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเกิดจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายจากการกระทําทางปกครอง ของ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการทางดานแรงงาน อาจไมไดรับความคุมครองอยางเต็มที่
นอกจากนี้ ตามกฎหมายดังกลาวมิไดมีหลักเกณฑใหคูความในคดีปกครองตองดําเนินการแกไขเยียวยา
ความเดือดรอน หรือเสียหายกอนฟองคดี และมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟองคดีปกครอง
ไว รวมทั้งไมปรากฏหลักเกณฑในเรื่องการกําหนดคําบังคับใหคําพิพากษา หรือคําสั่ง มีผลยอนหลังหรือไมยอนหลัง
หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได ตลอดจนมิไดมีการกําหนด
ขอบเขตของการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองไว ซึ่งแตกตางจาก “ความคิดและ
หลักการพื้นฐาน” อันเปนสวนหนึ่งของ “นิติวิธี” ของกฎหมายมหาชน ตามหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปน
อุปสรรคแกการอํานวยความยุติธรรมสําหรับการพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลแรงงาน
ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันพื้นฐานในการคุมครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง
และเปนการรักษาดุลภาพกับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน สําหรับการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
จึงควรแกไข และเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ในเรื่องการกําหนดคํานิยามความหมายอันเกี่ยวกับคดีปกครอง อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เงื่อนไข
การฟองคดีปกครอง และขอบเขตการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในศาลแรงงาน
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The aim of this thesis is to analyze the procedures in the Labour Court in order to establish which labour cases are of
the same nature as administrative cases. This thesis also aims to analyze whether or not the rules for the procedures under
the Act on Establishment of the Labour Court and Labour Dispute Procedure B.E. 2522 are appropriate for the trial, judgment
or order in relation to the administrative cases which are under the jurisdiction of the Labour Court. The purpose of this research
is to improve the rules for the procedures in the Labour Court in order to ensure that they are suitable for administrative cases.
This research has discovered that under the rules for the Labour Court procedures laid down in the Act on
Establishment of the Labour Court and Labour Dispute Procedure B.E. 2522, the type of administrative case which
would be under the jurisdiction of the Labour Court has not been clearly specified. In addition, the provision that
allows the application of the Civil Procedure Code to the proceedings in the Labour Court as mutantis mutandis would
be problematic when administrative cases are tried in the Labour Court. This means that the party to an
administrative case which is under the jurisdiction of the Labour Court must, according to the law, be a person and
their rights must involve a dispute the result of which is that the rights and liberty of people may not be fully protected
due to an unlawful administrative act committed by an administrative authority or a government official which is
involved in labour procedures. In addition, such rules do not contain a provision, which requires the party to the
administrative case to remedy the grievance and pay damages before the legal action is taken. There is also no
provision relating to the prescription period required within which the administrative case must be taken.
Furthermore, there is no provision in relation to the issue of whether or not a judgment or order could have a
retrospective effect or whether it could take effect at some point in time in the future. Conditions may also be imposed
on the effectiveness of the judgment or order. There is no scope for controlling the lawfulness of administrative acts,
which do not conform to the "basic concepts and principles" that form part of the "juristic method" of the public law.
These "basic concepts and principles" must be in accordance with the rules of trial in the Administrative Court as laid
down in the Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure B.E. 2542. As a
result, the facilitation of justice would be obstructed in terms of the consideration and adjudication of a judgment or
order in an administrative case which is under the jurisdiction of the Labour Court.
Therefore, to guarantee, protect and confirm the fundamental rights of the people and to balance the
fundamental rights of the people and the public interest at the same time in the consideration of administrative cases
in the Labour Court, I would like to propose that there should be an amendments to the Act on Establishment of the
Labour Court and Labour Dispute Procedure of B.E. 2522. This amendment would be in relation to the definition of an
administrative case, the power in respect of consideration and adjudication of an administrative case, requirements
for taking an administrative case, and the scope of controlling lawfulness of administrative acts in the Labour Court.
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Academic year 2004
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สุดาศิริ วศวงศ ที่กรุณาสละเวลารับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแกผูเขียน รวมทั้งใหคําแนะนําตาง ๆ ที่มีคุณคา
และมีประโยชนอยางยิ่งใหญ ตลอดจนตรวจทานแกไขวิทยานิพนธนี้ ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ซึ่ง
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอระลึกถึงความกรุณาของทานไวตลอดไป
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ เปน อยางสูง ในความกรุณาเป น อยา งดียิ่ งของทานศาสตราจารย
ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทานศาสตราจารย ดร.เกษมสันต วิลาวรรณ อาจารย
ผูใหสติปญญา และความรูทางดานกฎหมายแรงงานที่ยิ่งใหญแกผูเขียน ทานภาวนา สุคันธวณิช อดีตอธิบดี
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง และทานวิชัย พจนโพธา ตุลาการศาลปกครองกลาง กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ที่ไดสละเวลารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยใหคําชี้แนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่สําคัญตาง ๆ
รวมทั้งแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เหนือสิ่งอื่นใด ผูเขียนตองขอกราบเทาขอบพระคุณ คุณพอแกวและคุณแมวิมล นิติกรไชยรัตน ผูให
กําเนิดชีวิต ใหความรัก และสติปญญา รวมทั้งใหทุกสิ่งทุกอยางแกผูเขียน ตั้งแตวัยเยาวจวบจนกระทั่งปจจุบัน
เพื่อสรางผูเขียนใหยึดมั่นอยูในความเปนธรรม ตลอดจนเอาใจใสเลี้ยงดูและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเขียน จนทําให
ผูเขียนไดรับความสําเร็จในทุกวันนี้ และขอขอบคุณ คุณเทียนชัย-วิรุณวรรณ-ดช.เธียรวิชญ สุขแสงจันทร
คุณไพรัตน-นันทนภัส-ดช.กฤตภาส และสุทัศน นิติกรไชยรัตน รวมทั้งคุณยุรี ปติวัฒนะกุล บุคคลในครอบครัว
ซึ่งเปนบุคคลสําคัญพิเศษของผูเขียน สําหรับกําลังใจอันมีคาและยิ่งใหญที่มอบใหแกผูเขียนตลอดมา
นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูบังคับบัญชา อาจารย พี่ ๆ และเพื่อน ๆ ผูพิพากษา ตลอดจน
เจาหนาที่ที่ศาลแรงงานกลาง สถานที่ทํางานอันศักดิ์สิทธิ์ และผดุงไวซึ่งความเปนธรรม สําหรับการวางรากฐาน
ทางดานกฎหมายแรงงาน และการใหโอกาสผูเขียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนใหความชวยเหลือในทุก ๆ
ดานแกผูเขียน และขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารยทุกทาน ผูซึ่งประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูเขียน ตั้งแตการ
เริ่มตนศึกษาที่โรงเรียนศรีวิกรม โรงเรียนสายน้ําทิพย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จนกระทั่งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถานศึกษาอันเปนที่รักยิ่ง รวมทั้ง ขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุดตาง ๆ ที่
ไดเปดโอกาสใหผูเขียนเขาไปศึกษาหาความรู คนควาเพิ่มเติม จนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลงได และตอง
ขออภัยที่ไมอาจเอยนามทุกทานไว ณ ที่นี้ได
สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบคุณ ทานสุจิต ปญญาพฤกษ และคุณภคพล-คุณพัฐสุดา โภคะวิบูล เพื่อนรัก
ผูใหความชวยเหลือในการแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษ คุณจตุพร คนัมพร สําหรับการแปลเอกสารภาษาตางประเทศ
ทุกทานที่กลุมขางลิฟต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และที่สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสันธนา เอื้ออารักษ สําหรับความจริงใจ และความชวยเหลือ
ตาง ๆ ที่มอบใหแกผูเขียนมาโดยตลอด
หากวิทยานิพนธนี้จะกอใหเกิดคุณประโยชนอยูบาง คุณความดีทั้งหลาย ผูเขียนขอมอบแดผูมีพระคุณ
ทั้งหลายขางตน หากมีขอบกพรอง ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
นายไพโรจน นิติกรไชยรัตน
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บทที่ ๒ คดีปกครองในศาลแรงงาน
๒.๑ แนวคิดและหลักการพื้นฐานวาดวยคดีปกครอง
๒.๑.๑ หลักเกณฑการแบงแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
๒.๑.๒ ความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครอง
๒.๑.๓ หลักการพืน้ ฐานกฎหมายปกครองอันเกีย่ วกับการกระทําทางปกครอง
๒.๑.๔ ความหมายและประเภทของคดีปกครอง
๒.๑.๔.๑ ความหมายและประเภทคดีปกครองในตางประเทศ
(๑) ประเทศฝรั่งเศส
(๒) ประเทศเยอรมัน
(๓) ประเทศอังกฤษ
๒.๑.๔.๒ ความหมายและประเภทคดีปกครองในประเทศไทย

หน า
ง
จ
ฉ
ช
๑
๑
๖
๖
๖
๗
๗
๘
๘
๑๐
๑๒
๑๓
๑๘
๑๘
๑๘
๒๒
๒๔
๒๗

ซ

๒.๒ แนวคิดและลักษณะสําคัญของคดีแรงงาน
๒.๒.๑ ความหมายและประเภทคดีแรงงานในประเทศไทย
๒.๒.๑.๑ แนวคิดในการจัดตั้งศาลแรงงานในประเทศไทย
๒.๒.๑.๒ ความหมายและประเภทคดีแรงงาน
๒.๒.๒ คดีแรงงานในตางประเทศ
(๑) ประเทศฝรั่งเศส
(๒) ประเทศเยอรมัน
(๓) ประเทศอังกฤษ
๒.๓ คดีปกครองในศาลแรงงาน
๒.๔ วิเคราะหเปรียบเทียบคดีแรงงานในศาลแรงงานไทยกับตางประเทศ
บทที่ ๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๓.๑ หลักการพืน้ ฐานวาดวยกฎหมายวิธีพิจารณาความ
๓.๑.๑ ระบบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
๓.๑.๒ หลักการพืน้ ฐานในระบบวิธพี ิจารณาความ
๓.๒ หลักเกณฑสาํ คัญของการดําเนินคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒.๑ สิทธิการฟองคดีปกครอง
๓.๒.๒ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
๓.๒.๒.๑ วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
๓.๒.๒.๒ ตุลาการศาลปกครอง
๓.๒.๒.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง
๓.๒.๒.๔ คําพิพากษา หรือคําสั่งคดีปกครอง
๓.๒.๓ กระบวนพิจารณาในชัน้ อุทธรณ รวมทัง้ วิธกี ารชั่วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง
๓.๒.๓.๑ การอุทธรณ
๓.๒.๓.๒ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาคดี
๓.๒.๓.๓ การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

หน า
๓๔
๓๔
๓๕
๓๘
๔๖
๔๖
๔๘
๔๘
๕๒
๕๙
๖๒
๖๒
๖๓
๖๔
๖๗
๖๗
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๘๓
๘๔
๘๔
๘๖
๘๘

ฌ

หน า
๓.๓ หลักเกณฑการพิจารณาคดีแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
๓.๓.๑ สิทธิการฟองคดีแรงงาน
๓.๓.๒ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน
๓.๓.๒.๑ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานตัง้ อยูบนพืน้ ฐาน
ของระบบไตสวน
๓.๓.๒.๒ ผูพิพากษาในศาลแรงงาน
๓.๓.๒.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
๓.๓.๒.๔ คําพิพากษา หรือคําสั่งในคดีแรงงาน
๓.๓.๓ กระบวนพิจารณาในชัน้ อุทธรณ รวมทัง้ วิธกี ารชั่วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสัง่
๓.๓.๓.๑ การอุทธรณ
๓.๓.๓.๒ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับตาม
คําพิพากษา หรือคําสั่ง
๓.๔ การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
บทที่ ๔ ปญหาการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๑ ปญหาเรื่องอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๑.๑ ขอบเขตการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๑.๒ การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเกีย่ วกับ“กฎ”ของศาลแรงงาน
๔.๑.๓ คําสั่งทางปกครองในคดีแรงงานที่เปนที่สดุ
๔.๑.๔ อํานาจฟองในเรื่องกระทําละเมิดทางปกครองในศาลแรงงาน
๔.๑.๕ ประเภทคดีแรงงานที่มีลักษณะเชนสัญญาทางปกครอง
๔.๑.๖ การพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกีย่ วกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
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๙๕
๙๖
๙๘
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๗
๑๑๑
๑๑๒
๑๒๐
๑๒๓
๑๒๗
๑๓๒

๑๓๔

ญ

๔.๒ ปญหาเกี่ยวกับวิธีพจิ ารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๒.๑ สิทธิการนําคดีปกครองมาฟองในศาลแรงงาน
๔.๒.๒ ผูพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๒.๓ การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๒.๔ การอุทธรณ วิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสัง่
๔.๓ ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ในศาลแรงงาน
๔.๓.๑ การตรวจสอบดุลพินิจฝายปกครอง
๔.๓.๒ การตรวจสอบความเชีย่ วชาญ และประสบการณของฝายปกครอง
๔.๓.๓ แนวทางการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย ของการกระทําทาง
ปกครองในศาลแรงงาน
๔.๓.๓.๑ แนวทางการควบคุมการใชดลุ พินิจฝายปกครอง
๔.๓.๓.๒ แนวทางการควบคุมความเชีย่ วชาญ และประสบการณ
ของฝายปกครอง

หน า
๑๓๗
๑๓๘
๑๕๐
๑๕๒
๑๖๑
๑๖๔
๑๖๔
๑๖๗
๑๖๙
๑๖๙
๑๗๑

บทที่ ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
๕.๒ ขอเสนอแนะ

๑๗๖
๑๗๖
๑๘๘

รายการอางอิง
บรรณานุกรม
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

๑๙๓
๑๙๙
๒๐๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กอนมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครอง ไดมี
การเสนอแนวคิดจากนักกฎหมายมหาชนวา การควบคุมการใชดุลพินิจในการใชอํานาจสั่งการใน
การบริหารงานบุคคล (การลงโทษทางวินัย-การแตงตั้งโยกยาย-การใหความดีความชอบ ฯลฯ)
ของรัฐวิสาหกิจบางประเภทเปนอํานาจของศาลแรงงาน ซึ่งโครงสรางศาลแรงงานและระบบ
ผูพิพากษาศาลแรงงาน อาจไมเหมาะสมที่จะพิจารณา “คดีปกครอง” ของพนักงานเจาหนาที่ และ
บางประเภทเปน “คดีปกครอง” อยูในอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกข ซึ่งการจัด
องคกรของรัฐในลักษณะนี้ไมกอใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(specialization) ในคดีปกครอง
และเปนการเปดโอกาสใหมกี ารขัดแยงใน “บรรทัดฐาน” ระหวางสถาบันทางกฎหมายทัง้ ๒ แหงได
ทั้งนี้อาจเปนเพราะประเทศไทยจัดตั้งศาลแรงงาน ในขณะที่ยงั ไมไดวเิ คราะหปญหาในทางบริหาร
และลักษณะ “คดีปกครอง” มากอน๑ และตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๖๖/๒๕๒๔ เรือ่ งคดีแรงงาน
ที่โจทกเปนผูอาํ นวยการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย อันเปนรัฐวิสาหกิจฟองขอใหเพิกถอน
มติคณะกรรมการองคการโทรศัพท และนายกรัฐมนตรีที่สั่งใหโจทกพนจากตําแหนง ซึ่ง
ความสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ ระหวางรัฐ-องคกร-คณะกรรมการ-หัวหนาองคกรและสมุหบญ
ั ชี ไมใช
ความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานทัว่ ไป แตเปนความสัมพันธตามกฎหมายที่จดั ตั้งหนวยงาน
ของรัฐขึ้น จึงเปนความสัมพันธในทางมหาชน และตองบังคับตามกฎหมายปกครอง๒
จากแนวคิดของนักกฎหมายดังกลาว เสมือนเปนการยอมรับวา ในการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลแรงงาน มีคดีแรงงานทีม่ ีลักษณะดังเชนคดีปกครอง อันเปนความสัมพันธในทาง
มหาชน อยูภ ายใตบังคับตามกฎหมายปกครองประกอบอยูดวย ซึง่ หลังจากที่ประเทศไทยมีการ
จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพือ่ พิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีพิพาทระหวางหนวยงานทาง
๑

อมร จันทรสมบูรณ, หลักกฎหมายปกครองจากขอสังเกตของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ,
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๘๑-๘๒.
๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง,” ใน รวมบทความเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๘๔ ป ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล,(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๒๘-๓๒.

๒

ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ฝายหนึ่ง ที่ใชอํานาจเหนือกวาอีกฝายในการจัดทําบริการสาธารณะ
กับเอกชนหรือหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง แนวคิดเรื่อง “คดีปกครอง
ในศาลแรงงาน” ก็เริ่มปรากฏชัดเจนยิง่ ขึ้น ซึง่ นักกฎหมายไดยอมรับแนวคิดในเรื่องดังกลาวไว
โดยเห็นวา คดีแรงงานเปนคดีปกครองอยางหนึ่ง เพราะกฎหมายทีน่ ํามาบังคับใชเปนกฎหมาย
ประเภทเดียวกัน คือ กฎหมายสังคมนิติบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติเฉพาะ มิใชเปนกฎหมาย
ลักษณะหนึง่ ลักษณะใดของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การทําความเขาใจคดีแรงงาน
ความเขาใจในกฎหมายปกครองยอมมีประโยชน ๓ และคดีปกครองในศาลแรงงานที่เกิดจาก
คําสั่งทางปกครอง เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมาย
ประกันสังคม ควรอยูในอํานาจของศาลแรงงาน จึงไมอยูใ นเขตอํานาจของศาลปกครอง๔
เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ วรรคหนึง่ (๔) ทีก่ ําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดี
อุทธรณคําวินจิ ฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับความหมาย
ของคําวา “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหคดีที่อยูใ น
อํานาจศาลแรงงาน ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง๕ รวมทั้งสอดคลองกับความเห็นของนักกฎหมาย
ขางตน คดีแรงงานจึงประกอบดวยคดี ๒ ประเภทคือ คดีแรงงานโดยแท อันเปนคดีพิพาทระหวาง
เอกชนดวยกัน ซึ่งบังคับตามกฎหมายแพง และคดีปกครอง โดยเปนขอพิพาทที่เกิดจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ฝายหนึ่ง ที่ใชอํานาจฝายเดียวเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง
เพื่อประโยชนสาธารณะตามกฎหมายแรงงาน
หลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลปกครอง เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยมี
วิธีพิจารณาคดีอันมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีแพงทั่วไป โดยหลักเกณฑวิธีคิด ตรรกะ วิธีมอง
ปญหา วิธีวิเคราะหปญหา หรือที่เรียกวา “นิติวธิ ”ี ที่ใชในศาลปกครองตกอยูภายใตบังคับของ
๓

วิชัย วิวิตเสวี, “ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน : ถึงเวลาหรือยังที่จะพิจารณาคดีแรงงานอยางคดีแรงงาน,”
เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง มุมมองของศาลฎีกาตอการรับฟงขอเท็จจริงของศาลแรงงานกลาง ณ หองประชุม
ศาลแรงงานกลาง ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖, หนา ๓. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
๔
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมฝายปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๘), หนา ๑๘๓.
๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓).

๓

กฎหมายมหาชน ซึง่ แตกตางจากกฎหมายเอกชน ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชนนัน้ คือ
การที่ฝายปกครองหรือรัฐซึ่งทําการเพื่อประโยชนสาธารณะ ยอมมีอํานาจพิเศษมากกวาเอกชน
หรือที่เรียกวามีอํานาจเหนือเอกชน การใชนิติวิธีในกฎหมายเอกชนมาเปนหลักในการตีความ
กฎหมายมหาชน โดยนํากฎหมายเอกชนมาใชบังคับกับฝายปกครองทุกเรื่อง เทากับเปนการ
ปฏิเสธลักษณะพิเศษ และความสําคัญของประโยชนสาธารณะเหนือประโยชนสว นตัวนัน่ เอง๖ เมื่อ
คดีปกครองเปนคดีตามกฎหมายมหาชน ซึ่งมีเปาหมายทางการปกครอง มุงเนนการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงแกไขการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ใหถูกตองชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง จึงมีลักษณะ
เฉพาะแตกตางจากการพิจารณาคดีแพงโดยทั่วไป ที่เปนเรื่องพิพาทระหวางเอกชนดวยกันตาม
กฎหมายเอกชน ในฐานะที่คูกรณีมีฐานะเทาเทียมกัน ซึง่ มุงเนนถึงการเยียวยาชดใชคา สินไหมทดแทน
หรือการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเปนสําคัญ
การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงาน โดยมิไดมีการแบงแยกประเภทคดีออกเปน
“คดีแรงงาน” และ “คดีปกครอง” และหลักเกณฑการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน ทีย่ ังมีการนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบงั คับแกเอกชนในฐานะเทาเทียมกัน
มาใชกับคดีทุกประเภทที่อยูในเขตอํานาจในศาลแรงงานโดยอนุโลม รวมทั้งมิไดมีการนํา
“นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน” มาใชกับคดีปกครองในศาลแรงงานอยางจริงจัง ไดกอใหเกิด
ประเด็นปญหาที่สาํ คัญ และนาพิจารณาหลายประการดวยกัน ทัง้ นี้เพื่อใหเกิดระบบการพิจารณา
คดีที่ เ หมาะสมกั บประเภทคดี ป กครองในศาลแรงงาน อัน เปน การรัก ษาดุ ล ยภาพระหว า ง
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับแนวความคิดในระบบกฎหมายมหาชนแลว เกิดปญหาการพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลแรงงานหลายประเด็นดวยกันดังนี้
ประเด็นแรก ปญหาเกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
แมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
๖

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๓ ทีม่ าและนิตวิ ิธ,ี (กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรม, ๒๕๓๘), หนา ๒๙๔-๒๙๘.

๔

วรรคสอง (๓) จะกําหนดใหศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลแรงงานก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดไวชัดแจงวามีคดีปกครองประเภทใดบาง
ที่อยู ใ นเขตอํา นาจของศาลแรงงาน โดยเมื่อ พิจ ารณาถึ ง หลั ก เกณฑ ต ามพระราชบั ญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ ซึ่งเปนกฎหมายทีก่ ําหนด
ประเภทคดีแรงงานไว ก็มิไดบัญญัติอยางชัดแจงใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา หรือมีคําสัง่ ใน
คดีปกครอง เชนเดียวกันกับศาลปกครอง ดังเชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)-(๖) การกําหนดหลักเกณฑของ
กฎหมายในการนําคดีมาสูศ าลแรงงานดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นปญหาในทางกฎหมาย เกี่ยวกับ
เรื่องอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน ทั้งเรื่องขอบเขตการพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงานตามกฎหมายแรงงานแตละฉบับวามีเพียงใด และประเภทคดีปกครอง
ในศาลแรงงานจะประกอบดวยคดีประเภทใดบาง
ประเด็นที่สอง ปญหาเกีย่ วกับวิธพี ิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน การที่ศาลแรงงาน
นําหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชกับคดีปกครอง ยอมกอใหเกิดปญหาใน
การพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครองดังกลาวอยูบาง เนื่องจาก “นิติวิธ”ี หรือ
กระบวนการความคิดในกฎหมายแพง และกฎหมายมหาชนมีหลักเกณฑที่ตางกัน ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาการพิจารณาคดีปกครองของศาลแรงงาน คือ
(๑) สิทธิการนําคดีปกครองมาฟองตอศาลแรงงานนั้น คูความตองมีฐานะเปนบุคคล หรือ
จําตองถูกโตแยงสิทธิ ตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือไม
(๒) การฟองคดีปกครองในศาลแรงงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟองคดี เชน เรือ่ งการ
กําหนดใหตองมีคําขอใหศาลบังคับ เพื่อการแกไข หรือบรรเทาความเสียหาย หรือยุติขอโตแยงใน
คดีปกครอง หรือตองการดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี หรือ
ถู ก จํา กัดสิท ธิ ต ามระยะเวลาในการฟอ งคดี หรื อต อ งจา ยคา ธรรมเนีย ม ตามที่บัญญัติ เ ปน
หลักเกณฑสาํ คัญไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือไม
(๓) ผูพิพากษาศาลแรงงานมีความเหมาะสมกับการพิจารณาคดีปกครอง เพียงใด
(๔) ศาลแรงงานตองนําหลักเกณฑในการแสวงหาขอเท็จจริง การขอพิจารณาคดีใหม
การอุทธรณ วิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามที่

๕

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช
บังคับแกคดีปกครองในศาลแรงงานหรือไม เพียงใด
ประเด็นสุดทาย ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ในศาลแรงงาน ตามนิติวิธีในกฎหมายมหาชน บทบาทของศาลที่พิจารณาคดีปกครอง คือ
การควบคุ ม ฝ า ยปกครองให อยู ภายใตก ฎหมาย ซึ่ง ศาลมิอ าจก า วลว งเข า ไปในเนื้ อหาของ
ขอวินิจฉัยทางปกครองได โดยศาลไมอาจตรวจสอบความเชี่ยวชาญ และประสบการณของ
ฝายปกครอง ตลอดจนการใชอํานาจดุลพินิจฝายปกครอง เนื่องจากตองยอมรับนับถือบทบาท
หนาที่ของฝายปกครองในฐานะเปนองคกรที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูบ ังคับใชกฎหมาย สิง่ ที่เปน
หัวใจของการพิจารณาคดีปกครอง คือการพิจารณาสํานวนวินิจฉัยของฝายปกครอง และการใช
กระบวนการยอนสํานวน ดังที่เรียกวา “พิจารณาทบทวน (review)” มากกวา “พิจารณา (trial)”
อยางเชนการพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา แตจากแนวคําพิพากษาศาลแรงงาน ซึ่งเปนผูมี
บทบาทในการแสวงหาขอเท็จจริงในกระบวนการพิจาณาคดีแรงงานแลว ปรากฏวา การพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงานมิไดเปนการพิจารณาทบทวน ดังเชนหลักเกณฑตามแนวนิติวิธีใน
กฎหมายมหาชน โดยการพิจารณามีลักษณะดังเชนคดีแพงทัว่ ไป ทั้งการสืบพยานรับฟงขอเท็จจริง
ใหมอนั แตกตางจากขอเท็จจริงที่ฝา ยปกครองฟงขอเท็จจริงมา และการใชดุลพินจิ แทนฝายปกครอง
จึงเกิดปญหาวา การพิจารณาของศาลแรงงานในคดีปกครองดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
วิทยานิพนธฉบับนี้จะไดนาํ เสนอถึงประเด็นปญหาดังกลาว โดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ
และวิธีพจิ ารณาคดี ตลอดจนแนวความคิดในทาง “นิติวิธ”ี ของศาลปกครองและศาลแรงงาน เพื่อ
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แลวนํามาใชในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน
ใหเหมาะสมกับคดีปกครองที่อยูในอํานาจศาลแรงงาน โดยใหเปนไปตามนิตวิ ิธีของคดีปกครองที่มี
ความคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานอั น แตกต า งจากคดี แ พ ง ทั่ ว ไป สมดั ง เจตนารมณ ข อง
หลักการแบงแยกอํานาจของหลักนิติรัฐ อันเปนกลไกสําคัญในการควบคุม และตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ ทัง้ นี้เพื่อเปนหลักประกันพื้นฐานในการคุมครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และรักษาดุลภาพกับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน

๖

๑.๒ สมมติฐานของวิทยานิพนธ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มีบทบัญญัติทไี่ มเหมาะสมและเพียงพอ แกการเอื้ออํานวยตอการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ทั้งในเรื่องสิทธินําคดีมาสูศาล และหลักเกณฑวธิ ีการพิจารณาคดี ดังเชนหลักเกณฑการพิจารณา
คดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ทําใหเกิดความไมเหมาะสมตามนิติวธิ ีของคดีปกครองที่มคี วามคิด และหลักการพืน้ ฐาน อันแตกตาง
จากคดีแพงสวนแรงงานโดยทั่วไป ซึ่งกระทบตอการอํานวยความยุติธรรม และกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวของในกระบวนการแรงงาน จึงควรเพิ่มบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองบางประการไวในวิธพี จิ ารณาคดีของศาลแรงงาน
๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีพจิ ารณาคดีของศาลแรงงานในการพิจารณาคดีปกครอง ถึงปญหา
บางประการที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแกไขปญหา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับวิธีพิจารณา
คดีปกครองของศาลปกครอง รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิดและนิติวิธีตามกฎหมายมหาชน ซึง่ ใชบังคับ
กับคดีปกครอง อันจะเปนแนวทางในการนํามาปรับปรุง แกไข หรือเพิม่ เติมหลักเกณฑวิธพี ิจารณา
คดีแรงงานใหเหมาะสมกับคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน เพื่อให
การพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อันเปนหลักประกัน
พื้นฐานในการคุมครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง และเปนการรักษา
ดุลภาพกับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน
๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั
ศึกษาการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปรียบเทียบกับการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งในเรื่อง
อํานาจฟอง หลักเกณฑในการพิจารณาคดี องคคณะผูพ ิพากษา การทําคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษา
การบังคับตามคําพิพากษา และการขอพิจารณาคดีใหม ตลอดจนแนวคิด และนิติวิธีตามกฎหมายมหาชน
โดยศึกษาการพิจารณาคดีแรงงาน และคดีปกครองของศาลตางประเทศพอสังเขป รวมทัง้ ศึกษา

๗

แนวคําพิพากษาของศาลแรงงานกลาง คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คํา พิ พ ากษา และคํา สั่ง ศาลปกครองสูง สุด เพื่อ นํา มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งใน
กระบวนการพิ จารณาคดี ป กครองที่อยู ใ นเขตอํา นาจของศาลแรงงาน อัน จะทํา ใหเ กิด ความ
เหมาะสมในการพิจารณาคดีดังกลาวยิ่งขึน้
๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจยั
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยวิธีการคนควา
รวบรวมตําราและเอกสาร บทบัญญัติกฎหมาย หนังสือและบทความทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ตลอดจนศึกษารวบรวมแนวคําวินิจฉัย และแนวคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง
คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองกลาง และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมือ่
รวบรวมและเรียบเรียงแลวจะพิจารณาวิเคราะหหาหลักเกณฑ สรุปปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งเสนอ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(๑) ทําใหทราบและเขาใจถึงวิธพี ิจารณาคดีของศาลแรงงาน ในสวนที่เกีย่ วกับคดีปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และปญหา
ที่เ กิ ดขึ้ น โดยยั งไม มีบ ทบั ญญั ติ ม ารับ รองกํา หนดไวใ นกฎหมายดั ง กล า ว รวมทั้ง หาแนวทาง
แกไขปญหาตาง ๆ เหลานัน้ เพื่อใหการพิจารณาคดีปกครองของศาลแรงงานเปนไปตามแนวทาง
นิติวิธที ี่ถกู ตอง สอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจตามหลักนิติรัฐ
(๒) ทําใหทราบถึงประโยชนของการพิจารณาคดีตามประเภทคดี อันจะเปนการสงเสริมให
เกิดความรูและความชํานาญในกฎหมายทุกประเภท ทั้งในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
เพื่อเปนการคุม ครองประโยชนอันชอบธรรม ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ และ
ทําใหเกิดการพัฒนากฎหมายทัง้ สองประเภทใหทัดเทียมอารยะประเทศตอไป
(๓) เปนการสงเสริมและทําใหเกิดความตืน่ ตัวในการอํานวยความยุตธิ รรมใหแกประชาชน
อันจะมีผลทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ในการที่จะไดรับการพิจารณาและวินิจฉัยตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย รวมทัง้ นิติวิธที ถี่ ูกตอง เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ชาวไทย และรักษาดุลภาพกับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน

บทที่ ๒
คดีปกครองในศาลแรงงาน
หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้น ในลักษณะระบบศาลคูแ ยกออกจากศาลยุติธรรมอยางเด็ดขาด เพื่อใหมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยนําหลักเกณฑตามกฎหมายมหาชนมาบังคับใชในการตัดสินคดี
แตเนื่องจากคดีแรงงานที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา มีลักษณะผสมกันอยูระหวาง
กฎหมายเอกชน หากเปนสวนที่กาํ หนดความสัมพันธในทางแพงระหวางนายจางกับลูกจาง และ
กฎหมายมหาชน หากมีลักษณะเปนขอบังคับที่รัฐในฐานะผูมีอํานาจเหนือกวาบัญญัติขึ้น เพือ่
บังคับนายจางกับลูกจางทีม่ ีอํานาจดอยกวาใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึง่
เกี่ยวกับการจางและการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชนของมหาชนมากกวา
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการแสดงเจตนาของคู สั ญ ญา ๑ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) ไดบัญญัติใหคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลแรงงานไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง จึงมีคดีแรงงานบางประเภทที่มลี ักษณะดังเชน
คดีปกครอง การศึกษาถึงแนวคิด ความหมาย และลักษณะของคดีปกครอง จึงเปนสิง่ สําคัญอันจะ
ทําใหทราบวา มีคดีแรงงานใดบางที่มลี กั ษณะดังเชนคดีปกครอง ซึง่ จะสงผลใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลแรงงานเกี่ยวกับคดีประเภทนี้มีความชัดเจน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒.๑ แนวคิดและหลักการพื้นฐานวาดวยคดีปกครอง
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย มีการยอมรับวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ซึ่งตาม
หลักนิติรัฐ (das rechtsstaatprinzip) อันมีเนื้อหาเกีย่ วกับหลักการแบงแยกอํานาจ เพื่อกอใหเกิด
การควบคุม ตรวจสอบ และยับยั้งซึ่งกันและกันในระหวางองคกรของรัฐ ในการปกปองและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ โดยอํานาจอธิปไตยแยกออกไดเปน ๓ อํานาจ คือ
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ

๑

พงษ รัตน เครือ กลิ่ น , คํา อธิบ ายกฎหมายแรงงานเพื่ อการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย ,
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๕), หนา ๔.

๙

สาระสําคัญของหลักนิติรัฐ มีอยู ๓ ประการ ประการแรก คือ บรรดาการกระทําทั้งหลาย
ขององคกรของรัฐฝายบริหาร ตองชอบดวยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ
ประการที่สอง คือ บรรดากฎหมายทัง้ หลายที่องคกรของรัฐฝายนิติบญ
ั ญัติตราขึ้นจะตองชอบดวย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรฝายบริหารลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจะตองชัดเจนและอยูในขอบเขตแหงความจําเปน เพื่อธํารงไวซึ่งผลประโยชน
สาธารณะ และประการสุดทาย คือ การควบคุมไมใหการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหาร
ขัดตอกฎหมายก็ดี การควบคุมกฎหมายไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาที่ของ
องคกรของรัฐฝายตุลาการ ซึ่งมีความเปนอิสระจากองคกรของรัฐฝายบริหารและนิตบิ ัญญัติ๒
การกระทําทั้งหลายขององคกรฝายบริหาร ไมวาจะเปนการกําหนดสถานะ หรือเปนการ
กําหนด เปลี่ยนแปลง หรือระงับ ความสัมพันธระหวางฝายปกครองของรัฐตอกันและตอประชาชน
ในการบริหารประเทศ เพื่อประโยชนสาธารณะ (public interest) ยอมกระทบตอสิทธิ หนาที่ และ
เสรีภาพของประชาชน ทําใหเกิดการโตแยงหรือเกิดเปนขอพิพาทขึ้น จากการกระทําดังกลาวของ
องคกรฝายบริหารของรัฐ ขอพิพาทที่เกิดขึ้นนี้คือ “คดีปกครอง”
เมื่อคดีปกครอง เปนคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ กับ
เอกชน หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดัวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทํา ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ภายใตบังคับของกฎหมายปกครอง เพราะกฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่
กําหนดสถานะและความสัมพันธระหวางฝายปกครอง (administration) ของรัฐตอกันและตอ
ประชาชน เมื่อกฎหมายปกครองเปนกฎหมายประเภทหนึง่ ในสาขายอยของกฎหมายมหาชน ๓
การศึกษาถึงหลักเกณฑที่สําคัญของกฎหมายมหาชน ยอมทําใหสามารถเขาใจแนวคิดของ
คดีปกครองไดดียิ่งขึ้น โดยหลักการสําคัญอันเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนมีดังนี้

๒

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง,พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๕๓.
๓
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๒ การแบงแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน และ
พัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๗),
หนา ๓๕-๓๖.

๑๐

๒.๑.๑ หลักเกณฑการแบงแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
เกณฑที่ใชในการแบงแยกกฎหมายเอกชนและมหาชน ประกอบดวยหลักเกณฑพอสรุปได
ดังนี๔้
(๑) เกณฑเกีย่ วกับบุคคลผูกอนิติสัมพันธซึ่งเปนเกณฑทางองคกร กฎหมายมหาชน
เปนกฎหมายซึ่งใชบังคับกับสถานะและนิติสัมพันธ ซึ่งรัฐหรือหนวยงานของรัฐฝายหนึง่ โดยอยูใน
ฐานะ “ผูปกครอง” กอนิติสัมพันธกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐอีกฝายหนึง่ สวนกฎหมายเอกชน
นั้น ใชบังคับกับสถานะและนิติสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในฐานะซึ่งตางเปน “ผูใตปกครอง”
(๒) เกณฑที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของนิติสัมพันธ จุดประสงคของกฎหมายมหาชน
นั้นเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ (public interest) สวนจุดประสงคของกฎหมายเอกชนตางมุง
ผลประโยชนสว นตนเปนที่ตงั้
(๓) เกณฑที่เกี่ยวกับวิธีที่ใชในการกอนิติสัมพันธระหวางกัน หรือเกณฑทาง
รูปแบบ เมื่อวัตถุประสงคของกฎหมายมหาชนมีขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ และอยูในฐานะ
ผูปกครองแลว รัฐหรือหนวยงานของรัฐตองมีฐานะที่เหนือกวาฝายเอกชน วิธีการที่รัฐหรือ
หนวยงานของรัฐใชจึงเปนวิธกี ารฝายเดียวที่ไมตองอาศัยความสมัครใจของเอกชน ทั้งยังมีอาํ นาจ
และเอกสิทธิท์ จี่ ะบังคับใหเปนไปตามวิธีการฝายเดียวนัน้ ดวยตนเอง สวนกฎหมายเอกชนนั้น เมื่อ
มีวัตถุประสงคตางมุงผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง กฎหมายจึงถือวาเอกชนทุกฝายตางเสมอภาค
กัน ไมสามารถใชอํานาจของตนบังคับอีกฝายหนึง่ ใหทําตามนิติสัมพันธได นิตสิ ัมพันธทกี่ อขึ้น
อาศัยความสมัครใจอันมีทมี่ าจากเสรีภาพในการทําสัญญา (freedom of contract)
(๔) เกณฑทางเนื้อหา กฎหมายมหาชนเปนกฎเกณฑที่มีลกั ษณะทั่วไปและปราศจาก
การระบุตัวบุคคล ที่เรียกกันวา กฎหมายตามภาวะวิสยั ซึ่งถือวาเปนกฎหมายบังคับ ตองปฏิบัติ
ตามจะตกลงยกเวนไมได สวนกฎหมายเอกชนนั้น เปนกฎหมายเสริม ที่ใชบงั คับเปนการเฉพาะ
ราย โดยเปนกฎเกณฑที่จะใชบังคับกับเอกชนได ก็ตอเมื่อไมทําสัญญาตกลงกันเปนอื่น ถึงแมวา
เอกชนทําสัญญาตกลงแตกตางไปจากทีก่ ฎหมายเอกชนกําหนดไว ถาไมใชบทกฎหมายที่ขดั ตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวก็ใชบังคับระหวางกันได เทากับเอกชนได
สรางกฎหมายตามอัตวิสัยขึน้

๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙-๒๑.

๑๑

แตอยางไรก็ตาม มิใชหมายความวาจะเปนดังตามเกณฑการแบงแยกกฎหมายดังกลาว
ทุกกรณี คงมีขอจํากัดของการแยกประเภทดังกลาวหลายประการ พอสรุปไดดังนี้๕
ประการแรก ในบางกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐอาจตองตกอยูภ ายใตกฎหมายเอกชน
หรือที่เรียกวา “การทําใหกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเอกชนมากขึน้ ” หากมีการยอมลดตัว
ลงไปเทากับเอกชน โดยไมมีกฎหมายหามไว หรือกิจกรรมบางประเภทที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐ
จัดทําขึ้น โดยสภาพมีลกั ษณะเหมือนกันกิจกรรมของเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเปน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมากขึ้น กิจกรรมดังกลาวตองนํากฎหมายเอกชนมาใชบังคับเพื่อ
ความเปนธรรมแกเอกชน เชน กรณีทจี่ ะไดที่มาเพื่อสรางโรงไฟฟา แทนที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐ
จะใชอํานาจรัฐฝายเดียวโดยวิธกี ารเวนคืน แตกลับใชวธิ ีทําสัญญาซือ้ ขายที่ดนิ นัน้ แทน เปนตน
ประการที่สอง สวนบางกรณีกฎหมายใหอํานาจและเอกสิทธิ์แกเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรม
ที่เปนประโยชนสาธารณะมากขึ้น เชน กฎหมายยอมใหองคกรวิชาชีพทัง้ หลายสามารถใชอาํ นาจ
ฝายเดียวในการรับสมาชิก ออกขอกําหนดควบคุมมรรยาทและวินัยของสมาชิก อันเปนการยอมให
ใชอํานาจดังกลาวแทนรัฐ เปนตน หรือกรณีที่รัฐแทรกแซงเขามากําหนดรูปแบบ และเนื้อหาของ
นิติสัมพันธระหวางเอกชนตอกันมากขึ้น เพื่อคุมครองผูอ อนแอกวา เชน เดิมสัญญาจางแรงงาน
เปนสัญญาทางแพงลวน ๆ ที่เอกชนจะตกลงกันอยางไรก็ได แตปจ จุบนั รัฐเขามากําหนดรายละเอียด
ของนิติสัมพันธดังกลาว ในรูปแบบของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ ทําให
เอกชนไมสามารถทําความตกลงยกเวนขอกําหนดของกฎหมายเหลานี้ได เปนตน ซึ่งปรากฏการณ
ดังกลาวเรียกไดวา “การทําใหกฎหมายเอกชนเปนกฎหมายมหาชนมากขึ้น”
ดังนัน้ การแบงแยกคดีปกครองออกจากคดีแพงโดยทัว่ ไป คงตองอาศัยจากหลักเกณฑ
และขอจํากัดดังกลาว กลาวโดยสรุปคือ คดีปกครอง เปนคดีตามกฎหมายปกครองซึ่งเปน
สาขายอยประเภทหนึ่งของกฎหมายมหาชน ที่รฐั หรือหนวยงานของรัฐในฐานะ “ผูปกครอง”
เปนผูดําเนินนิติสัมพันธขนึ้ ในฐานะที่เหนือกวาอีกฝายหนึ่ง เพือ่ ประโยชนสาธารณะ โดย
วิธีการฝายเดียวที่ไมตองอาศัยความสมัครใจของเอกชน ทั้งรัฐหรือหนวยงานของรัฐยังมี
อํานาจ และเอกสิทธิ์ที่จะบังคับใหเปนไปตามวิธีการฝายเดียวนัน้ ดวยตนเอง โดยเอกชน
ทุกคนตองปฏิบัติตามจะตกลงยกเวนไมได ทั้งนีก้ ารดําเนินกิจกรรมดังกลาวนั้น รัฐหรือ
หนวยงานของรัฐตองไมยอมลดตัวลงไปเทากับเอกชนดวย ซึ่งผูเขียนจะนําหลักเกณฑนี้ไป
เปนสวนหนึง่ ของการแบงแยกคดีปกครองในศาลแรงงานในสวนตอไป
๕

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒-๒๔.

๑๒

๒.๑.๒ ความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครอง
ความหมายของกฎหมายปกครองนัน้ มีผทู รงคุณวุฒิใหความหมายไวหลากหลาย แตเมื่อ
ประมวลแลวพอสรุปไดวา กฎหมายปกครอง หมายถึง กฎหมายมหาชนทีว่ างหลักเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบการปกครองของรัฐ และการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครอง ในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชน ๖ ซึ่งกฎหมายปกครอง
เปนกฎหมายที่มีลักษณะและพื้นฐานดังตอไปนี้ กลาวคือ ๗
ประการแรก กฎหมายปกครองเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน เพราะกฎหมาย
ปกครองเปนกฎหมายที่กาํ หนดสถานะ และความสัมพันธระหวางฝายปกครอง (administration)
ของรัฐตอกันและตอประชาชน เมื่อกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายทีก่ ําหนดความสัมพันธระหวาง
ฝายหนึ่งเปนรัฐ อีกฝายหนึ่งเปนเอกชน ในฐานะที่รัฐมีฐานะเหนือกวาฝายเอกชน ดังนั้น
หลักการพืน้ ฐานตาง ๆ ในกฎหมายมหาชนยอมนํามาใชในกฎหมายปกครองดวย
ประการที่สอง กฎหมายปกครองเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของฝายปกครอง
เนื่องจากรัฐเปนสิ่งที่สมมติขนึ้ ไมมีตัวตน การดําเนินกิจการอันเปนหนาที่ของรัฐ จําเปนตองมี
บุคคลเขามาดําเนินการแทน บุคคลที่เขามาดําเนินการแทนรัฐเรียกกันทั่วไปวา “เจาหนาทีร่ ัฐ”
กฎหมายปกครองจึงเขามาจัดโครงสรางในการบริหารกิจการของราชการทางปกครอง เพื่อใหการ
ดําเนินกิจการของรัฐเปนไปโดยถูกตองและชอบธรรม
ประการที่สาม กฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ ซึ่งเปนสิง่ ที่รัฐ
จะตองดําเนินการหรือมอบใหผูอื่นดําเนินการแตรัฐควบคุมการดําเนินการนัน้ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในรัฐ โดยในการดําเนินบริการสาธารณะรัฐจําเปนตองดําเนินการบางอยาง
เพื่อใหบริการสาธารณะบรรลุผล รัฐจึงตองมีอํานาจพิเศษ คือ สามารถสั่งการฝายเดียวบังคับแก
เอกชน ซึ่งเอกชนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามไมอาจปฏิเสธได
ประการสุดทาย กฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง บน
หลักการพืน้ ฐานในเรื่อง “นิติรัฐ” ที่เรียกรองใหการกระทําทุกอยางในรัฐตองชอบดวยกฎหมาย
สงผลใหการกระทําของฝายปกครองตกอยูภายใตของหลักความชอบดวยกฎหมายเชนกัน จึงตอง
มีการสรางกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองนั่นคือ “กฎหมายปกครอง”
๖

มานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖),

หนา ๔๖.
๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๗-๔๘.

๑๓

กิจกรรมของฝายปกครองที่ใชในการจัดทําบริการสาธารณะ ไดแก การกระทําทางปกครอง
ซึ่งเปนการกระทําที่มิใชการกระทําทางนิติบัญญัติ ตุลาการ หรือการเมือง โดยมีลักษณะ
ในการกําหนดสิทธิหนาที่ของประชาชน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึง่ สิทธิและหนาที่ของประชาชน
การกระทําที่ใหคุณประโยชนแกประชาชน รวมถึงการวางแผนตาง ๆ ของฝายปกครองดวย
ซึ่งการกระทําทางปกครองโดยแท คือ การกระทําที่เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเหนือประชาชน และ
ใชอํานาจนั้นสั่งการมากระทบสิทธิเสรีภาพ หรือทรัพยสินของประชาชน ภายในขอบเขตของ
กฎหมายมหาชน โดยรูปแบบของการกระทําทางปกครองแบงได ๔ รูปแบบ คือ ปฏิบัติการใน
ทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง คําสัง่ ทั่วไปทางปกครองหรือกฎ และสัญญาทางปกครอง๘
๒.๑.๓ หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองอันเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง
เมื่อการกระทําทางปกครองเปนการกระทําของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่
กระทบตอสิทธิและหนาที่ของประชาชนโดยทั่วไป การศึกษาถึงหลักการพื้นฐานของการกระทํา
ทางปกครอง ยอมสงผลใหเกิดความเขาใจถึง “นิติวิธ”ี ของกฎหมายปกครอง อันจะทําใหสามารถ
นํามา ปรับใชกับคดีปกครองในศาลแรงงานตอไป ซึ่งหลักการพืน้ ฐานที่สาํ คัญมีดังนี้
(๑) หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
การบริหารราชการแผนดินของประเทศเสรีประชาธิปไตยโดยทัว่ ไป ซึง่ ปกครองโดยกฎหมาย
(นิติรัฐ) ตองตกอยูภายใตบังคับของ “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
(principle of the legality of administrative action)” หมายความวา ฝายปกครอง (administration)
จะกระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอนั ชอบธรรมของ
เอกชนไดก็ตอเมื่อ มีกฎหมายใหอํานาจ และจะตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตที่กฎหมาย
กําหนดไวเทานั้น โดยหลักการดังกลาวมีเจตนารมณทจี่ ะคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน
อันชอบธรรมของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ

๘

กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๒๗-๒๘ และหนา ๓๕.

๑๔

ซึ่งไดรับหมอบหมายใหใชอํานาจบริหาร ในการดําเนินการเพื่อการธํารงรักษา หรือสงเสริมประโยชน
สาธารณะดานตาง ๆ๙
หลักการนี้ทําใหองคกรเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครอง ตองผูกพันตนตอกฎเกณฑที่ฝายนิติบัญญัติ
และกฎเกณฑที่ฝายตนเองมีอํานาจตราขึ้น ทัง้ ตองตกอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบการกระทํา
ดังกลาวได ซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ประกอบดวยหลักการยอย
๒ หลักการ คือ “หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย” และ “หลักไมมกี ฎหมาย ไมมี
อํานาจ” ซึ่งกําหนดใหองคกรฝายปกครองตองอยูในกรอบ หรือผูกพันตนตอกฎหมายที่ใชบงั คับอยู
จริงในบานเมือง ไมวา กฎหมายนั้นจะกําหนดหนาที่ใหฝายปกครองปฏิบัติโดยชัดแจงหรือไมก็ตาม
และกําหนดถึงการกระทําใด ๆ ขององคกรฝายปกครอง จะทําไดกต็ อเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไว
เทานัน้ เพราะเปนการมุง คุมครองปจเจกชนจากการกระทําขององคกรเจาหนาที่ฝา ยปกครองทีม่ ี
ผลกระทบตอสิทธิของตนเปนสําคัญนัน่ เอง๑๐
(๒) ทฤษฎีเกีย่ วกับอํานาจในการตรากฎหมายของฝายบริหาร
เมื่อสังคมไดพฒ
ั นาเขาสูความเปนรัฐสมัยใหม สังคมมีการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น เกิด
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภารกิจของรัฐมิไดจํากัดอยูแคเพียงการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมัน่ คงของชาติ แตรัฐมีภารกิจเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนสวัสดิการ สงเสริมความเปนธรรมแก
ประชาชนทั้งหลาย ในทางปฏิบัติองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไมสามารถกําหนดรายละเอียดปลีกยอย
เพื่อกําหนดการใชอํานาจของฝายบริหารได ดังนัน้ ฝายบริหารจึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับมอบ
อํานาจจากองคกรฝายนิติบญ
ั ญัติ เพื่อออกกฎเกณฑตา ง ๆ ได โดยมีเหตุผลและความจําเปน
หลายประการ เชน ขอจํากัดดานเวลา ที่มีเวลาในการอภิปรายออกกฎหมายในระยะเวลาจํากัด
การออกกฎหมายจึงทําไดเพียงแตเนื้อหาและสาระสําคัญ หรือขอจํากัดทางดานเทคนิคขององคกรของรัฐ
ฝายนิติบัญญัติไมอาจทราบถึงเนื้อหาของกฎหมาย ที่ตอ งอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ

๙

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับศาลปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๑๕-๑๗.
๑๐
วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๑๗-๓๐.

๑๕

ขอจํากัดในเรือ่ งของความยืดหยุนในการบังคับใชกฎหมาย ทีก่ ารตรากฎหมายไมอาจบัญญัติให
ครอบคลุมถึงเหตุการณ หรือขอเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดทั้งหมด เปนตน๑๑
ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจในการตรากฎหมายของฝายบริหาร มีดังนี๑๒
้
๑) ทฤษฎีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายแตละฉบับ (execution d’une loi) เห็นวา
อํานาจในการออกกฎหมายเปนอํานาจของรัฐสภาเทานัน้ หากรัฐสภาประสงคใหฝายบริหารออก
กฎเกณฑทั่วไปได ก็ตองมอบอํานาจในการออกกฎเกณฑดังกลาวไวอยางชัดแจงในกฎหมายที่
รัฐสภาตราขึ้นเทานัน้
๒) ทฤษฎีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายโดยทั่วไป (execution des lois) ถือวา
อํานาจออกกฎเกณฑเปนการทั่วไปของฝายบริหารนี้ เปนอํานาจโดยสภาพของฝายบริหาร ซึง่ มี
หนาที่ตองบังคับการและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลายที่รัฐสภาตราขึ้น ไมใชกฎหมายฉบับใดฉบับ
หนึง่ เทานั้น อํานาจวางกฎเกณฑทั่วไปของฝายบริหารนีเ้ ปนอํานาจโดยสภาพของฝายบริหารที่มี
อยู โดยไมจาํ ตองรอการมอบอํานาจแตละเรื่องมาจากรัฐสภากอน
(๓) หลักการพื้นฐานวาดวยดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลยพินจิ ของฝายปกครอง เปนปญหาสําคัญในกฎหมายปกครอง เนื่องจากกฎหมาย
ไมสามารถบัญญัติรายละเอียดวา ฝายปกครองตองกระทําการอยางไรไดในทุกเรื่องทุกเหตุการณที่
เกิดขึน้ ฝายนิติบัญญัติจึงจําเปนตองมอบอํานาจลงมาใหฝายปกครองใชดุลพินิจตัดสินใจกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งกฎหมายประเภทนี้มีเปนจํานวนมาก และการกระทําของฝายปกครอง
สวนใหญเกี่ยวของกับการใชดุลยพินจิ แทบทั้งสิน้ ซึง่ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ฝายปกครองมีอํานาจ
ใชดุลพินิจได เมื่อมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยางอิสระที่จะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง โดยบรรดาทางเลือกเหลานั้นลวนชอบดวยกฎหมาย

๑๑

นรินทร อิธิสาร, “การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผล
ในทางกฎหมายของกฎที่ถกู ศาลปกครองเพิกถอน,”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๒-๑๗.
๑๒
บวรศักดิ์ อุวรรโณ, กฎหมายมหาชน เลม ๓ ที่มาและนิติวิธ,ี (กรุงเทพมหานคร: นิตธิ รรม,
๒๕๓๘), หนา ๗๗-๘๑, อางถึงใน, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓.

๑๖

โดยการใชดุลพินิจของฝายปกครองในทางกฎหมายนั้น มีทั้งในขั้นตอนการวินิจฉัยขอเท็จจริง
การปรับบทกฎหมาย และการตัดสินใจ๑๓
ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง จะมีผลใชบังคับไดจริงนัน้
จําตองมีองคกรอื่นที่ไมใชฝายปกครองมาตรวจสอบ มิใหการใชอํานาจของฝายปกครองนัน้ สราง
ความไมเปนธรรม หรือกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนโดยปราศจากเหตุผลทาง
กฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง ตาม
หลักนิติรัฐ องคกรที่มหี นาที่ตรวจสอบทีม่ ีผลประสิทธิภาพสูงสุดไดแกองคกรตุลาการหรือศาล แต
ศาลซึ่งเปนองคกรหนึง่ ในอํานาจอธิปไตย แยกตางหากจากฝายปกครองซึ่งเปนองคกรบริหารนั้น
ทําใหเกิดขอความคิดวา ศาลไมควรใชอํานาจของฝายบริหาร โดยการกาวเขามาเปนผูบังคับบัญชา
เปลี่ยนแปลงดุลพินิจเสียเองได ศาลมีอํานาจเพียงแตตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเทานัน้ ๑๔
ความไมชอบดวยกฎหมายของการใชดุลพินิจฝายปกครอง เชน การใชดุลพินิจโดยไมมี
พยานหลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ หรือไมไดเปนไปโดยสุจริต, การใชดุลพินิจปรับ
บทกฎหมายทีผ่ ิดพลาด, การใชดุลพินิจโดยที่ไมผานขั้นตอนการพิจารณาที่ถกู ตอง, การใชดุลพินิจ
ที่บิดเบือนวัตถุประสงคของกฎหมาย, การใชดุลพินิจเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และ
การใชดุลพินิจที่ฝาฝนระเบียบที่ฝายปกครองวางไว ๑๕ รวมทัง้ การไมใชดุลพินิจกรณีที่กฎหมาย
กําหนดไว และการใชดุลพินจิ โดยไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
การใชดุลพินิจขัดกับหลักกฎหมายทัว่ ไปดวย
(๔) หลักความรับผิดของรัฐหรือของฝายปกครอง๑๖
มีแนวคิดวา ในการจัดทํากิจกรรมของฝายปกครองนัน้ ไมวา จะเปนการสั่งการของเจาหนาที่
ที่มีลักษณะเปนนิติกรรม หรือสัญญาทางปกครอง หรือเปนปฏิบัติการทางปกครอง ฝายปกครอง
๑๓

จิรนิติ หะวานนท, “ดุลพินิจของฝายปกครอง (Administrative Discretion),” ใน
คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,
๒๕๔๕), หนา ๓๙๓-๔๐๕.
๑๔
กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๕๓.
๑๕
จิรนิติ หะวานนท, “ดุลพินิจของฝายปกครอง (Administrative Discretion),” ใน
คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา ๔๐๕-๔๑๙.
๑๖
มานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา ๔๘๑.

๑๗

ยอมมีโอกาสในการกอใหเกิดความเสียหายใหเกิดขึ้นแกเอกชน และความเสียหายที่รัฐอาจ
กอใหเกิดขึ้นนัน้ อาจมีลักษณะรุนแรงมากกวาเอกชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอยางยิง่ รัฐอาจใชอํานาจสัง่
การที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหากเอกชนไมปฏิบตั ิตาม รัฐอาจใชมาตรการ
บังคับเอกชนไดโดยไมตองฟองศาล ทําใหตองมีการกําหนดใหรัฐตองรับผิดในการที่รัฐใชอํานาจ
แลวเกิดความเสียหายขึ้น ซึง่ นับวาเปนวิธกี ารหนึ่งในการควบคุมการกระทําของฝายปกครอง และ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๕) หลักการคุมครองประโยชนสาธารณะ
เมื่อรัฐเปนผูดแู ลรักษาประโยชนสว นรวมของคนจํานวนมาก ในกรณีที่ประโยชนสวนตัว
ของปจเจกชนไมสอดคลองกับผลประโยชนรวมกันในสังคม หรือที่เรียกวา “ประโยชนสาธารณะ”
ดังนัน้ ประโยชนของคนหมูมากยอมมีความสําคัญกวาประโยชนสว นตน หากมีปญ
 หาขัดแยงขึน้
องคก รเจา หนา ที่ ข องรัฐ สามารถใชอํา นาจหนาที่บัง คับใหปจ เจกชนกระทํา การต า ง ๆ เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะได ประโยชนสาธารณะจึงเปนวัตถุประสงคทสี่ ําคัญของการดําเนินการของ
องคกรเจาหนาที่ของรัฐ๑๗
(๖) หลักบริการสาธารณะ
กิจกรรมที่ถือวาเปนบริการสาธารณะ ตองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลมหาชน
อันไดแก กิจกรรมที่รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ รวมถึง
การที่รัฐมอบกิจกรรมบางอยางใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่
มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ และตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งหลักเกณฑ
ที่สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะประกอบดวย ๓ ประการ คือ หลักวาดวยความเสมอภาค
โดยประชาชนทุกคนยอมไดรับประโยชนจาก “บริการสาธารณะ” ที่รฐั จัดทําขึน้ อยางเทาเทียมกัน
หลักวาดวยความตอเนื่อง โดยถือวา นิตบิ ุคคลที่มีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะจะตองดําเนินการ
จัดทําบริการสาธารณะอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณีทหี่ ยุดชะงักจะตองมี
การรับผิดชอบ และหลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได โดยเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
๑๗

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๓ ที่มาและนิติวิธ,ี (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม,
๒๕๓๘), หนา ๒๙๘-๓๐๑.

๑๘

บริการสาธารณะใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน หรือประโยชนมหาชน๑๘
๒.๑.๔ ความหมายและประเภทของคดีปกครอง
การศึกษาถึงความหมายและประเภทคดีปกครอง ยอมทําใหเขาใจถึงลักษณะคดีปกครอง
วา มีลกั ษณะเปนเชนใด ซึง่ การศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ มีผลใหเกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคดีปกครองมากยิ่งขึ้น เปนการสงผลตอการแยกแยะคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
ที่จะไดทาํ การศึกษาในสวนตอไป
๒.๑.๔.๑ ความหมายและประเภทคดีปกครองในตางประเทศ
ประเทศทีน่ าใหความสําคัญในการศึกษาเปรียบเทียบ ถึงความหมายและประเภทคดีปกครอง
กับประเทศไทย ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษ โดยในสวนของ
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมันนัน้ เปนประเทศทีม่ ีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง แยกออกจากศาลยุติธรรม ซึ่งมีการพัฒนาหลักการและวิธีคิดเกี่ยวกับคดีปกครอง
มาระยะเวลาหนึง่ สําหรับประเทศอังกฤษ เปนประเทศที่มีระบบศาลเดี่ยว ซึง่ ศาลยุติธรรมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง ทั้งคดีปกครอง และคดีแรงงาน การศึกษาการพิจารณาคดีของ
ศาลทั้งสองระบบดังกลาว ยอมทําใหเกิดขอเปรียบเทียบ และสงผลตอการใหความหมายและ
การแบงแยกคดีปกครองไดอยางดีขนึ้ นัน่ เอง
(๑) ประเทศฝรั่งเศส
ระบบศาลในประเทศฝรั่งเศสเปนระบบศาลคู แยกเปน ๒ ระบบ คือ ระบบศาลยุติธรรม
ซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาโดยทั่วไป และระบบศาลปกครอง ซึง่ มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีปกครอง โดยเปนคดีที่รัฐหรือฝายปกครองเปนคูความอันเกี่ยวกับ
สิทธิหนาที่ตามกฎหมายมหาชน โดยระบบศาลทัง้ ๒ ระบบ มีการแยกอํานาจหนาที่ออกจากกัน
๑๘

นันทวัฒน บรมานันท, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพครัง้ ที่ ๒
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๔), หนา ๒๑-๔๙.

๑๙

อยางเด็ดขาด ๑๙ ดังนัน้ ความหมายและประเภทคดีปกครองจึงจํากัดอยูเ ฉพาะ คดีทศี่ าลปกครอง
ฝรั่งเศสมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
J.M. Auby และ R.Drago ไดใหความหมายของคดีปกครอง ไววา “คดีปกครองนีห้ ากจะ
พูดในความหมายอยางกวาง และในทางนิรุกติศาสตรแลว หมายถึงขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ของฝายปกครอง ตลอดจนกระบวนการเพื่อการแกปญหาขอพิพาท” แตความหมายดังกลาวไม
เปนทีย่ อมรับโดยทั่วไป เพราะตามหลักกฎหมายของฝรั่งเศส คดีปกครองจะไมรวมถึงขอพิพาท
เกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริงซึ่งไมไดขึ้นไปสูการพิจารณาของผูพพิ ากษา หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วิธีการ
แกปญหาขอพิพาททีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมฝายปกครอง ที่ไมไดขึ้นไปสูเ จาหนาที่ผูมีอาํ นาจตัดสินชี้ขาด
ขอพิพาทจะไมถือวาเปนคดีปกครอง ซึง่ เหตุผลของขอจํากัดนี้ เพราะไมตองการใหคดีปกครองมี
ความหมายอยางไมมีขอบเขต และในประเทศฝรั่งเศสไดใหความสําคัญกับวิธกี ารทางศาล (juridictionnel)
ในการแกปญหาขอพิพาททางปกครองมากกวาวิธีการอื่น ๆ ดวยเหตุนี้ Auby และ Drago
จึงกลาวตอไปวา เพื่อที่จะใหสอดคลองกับหลักกฎหมายของฝรั่งเศสคดีปกครองซึ่งเปนสาขาหนึ่ง
ของกฎหมายมหาชน จึงอาจใหคําจํากัดความไดวา คือ กฎเกณฑทางกฎหมายทัง้ ปวงที่กาํ หนดถึง
การแกปญหาดวยวิธกี ารเกีย่ วกับเขตทางอํานาจศาล ในขอพิพาททางปกครอง๒๐
ประเทศฝรั่งเศสแบงแยกประเภทคดีปกครองไวดังนี๒๑
้
Leon Aucoc ไดแบงคดีปกครองออกเปน ๓ ประเภท คือ ประเภทแรก เปนคดีที่ศาลจะ
พิจ ารณาถึ ง เนื้ อ หาของการกระทํา ทางปกครอง โดยศาลมีอํา นาจออกคํา สั่ ง แทนคํา สั่ ง หรือ
การกระทําทางปกครองนั้นได ประเภททีส่ อง เปนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาถึงความหมายและ
๑๙

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ระบบกฎหมายของประเทศภาคพื้นยุโรป,” ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ, พิมพครั้งที่ ๒ (นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หนา ๑๓๐-๑๓๑.
๒๐
โภคิน พลกุล, “คดีปกครองในฝรั่งเศส,” วารสารอัยการ ๖, ๒ (มกราคม ๒๕๒๖): ๕๐
อางถึงใน ระพี แพงสภา, “ปญหาการบังคับคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองไทย,” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓),
หนา๑๒.
๒๑
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก อรวรรณ คุณเงิน, “คดีที่เกิดจาก
นิติกรรมทางปกครองซึ่งควรอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๒-๒๔.

๒๐

ขอบขายของการกระทําทางปกครองที่มกี ารสงประเด็นมาให สวนประเภทสุดทาย เปนคดีขอให
เพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตอมา Laferriere ไดแบงคดีปกครองออกเปน ๔ ประเภท โดยพิจารณาถึงอํานาจของศาล
เปนหลัก ซึง่ มีประโยชนในการศึกษามากที่สุด ดังนี้
๑) คดีปกครองที่ศาลมีอํานาจเต็ม (contentieux de pleine jurisdiction) เปนคดีที่ขอให
ศาลใชอํานาจที่มีอยูท งั้ หมดวินจิ ฉัยและสัง่ การโดยสมบูรณ คือ นอกจากศาลปกครองจะมีอาํ นาจเต็ม
ในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการเพิกถอนการกระทําทางปกครองแลว ยังมีอํานาจสั่งการให
ฝายปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีไดอีกดวย หากการปฏิบัติของฝายปกครองเปนการ
ลวงละเมิดสิทธิของผูฟองคดี
เนื่ อ งจากการฟ องคดี ขอให เ พิก ถอนการกระทํา หรือ คํา สั่ง ทางปกครอง มีป ระเด็น ที่
ศาลปกครองพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความสมบูรณ หรือความชอบดวยกฎหมาย ของคําสัง่ หรือ
การกระทําทางปกครอง ซึง่ เปนประโยชนแกมหาชน ดังนัน้ การฟองคดีประเภทนี้ผฟู องคดีจึงไมมี
คาใชจายและอาจไมตองใชทนายความ สวนคดีเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการปฏิบัติการของ
ฝายปกครองนั้น เปนประโยชนเฉพาะตัวผูฟองคดีที่จะไดรับการเยียวยาชดใชคา เสียหาย ดังนั้น
การฟองคดีประเภทนี้ จึงตองเสียคาใชจา ยและจําตองใชทนายความเปนผูวา คดี
๒) คดีที่ขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง (contentieux de l’annulation) เปนคดี
ที่ผูฟองมุงประสงคจะใหมีการเพิกถอนนิตกิ รรมทางปกครอง ไมวาจะเปนคําสัง่ หรือกฎ ขอบังคับ
หรือระเบียบตาง ๆ โดยเปนการฟองตัวนิติกรรมทางปกครอง ไมใชเปนการฟองตัวบุคคลหรือ
เจาหนาที่ผูออกนิติกรรมทางปกครองนัน้ ซึ่งเปนการควบคุมการกระทําของฝายปกครองใหอยูใน
ขอบเขตของกฎหมาย
เนื่องจากวัตถุประสงคดังกลาว ศาลปกครองฝรั่งเศส จึงเปดโอกาสอยางกวางขวางให
เอกชนฟองรองคดีประเภทนี้ได แมวาการกระทําทางปกครองจะยังไมละเมิดสิทธิของเอกชน
ดังเชนการโตแยงสิทธิตามหลักกฎหมายแพงทั่วไป เพียงแตจะมีผลกระทบตอสวนไดเสียอันควร
ของเอกชนในการมีอยูหรือการสิ้นไปของนิติกรรมทางปกครองเทานั้น เอกชนก็มีสิทธินาํ คดีมาสู
ศาลปกครองได๒๒

๒๒

ฤทัย หงสสิริ, “นิติกรรมทางปกครอง,” ใน คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๕), หนา๓๓๗-๓๓๘.

๒๑

๓) คดีที่ขอใหศาลปกครองตีความขอกฎหมายที่อยูในอํานาจของตน (contentieux de
l’interpretation) เปนคดีที่ผฟู องคดีขอใหศาลตีความการกระทําหรือคําสั่งของฝายปกครองเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยขอใหอธิบายหรือชี้แจงความหมายในทางกฎหมายของเรื่องดังกลาว หรือเปนกรณีที่
ศาลปกครองจะพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกฎ เพื่อพิจารณาวาจะสามารถนําผลของกฎนัน้
มาใชบังคับในคดีนั้นไดหรือไม
๔) คดีที่ศาลมีอํานาจลงโทษ (contentieux de la repression) เปนคดีที่ศาลปกครอง
สามารถปฏิบตั ิตามคํารองของฝายปกครองที่สงั่ ใหลงโทษปรับเอกชนได โดยมีกฎหมายกําหนดให
อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา เชน ความผิดโดยกอใหเกิดความเสียหาย หรือรุกล้าํ เขาไป
ในที่สาธารณะ ซึ่งเปนการปองกันสาธารณะสมบัติของแผนดิน เปนตน คดีประเภทนี้เปนขอยกเวน
ของคดีปกครอง เพราะการลงโทษผูกระทําความผิดทางอาญา เปนอํานาจของศาลยุติธรรม
หลังจากนั้น Leon Deguit เสนอใหมกี ารแบงแยกคดีปกครองใหม โดยพิจารณาจาก
สภาพของปญหา หรือคดีที่เสนอตอศาลเปนหลัก แบงเปน ๒ ประเภทดังนี้
๑) คดีปกครองแบบภาวะวิสัย (contentieux objectif) เปนคดีที่ผลบังคับเปนการทั่วไป
หมายถึง คดีที่กลาวอางวามีการละเมิดกฎเกณฑแหงกฎหมาย หรือเกิดความเสียหายแกสทิ ธิที่
เปนสวนหนึง่ ของสถานะทางกฎหมายทีม่ ีลกั ษณะทัว่ ไป ไดแก คดีที่ฟอ งขอใหเพิกถอนการกระทํา
ของฝายปกครอง คดีที่ศาลยุติธรรมสงประเด็นมาใหศาลปกครองพิจารณาถึงความชอบดวยกฎหมาย
ของนิ ติก รรมทางปกครอง คดี ฟ อ งขอให ศ าลลงโทษเกี่ย วกั บ การกระทํา ผิดต อการใช และ
การบํารุงรักษาทางสาธารณะ เปนตน
๒) คดีปกครองแบบอัตวิสัย (contentieux subjectif) เปนคดีที่มีผลบังคับเปนการเฉพาะ
รายระหวางคูก รณีหรือคูสัญญา หมายถึง คดีทกี่ ลาวอางวาสิทธิสวนหนึ่งของสถานะทางกฎหมาย
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงถูกกระทําใหไดรับความเสียหาย เชน คดีเกีย่ วกับสิทธิของคูสัญญา และ
คดีเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย

๒๒

(๒) ประเทศเยอรมัน
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ (Bundesverfassungsgericht) ซึ่งมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทัง้ หลายแลว ประเทศเยอรมันไดจัดองคกรศาลแบงแยกไดคือ๒๓
๑) ศาลยุติธรรม (ordentliche Gerichte) มีอํานาจในการพิจารณาคดีแพง ซึ่งเปนขอพิพาท
ในทางแพงตามหลักกฎหมายเอกชน เชน กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย กฎหมายวาดวยหุน
และกฎหมายวาดวยบริษัท เปนตน และคดีอาญา ซึ่งเปนการวินิจฉัยทางดานอาญา เกี่ยวกับการนํา
ผูฝาฝนกฎหมายที่ออกมาเพือ่ รักษาความสงบสุขของสังคมมาลงโทษ
๒) ศาลปกครอง (Verwaltungsgericht) เปนศาลที่มีอาํ นาจทัว่ ไปในเรื่องทางมหาชน โดย
มีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทในทางมหาชนทั้งหลายที่ไมใชขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ มีภารกิจที่
สําคัญ คือ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางฝายปกครอง เพือ่ กอใหเกิดผล
ในการคุมครองสิทธิประชาชนจากการกระทําของฝายปกครองดังกลาว
๓) ศาลภาษี (Finanzgericht) เปนศาลปกครองเฉพาะเรื่อง เพราะเปนศาลที่มีอํานาจใน
การวินิจฉัยขอพิพาทในทางมหาชนเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะขอพิพาทเกีย่ วกับทางภาษี
๔) ศาลสังคม (Sozialgericht) เปนศาลปกครองเฉพาะเรื่องเชนกัน มีอํานาจในการวินิจฉัย
ขอพิพาทในทางมหาชนในเรื่องเกี่ยวกับการประกันสังคม เชน ประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ
การประกันความทุพพลภาพ และการประกันการเลี้ยงชีพ รวมถึงขอพิพาทในทางมหาชนในเรื่อง
เกี่ยวกับการจายเงินเดือนในกรณีที่ลกู จางหยุดพัก ทีม่ ิใชขอพิพาทตามกฎหมายแรงงาน
๕) ศาลแรงงาน (Arbeitsgericht) เปนศาลที่มีอาํ นาจในการวินิจฉัยขอพิพาท ตามกฎหมาย
เอกชน ซึ่งมิใชขอพิพาทตามกฎหมายแพง และเปนขอพิพาทในเรื่องเกีย่ วกับแรงงาน
เมื่อเยอรมันมีการแยกศาลออกเปน ๕ ศาลดังกลาว โดยศาลปกครองมีความเปนอิสระใน
การพิจารณาคดีปกครองเพือ่ คุมครองสิทธิของประชาชน ดังนัน้ คดีปกครองจึงจํากัดอยูแตเฉพาะ
คดีที่ศาลปกครองเยอรมันมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัย กลาวคือ การกระทําของรัฐทุกประเภท เวนแต
การกระทําของบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวากฎหมายจะให

๒๓

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน,(กรุงเทพมหานคร:
โครงการตําราและวารสารนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๒๐-๒๕.

๒๓

สิทธิฟองโตแยงการกระทํานั้นหรือไม ถาเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชน ที่มิใชขอพิพาท
ทางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมิไดกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลอื่น๒๔
ประเภทของคดีปกครองเยอรมัน แบงได ๕ ประเภทดังนี๒๕
้
๑) คดีฟองโตแยงคําสั่งทางปกครอง (anfechtungsklage) เปนคดีที่มีความมุง หมายให
ลบลางคําสั่งทางปกครองซึ่งกระทบสิทธิของผูฟองคดี และตองถูกโตแยงได ไมใชคําสั่งทางปกครอง
ที่ยังไมมีการแจงคําสั่งใหคูกรณีทราบ หรือไมใชคําสั่งทางปกครองที่ดําเนินการเสร็จตามที่กําหนดไว
ในคําสัง่ ทางปกครอง หรือไมใชคําสัง่ ทางปกครองที่ถกู ยกเลิกแลว ซึง่ การจะฟองโตแยงคําสั่งทางปกครอง
ดังกลาวตองมีการผานขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองกอน (vorverfahren) เวนแต กรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหไมตองอุทธรณภายในฝายปกครองกอน หรือเปนคําสั่งที่ออกโดยเจาหนาที่
ระดับสูงของสหพันธหรือมลรัฐ หรือผลของการวินิจฉัยอุทธรณของเจาหนาที่ฝา ยปกครองกระทบสิทธิ
ของบุคคลที่สามซึ่งเปนผูฟ องคดีเปนครั้งแรก
๒) คดีฟองขอใหเจาหนาที่ออกคําสั่งทางปกครอง (verpflichtungsklage) เปนคดีทมี่ ุงหมาย
ใหเจาหนาที่ออกคําสั่งทางปกครองที่ไดรับการปฏิเสธ ซึ่งเปนการกลาวอางวาสิทธิของผูฟองคดี
ถูกกระทบจากการที่เจาหนาที่ปฏิเสธ หรือละเลยไมออกคําสั่งทางปกครองให จึงขอใหมีการ
ออกคําสั่งแกผูฟองคดี การฟองคดีในกรณีผูฟองถูกกระทบจากการที่เจาหนาที่ปฏิเสธการออก
คําสั่งทางปกครองตามที่ผูฟองไดยื่นคํารองขอนั้น (versagungsgegenklage) เปนการโตแยง
เจาหนาที่ไมออกคําสั่งทางปกครองใหตามที่รองขอ โดยมุงหมายเพื่อใหศาลลบลางคําสั่งทางปกครอง
ที่ปฏิเสธการออกคําสั่งดังกลาว จึงตองดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนมาฟองตอ
ศาลปกครอง สวนกรณีที่ผูฟองถูกกระทบจากการที่เจาหนาที่ละเลยไมออกคําสั่งทางปกครองให
ภายในระยะเวลาที่สมควร (untaetigkeitsklage) จึงยังไมมีการกระทําการของเจาหนาที่ในการ
ออกคําสัง่ การฟองคดีตอศาลปกครองยอมไมจําเปนตองดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอน
เนื่องจากไมมคี ําสั่งทางปกครองใหโตแยงนั่นเอง
๓) คดีฟองขอใหเจาหนาทีก่ ระทําการ (leistungsklage) เปนคดีที่ฟองขอใหเจาหนาที่
ฝายปกครองกระทําการ (tun) หรือละเวนกระทําการ (unterlassan) ที่มิใชคําสัง่ ทางปกครอง เปน
การฟองเพื่อขอใหเจาหนาทีฝ่ ายปกครองกระทําการทางกายภาพ (realakte) หรือกระทําการใน
ระบบของกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง เชน การใหชาํ ระเงิน การใหสงมอบทรัพยสิน การใหขอมูล
๒๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓-๖๖.
๒๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑-๑๓๗.

๒๔

ตามกฎหมายมหาชน ในเรื่องสัญญาทางปกครอง, การคุมครองสิ่งแวดลอม รวมทั้งการละเวน
การใหขอมูล, ความเห็น, การกอการรบกวนใด ๆ เปนตน
๔) คดีฟองขอใหพิสูจนสิทธิ (feststellungsklage) เปนคดีฟองเพือ่ ใหพิสูจนถงึ การมีอยู
หรือไมมีอยูของนิติสัมพันธใดนิติสัมพันธหนึ่ง หรือเกีย่ วกับการปองกันการกระทําที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หรือเพื่อแสดงความเปนโมฆะของคําสั่งทางปกครอง หรือเกี่ยวกับความไมชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครองที่เสร็จสิ้นไปแลว และการขอพิสูจนสทิ ธิในเรื่องขอบเขตทางกฎหมาย
วิธีสบัญญัติ
๕) คดีฟองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรอง (antrag auf
normenkontrolle) เปนการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายที่อยูในระดับต่ํากวากฎหมายที่ออก
โดยองคกรนิตบิ ัญญัติ หรือรัฐสภา โดยมีความมุง หมายเพื่อปองกันความไมชอบดวยกฎหมายของ
กฎเกณฑทางกฎหมาย เพราะมีผลโดยตรงตอการคุมครองสิทธิของปจเจกชน
(๓) ประเทศอังกฤษ
ระบบศาลอังกฤษมิไดมีรูปแบบศาลคูดังเชนประเทศฝรัง่ เศส หรือระบบหลายศาลดังเชน
ประเทศเยอรมัน ระบบศาลอังกฤษนั้นเปนระบบศาลเดี่ยว ศาลยุติธรรมมีอํานาจทั้งคดีแพง
คดีอาญา และคดีอื่น ๆ เชน คดีปกครอง คดีแรงงาน โดยเปนลักษณะเดนของระบบคอมมอนลอว
ที่ใหศาลยุติธรรมมีอาํ นาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย ของการกระทําทางปกครองของ
ฝายปกครองได โดยศาลยุติธรรมสวนหนึง่ หรือแผนกหนึ่งมีอาํ นาจหนาที่พิจารณาคดีปกครอง ซึง่
ขอพิพาทหรือคดีทางปกครองตองผานมาตรการอื่นมากอนที่จะฟองรองตอศาล เชน ผานการขอ
คําปรึกษา (consultation) การไตสวนสาธารณะ (hearing public inquiry) การพิจารณาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าดขอพิพาททางปกครอง (Administrative Tribunals) เปนตน โดย
สวนใหญการฟองตอศาลตองฟองที่ ศาลไฮนคอรท (High Court) โดยเฉพาะแผนกควีนสเบนซ
(Divisional Court of the Queens’ Bench Division)๒๖

๒๖

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย วิเคราะหเปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสราง
อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันนี,
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๑๕๓.

๒๕

ในประเทศอังกฤษนั้นมีองคกรที่ทาํ หนาทีพ่ ิจารณาพิพากษาคดีปกครองดังนี๒๗
้
๑) ศาลแผนกควีนสเบนซ เปนแผนกหนึ่งของไฮนคอรท มีลอรด ชีพ จัสทิส (Lord Chief
Justice) เปนหัวหนา ทําหนาที่ควบคุมศาลชั้นตน และคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท
ทางปกครอง โดยเฉพาะปญหาขอกฎหมาย
๒) ศาลแผนกชานเซอรี่ เปนแผนกหนึ่งของไฮนคอรท มีไวส ชานเซลเลอร (ViceChancellor) เปนหัวหนา มีหนาทีพ่ ิจารณาคดีปกครองที่ใชหมาย injunction ซึ่งเปนหมายที่สั่งให
ฝายปกครองกระทําการตามหนาทีท่ ี่มีอยู หรือสั่งใหฝา ยปกครองชดใชคาเสียหาย รวมทัง้ มีอาํ นาจ
พิจารณาคดีทใี่ ชหมาย declaration ซึ่งเปนหมายที่ประกาศวาการกระทําทางปกครองใดไมชอบ
ดวยกฎหมาย
๓) ศาลมาจิสเตรท เปนศาลปกครองชัน้ ตนในระดับทองถิ่น มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองบางสวน เชน การออกใบอนุญาตใหเปดสถานบริการ เปนตน
นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากมาย เรียกชื่อรวม ๆ วา
“Statutory Tribunals” หรือ “Administrative Tribunals” ซึ่งนักกฎหมายบางทานแปลเปน
ภาษาไทยวา “ศาลปกครอง” เพื่อใหมีอํานาจวินจิ ฉัยขอพิพาทเฉพาะเรื่อง รวมทัง้ ขอพิพาท
ทางปกครอง เปนการจัดตั้งองคกร โดยกฎหมายลายลักษณอักษร ซึ่งถือวาเปนฝายปกครองมี
อิสระจากการปกครองบังคับบัญชาของฝายบริหาร แตมิไดมีฐานะเปนศาลยุติธรรม หรือหนวยงาน
ในสังกัดของระบบศาลยุติธรรม ทําหนาที่ใชอํานาจกึ่งตุลาการและกึง่ ปกครอง ทําหนาที่ตัดสิน
ขอพิพาทระหวางฝายปกครองกับเอกชน และมีอํานาจของฝายปกครองดวย เชน เรื่องให
ความคุมครองทางสังคม เรื่องการอนุมัติ และการอนุญาต เปนตน เมื่อคณะกรรมการเหลานี้
พิ จ ารณาแล ว ผลเป น ประการใด ผู ไ ม พ อใจคํา วิ นิ จ ฉั ย หรื อ คํา สั่ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ ไปยั ง
คณะกรรมการอุทธรณ หรือรัฐมนตรีที่เกีย่ วของ และหากไมพอใจอาจนําคดีไปสูศาลยุติธรรมได๒๘
ศาลในประเทศอังกฤษมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคดีปกครองโดยทัว่ ไป คือ การพิจารณา
วา กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจหนาที่ฝายปกครอง ซึง่ สวนใหญเปนกฎหมายของรัฐสภา และคอมมอนลอว
นั้น ฝายปกครองไดนําไปใชภายในขอบเขตที่ไดรับมอบหมายมาหรือไม ใชดวยความสุจริตหรือไม
หากศาลพบวาฝายปกครองการกระทําที่เกินขอบอํานาจหนาที่ของกฎหมาย รวมถึง การกระทําที่
๒๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗.
๒๘
อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ, “กลไกในการควบคุมการกระทําของฝายปกครองในประเทศที่
ไมมีศาลปกครอง,” ดุลพาห ๔๔, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๐): ๓๒-๓๓.

๒๖

เกินขอบเขตอํานาจโดยตรง หรือเปนการกระทําที่ผิดไปจากกฎหมายสาระบัญญัติ (excess of power)
การกระทําที่วิธีดําเนินการมิไดเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด (errors of procedure)
การละเลยมิไดกระทําการใหเปนไปตามหนาทีท่ ี่กฎหมายกําหนดใหตองกระทําโดยตรง (failure to
perform a duty) การใชอํานาจไปโดยทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่มิใชวตั ถุประสงคของ
กฎหมายที่ใหอํานาจนัน้ (abuse of power) กรณีที่ฝายปกครองแสดงใหเห็นชัดแจงวาใชหลักกฎหมาย
ใดเปนหลักในการกระทําของตน และหลักกฎหมายที่ใชนั้นผิดพลาดไปจากที่ควรจะเปน (error of
law on the face of the record) กรณีอื่น ๆ เชน กรณีฝายปกครองกระทําการไปในลักษณะ
ไรเหตุผลโดยสิ้นเชิง (miscellaneous other grounds) และหลักกฎหมายปดปาก (estoppel)
ไดแก กรณีที่เจาหนาที่ฝายปกครองกลาวหรือแสดงขอความใด ๆ ใหประชาชนหลงเชื่อแลว
ภายหลังกลับใชอํานาจผิดเพี้ยนไปจากทีแ่ สดงไว อันเปนผลใหประชาชนทีห่ ลงเชือ่ เสียหาย ศาลมี
อํานาจยกเลิกเพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายได แตถาการกระทําทางปกครอง
ยังไมไดสรางความเดือดรอนใหแกเอกชน หรือกระทบสิทธิของเอกชน เชน หนังสือเวียนภายใน
ฝายปกครอง ศาลไมมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนการกระทําดังกลาว๒๙
นอกจากนี้ศาลสภาขุนนาง หรือศาลสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี หรือรับฎีกา
คดีปกครองเฉพาะที่เปนขอกฎหมายสําคัญและเกี่ยวของกับสาธารณะ (a point of law of general
public importance) ที่ไดรับการพิจารณาจากศาลลางแลวเทานัน้ ๓๐
คดีปกครองที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมไดแก๓๑
๑) เรื่องของสัญญาทัง้ หมด เพราะเรื่องสัญญาเปนเรื่องทางแพง
๒) เรื่องของกฎหมายลําดับรอง (delegated legislation) ซึ่งถือวามีลักษณะคลายกฎหมาย
ของรัฐสภา เพราะประเทศอังกฤษยึดถือแนวคิด อํานาจอธิปไตยเปนของรัฐสภา (sovereignty of
parliament) โดยถือวา รัฐสภาของอังกฤษ ซึ่งเปนองคกรเดียวที่เปนผูแทนปวงชน ยอมมีอํานาจ
สูงสุดในการตรากฎหมาย หรือไมตรากฎหมายก็ได และเมื่อตรากฎหมายใดแลว ไมมีศาลหรือผูใด
อาจตัดสินหรือกลาวหาไดวา กฎหมายนั้นเปนโมฆะ

๒๙

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย วิเคราะหเปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสรางอํานาจหนาที่
และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันนี, หนา ๑๗๒-๑๗๓.
๓๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๔.
๓๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๓.

๒๗

๓) การกระทําของรัฐที่เกี่ยวของกับพระราชอํานาจที่เหลืออยูของกษัตริย เชน เรือ่ งการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูต การประกาศสงคราม การยุบสภา เปนตน
๒.๑.๔.๒ ความหมายและประเภทคดีปกครองในประเทศไทย
ก อ นที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ ได บั ญ ญั ติ ใ ห มี
การจัดตั้งศาลปกครองแยกออกจากศาลยุติธรรม และใหมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยคดีปกครองนัน้
นักกฎหมายมหาชน ไดใหคํานิยามของคําวา “คดีปกครอง” ไววา หมายความถึงกรณีตาง ๆ ที่เกิด
เปนปญหาขึ้นระหวางฝายปกครองกับเอกชน เนื่องจากการปฏิบัติกจิ กรรมของฝายปกครอง ใน
การดําเนินบริการสาธารณะ หรืออีกนัยหนึง่ เรียกวาการกระทําในทางปกครอง ซึ่งการกระทํา
ในทางปกครอง (acte administrative) นัน้ หมายความวา การกระทําตาง ๆ ของฝายปกครอง
หรือเจาหนาทีฝ่ ายปกครอง ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหจัดทําบริการสาธารณะในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ ๓๒ หรือหมายถึง คดีขอพิพาททีเ่ กีย่ วกับกฎหมายปกครอง สวน
ใหญคูความมักจะเปนเอกชนผูถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ไม
วาจะเปนการไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หรือจะเปนการใชอํานาจดุลพินิจทีไ่ มถูกตอง๓๓
การใหคํานิยามของคําวา “คดีปกครอง” ของนักวิชาการทางกฎหมายมหาชนดังกลาว
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๗๖
ที่กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาท ระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาล กับเอกชน หรือดวยกันเอง ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทํา
หรือการละเวนการกระทํา ที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย รวมถึงคดีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ แลวเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ

๓๒

ประยูร กาญจนดุล, “คดีปกครอง,” ดุลพาห ๒๗, ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๒๓): ๙.
๓๓
กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๑๖๘.

๒๘

ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง ดังนัน้ จึง
พอสรุปความหมายของคดีปกครองไดดังนี้
คดีปกครอง หมายถึง คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึง่ เปน
ขอพิพาทที่เกีย่ วกับกฎหมายปกครอง ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการจัดทําบริการ
สาธารณะ กับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐดวยกันเอง ในเรื่องของการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา
จะเปนการออกกฎ คําสัง่ หรือการกระทําอื่นก็ตาม
ประเภทของคดีปกครองนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อพิจารณา
คดีปกครองเปนการเฉพาะแลว ผูเขียนจึงขอแบงแยกคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันไดแก มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ ซึ่งสามารถแบงแยก
ไดดังนี้
(๑) คดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ นวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา จะเปนการออกกฎ คําสัง่ หรือการกระทําอืน่ ใด เนื่องจากกระทําโดย
ไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถกู ตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม
รูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจาํ เปน
หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
คดีปกครองประเภทนี้ เปนคดีพิพาทเกีย่ วกับการกระทําฝายเดียวของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึ่งใชอาํ นาจรัฐฝายเดียวบังคับแกเอกชนเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเอกชน
ไมมีสิทธิเลือกวาจะทําหรือไมทําไดหรือไม เปนการใชอาํ นาจรัฐตามกฎหมายมหาชนในลักษณะที่
รัฐมีอํานาจเหนือเอกชน และเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตัวอยางของคดีปกครองประเภทนี้ เชน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๔ ซึง่ ใหพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงิน
ตามกฎหมายดังกลาวเชน คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด หรือ
คาชดเชยแกลกู จางที่ยนื่ คํารองตามระเบียบ หากพนักงานตรวจแรงงานมีคาํ สั่งใหนายจางจายเงิน

๒๙

ทดแทนในกรณีลูกจางไดรบั อันตรายจากการทํางาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
ยอมเปนการกระทําทางปกครองที่กระทําโดยไมมีอํานาจ หรือการที่พนักงานตรวจแรงงานออก
คําสั่งดังกลาว โดยมีสว นไดเสีย เห็นแกสนิ จางเงินรางวัล หรือมีเจตนากลั่นแกลงฝายใดฝายหนึง่
หรือไมเปดโอกาสใหนายจางชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ หรือออก
คําสั่งตางกันในขอเท็จจริงเดียวกัน ยอมเปนการกระทําทางปกครองทีไ่ มสุจริต หรือมีลักษณะเปน
การเลือกปฏิบตั ิที่ไมเปนธรรม หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบเชนเดียวกัน เปนตน
(๒) คดีพิพาทเกีย่ วกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควร
คดีประเภทนี้เปนคดีที่แมหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐจะยังมิไดใชอํานาจ
รัฐฝายเดียวทํานิติกรรมทางปกครอง หรือปฏิบัติการทางปกครองแกเอกชนก็ตาม แตผูที่จะไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงจากการที่
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ยอมมีสิทธิฟองรองขอใหศาลปกครองสั่งใหหนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวของปฏิบตั ิหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนดได
ตัวอยางของคดีประเภทนี้ เชน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๓๙ (๑) ในกรณีที่ลกู จางรองเรียนตอพนักงานตรวจแรงงานวา นายจางมิไดจัดใหมีสําเนา
ขอบังคับการทํางาน ทะเบียนลูกจาง หรือเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด เก็บไว ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจาง
แตพนักงานตรวจแรงงานเพิกเฉย ไมดาํ เนินการตรวจสอบและออกคําสั่งใหนายจางปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน ยอมเปนการกระทําทางปกครองที่เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหปฏิบัติ สวนกรณีที่ปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร เชน กรณีที่ลูกจางยื่นคํารองตอ
พนักงานตรวจแรงงาน วานายจางฝาฝนไมจายเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงาน แตพนักงาน
ตรวจแรงงานยังมิไดออกคําสั่งตามกฎหมาย และเปนการลาชาเกินสมควรแลว ทําใหลูกจางไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย เปนตน

๓๐

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสัง่ ทางปกครอง หรือ
คําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาว
ลาชาเกินสมควร
คดีปกครองประเภทนี้
เปนคดีที่ผูฟองขอใหศาลปกครองสั่งใหหนวยงานทางปกครอง
รับผิดในเรื่องคาสินไหมทดแทน คาทดแทน หรือความรับผิดอยางอื่น ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ แลวกอความเสียหายใหแก
ผูฟองคดี ซึง่ อยูภายใตเงื่อนไขที่มิใชเปนการกระทําสวนตัวของเจาหนาที่ และเปนการปฏิบัติหนาที่
ใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเปนการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร เชน
กรณีการใชมาตรการบังคับทางปกครองยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน เกินกวา
ที่จําเปนหรือโดยไมชอบดวยกฎหมายประการอื่น เปนเหตุใหผูถกู ยึด หรืออายัดทรัพยเสียหาย หรือ
กรณีการพิจารณาอุทธรณ รวมทั้งออกคําสั่งทางปกครองลาชา เปนเหตุใหผูขอใหพิจารณา
ขาดรายได หรือเสียหาย หรือกรณีผบู ังคับบัญชาไมใชความระมัดระวังตามสมควร เปนเหตุให
ผูใตบังคับบัญชายักยอกเงิน หรือลักทรัพย ทําใหฝายปกครองเสียหาย เปนตน
สวนการฟองคดีเกี่ยวกับ “ความรับผิดอยางอื่น” นั้น ตองเปนความรับผิดอยางอืน่ ที่ไมใช
ความรับผิดทางละเมิด หรือสัญญาตอผูถูกฟองคดี เชน หนวยงานของรัฐใชอํานาจทีม่ ีอยูตาม
กฎหมาย
โดยถูกตองตามกฎหมาย
แตดําเนินการอยางหนึง่ อยางใดที่ทาํ ใหเอกชนไดรับ
ความความเสียหาย เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาปกเสาไฟฟาแรงสูงในที่ดินของ
เอกชน ซึง่ แมวาจะไมเปนการละเมิด แตก็กอความเสียหายใหแกเอกชนผูนนั้ ๓๔ หรือการฟองให
ทางราชการจายคาทดแทนการเวนคืนที่ดนิ เพิม่ ขึ้น ในกรณีที่เห็นวาคาทดแทนนั้นกําหนดต่ําไป
หรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกฎหมาย
หรือการฟองใหทางราชการจายเงินชดเชยใหแก
ผูประสบภัย เปนตน

๓๔

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง,
พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๔.

๓๑

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เมื่อภารกิจหลักของฝายปกครอง เปนเรื่องการใชอํานาจบริหารในการดําเนินการเพื่อ
การธํารงรักษาหรือสงเสริมประโยชนสาธารณะดานตาง ๆ แตนับวันภารกิจของรัฐยิ่งเพิ่มมากขึน้
ทําใหหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐไมอาจดําเนินการสนองตอบความตองการของ
ประชาชนไดทนั จึงจําเปนตองใชเครื่องมือบางอยาง ในการที่จะมอบบริการสาธารณะ อันอยูใน
อํานาจหนาทีข่ องฝายปกครองใหแกเอกชนไปดําเนินการจัดทํา และในการจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
ของฝายปกครองเพื่อมาใชในการจัดทําบริการสาธารณะ เครื่องมือนัน้ ก็คือ สัญญาทางปกครอง
(contrat administratif) นั่นเอง๓๕
แมรัฐหรือหนวยงานของรัฐ มอบอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยผานสัญญา
ทางปกครองไปแลวก็ตาม แตยังคงมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ และควบคุมการจัดทํากิจกรรม
ดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อใหบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยเอกชน นั้นมีการจัดทําอยางตอเนือ่ ง
สม่ําเสมอ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปน เพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม ดังนัน้
สัญญาทางปกครองจึงแตกตางจากสัญญาทางแพงโดยทั่วไป โดยสัญญาทางปกครองนั้น ยอมมี
ขอกําหนดเปนลักษณะพิเศษแสดงเอกสิทธิของรัฐ เชน รัฐมีอํานาจเลิกสัญญา ไดเมื่อมีเหตุจําเปน
ตองพิทักษประโยชนสาธารณะ นอกจากสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย แตรัฐจําตองชดเชย
ประโยชนที่เอกชนเสียหาย เปนตน
นอกจากสัญญาทางปกครองที่มีความหมายถึง เครื่องมือที่รัฐใชเพือ่ มอบการจัดทําบริการ
สาธารณะใหเอกชนดําเนินการแทนนั้น สัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ยังใหมีความหมายรวมถึง
สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทํา
การแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวอยางของสัญญาทางปกครอง ไดแก สัญญาสัมปทานรถไฟฟาใตดิน หรือสัญญา
ใหบริการทางการแพทยที่สาํ นักงานประกันสังคมทํากับโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อใหบริการทาง
การแพทยแกผูประกันตนตามกฎหมายเกีย่ วกับการประกันสังคม เปนตน

๓๕

หนา ๓๗.

นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖),

๓๒

(๕) คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอ ศาล
เพื่อบังคับใหบคุ คลตองกระทํา หรือละเวนกระทําอยางใดอยางหนึง่
ตามปกติหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ยอมมีอํานาจที่จะกระทําการ และ
บังคับการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายไดเอง โดยไมจาํ ตองฟองรองตอศาลเสียกอน
เพราะฝายปกครองนั้นกระทําการตาง ๆ ที่เปนการใชอาํ นาจรัฐตามกฎมหายมหาชนในลักษณะที่
รัฐมีอํานาจเหนือเอกชน เพือ่ ประโยชนสาธารณะ ฝายปกครองจึงมีอาํ นาจโดยชอบธรรมที่จะบังคับ
ใหประชาชนโดยทั่วไปกระทํา หรือละเวนกระทําการอยางใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กฎหมายได ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ให
อํานาจแกหนวยงานทางปกครองผูออกคําสั่งทางปกครอง ในอันที่จะกําหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครองเองได เชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๑)
ที่บัญญัติใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจรองขอตอศาลใหมีคําสัง่ จับกุม และกักขังบุคคลซึ่งมิได
ปฏิบัติตามคําสั่งรื้อถอนอาคารที่มีการกอสรางฝาฝนกฎหมาย และไมสามารถแกไขใหถูกตองได
หากพนระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสัง่ แลว ๓๖ หรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ วรรคสอง ที่บญ
ั ญัติใหเจาทา หรือเจาพนักงานทองถิน่ ผูมีหนาที่สามารถ
รองขอตอศาล เพื่อมีคําสัง่ ใหเจาทาเปนผูจ ัดการรื้อถอนแพคนอยู เรือนที่ปก เสาลงในชายน้าํ ใน
กรณีที่เจาของไมรื้อถอนภายในเวลาที่เจาทา หรือพนักงานทองถิ่นผูมีหนาที่กําหนด เปนตน
คดีปกครองประเภทนี้ จึงเปนคดีที่กฎหมายเดิมบัญญัติไว โดยทีป่ จจุบันกฎหมายอาจไมกําหนด
หลักเกณฑดังกลาวไวแลว
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องทีม่ ีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
กฎหมายทีก่ ําหนดใหคดีพิพาทอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ไดแก
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ที่บัญญัติใหสทิ ธิเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย หรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ที่ไมพอใจใน
คําวินจิ ฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณดังกลาว สามารถยืน่ ฟองตอศาลปกครองไดภายใน
กําหนดหนึง่ เดือน
๓๖

คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๑๖/๒๕๔๕.

๓๓

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ วรรคสอง บัญญัติใหสิทธิผูซงึ่ ไมพอใจ
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการบริหารผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
เกี่ยวกับการสั่งรื้อยายอาคาร และการคิดคาใชจายในการรื้อยายอาคาร สามารถยื่นฟองตอ
ศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําวินจิ ฉัย
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔๐ วรรคสาม ที่ให
สิทธิผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจาของที่ดนิ หรือเจาหนาที่ผดู ูแลรักษาที่ดนิ
ที่ไมพอใจในจํานวนคาตอบแทนที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด มีสิทธิที่จะ
ฟองคดีตอศาลปกครองได
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) ที่ให
อํานาจเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อบังคับให
สถานบริการดานการแพทย และสาธารณสุขชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวนไมเกินหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีเจตนาไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด
(๗) คดีปกครองที่อยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
สามารถแบงพิจารณาไดดังนี้
(ก) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ตามทีท่ ี่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด
ปจจุบันที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ยังไมไดกําหนดใหคดีพิพาทเกีย่ วกับ
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทใดมีสิทธิฟองตอศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ไดให
ความหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไว คือ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายทีม่ ี
การจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งยังเปน
เจาหนาที่ของรัฐในความหมายหนึง่ หากไดวินิจฉัยโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนคดีเกี่ยวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐ กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) ที่ศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจ
พิจารณาวินจิ ฉัย ในขณะนีจ้ ึงตองฟองคดีประเภทนี้ตอศาลปกครองชัน้ ตนกอน

๓๔

(ข) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎ ที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเปนองคกรฝายปกครองประเภทหนึ่ง
ที่ใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน
บริหารกิจการของประเทศ ดังนัน้ หากคณะรัฐมนตรี ออก หรือโดยความเห็นชอบในการออก
พระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎซึ่งอาจเปน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น
ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นทีม่ ีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใด หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ แลวมิชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนคดีเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่
ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) เชนกัน แตเนื่องจากเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญเพราะออกโดยองคกรฝายปกครองระดับสูง กฎหมายจึงไดบัญญัติใหฟองคดีเหลานี้
ยังศาลปกครองสูงสุดไดโดยไมจําตองฟองที่ศาลปกครองชั้นตนดังกรณีปกติ
(ค) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
ในปจจุบันยังไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใด บัญญัติกําหนดใหฟองคดีตอศาลปกครอง
สูงสุดไดโดยตรง จึงยังไมปรากฏคดีปกครองประเภทนี้
๒.๒ แนวคิดและลักษณะสําคัญของคดีแรงงาน
เมื่อทราบถึงความหมายของคดีปกครองและประเภทคดีปกครอง ทัง้ ตามหลักเกณฑของ
ประเทศไทยกับตางประเทศพอสังเขปแลว
การจะจําแนกคดีที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา
วินิจฉัย ออกเปนคดีแพง หรือคดีปกครอง คงมิอาจทําได หากไมมีการศึกษาถึงความหมายและ
ลักษณะคดีแรงงานเสียกอน ซึ่งสามารถแบงการศึกษาไดดังนี้
๒.๒.๑ ความหมายและประเภทคดีแรงงานในประเทศไทย
การจะศึกษาถึงความหมายและประเภทคดีแรงงานในประเทศไทยนั้น ตองศึกษาถึงแนวคิด
ในการจัดตั้งศาลแรงงานในประเทศไทยเสียกอน จึงจะทําใหมองเห็นไดวาคดีแรงงานมีความหมาย
และลักษณะเชนใด โดยประเภทของคดีแรงงานในศาลแรงงาน เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ สามารถแบงการศึกษาไดดังนี้

๓๕

๒.๒.๑.๑ แนวคิดในการจัดตั้งศาลแรงงานในประเทศไทย
พัฒนาการใชแรงงานตั้งแตอดีตเริ่มตั้งแต แรงงานทาส ทีน่ ายจางถือวาลูกจางเปนเสมือน
สินคาชิน้ หนึ่ง มีหนาที่รับใชและทําตามคําสั่งของนายจาง แมตอมาการพัฒนาแนวคิดเสรีนิยม
(liberalism) จะทําใหเกิดหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) และทําใหการใชแรงงานเปลี่ยน
สถานะไปจากเดิม จนเกิดการรับจางทํางานโดยสมัครใจขึ้น แตผูใชแรงงานก็ถกู เอารัดเอาเปรียบ
และตกอยูในฐานะเสียเปรียบนายจางผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีอํานาจตอรองสูงกวา เพราะ
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา คูสัญญายอมมีสิทธิเสรีภาพที่จะตกลงทําสัญญาจางแรงงานกันเอง
ตามใจชอบ การเกิดความไดเปรียบในฐานะทางเศรษฐกิจจึงยากที่จะทําใหนายจางและลูกจางอยู
ในฐานะเทาเทียมกันได ทําใหเกิดแนวคิดที่วา ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ไมใชเปน
เพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนเทานั้น แตจะตองมีฝายทีส่ ามคือ รัฐในฐานะคนกลาง
เขาไปเกี่ยวของกําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองฝายดังกลาว ใหเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งเกิดแนวคิดทีว่ า นิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมิใชมีลักษณะ
เปนเพียงความสัมพันธในฐานะปจเจกชน (individual) แตอาจเปนความสัมพันธในรูปของกลุม
รวมเจรจาตอรอง จากแนวคิดดังกลาวทําใหกฎหมายแรงงานเกิดการพัฒนาขึน้ สงผลใหมกี าร
เปลี่ยนแปลงหลักสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชยเดิม๓๗
กฎหมายแรงงาน จึงถูกกําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหเกิดความเปนธรรมใน
สังคมผูใชแรงงาน ใหลูกจางมีสุขภาพอนามัยอันดีในระหวางการทํางาน มีความสัมพันธและ
ความเขาใจที่ดีในระหวางนายจางและลูกจาง เพื่อที่การใชแรงงานจะเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งนายจาง
ลูกจางและประเทศ “กฎหมายแรงงาน” จึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ หรือมาตรการที่รัฐกําหนด
ขึ้นมาเปนมาตรฐานใหนายจางกับลูกจางยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน เพื่อทีจ่ ะคุมครองและ
สงเสริมสภาพการทํางานของคนงาน เกี่ยวกับเรื่องกําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุด วันลา
คาตอบแทนการทํางาน ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน รวมทัง้ การกําหนดแนวทาง
เกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคลทั้งสองฝาย ดูแลสงเสริมความสัมพันธ ระหวางนายจางกับลูกจาง
โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการหารือ การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท และการกําหนด

๓๗

ลาวัลย หอนพรัตน, “องคประกอบและอํานาจองคคณะผูพิพากษาในศาลแรงงาน,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๒๕), หนา ๔.

๓๖

วิธีการในการจัดตั้งและดําเนินการองคกรของลูกจางและนายจาง รวมตลอดถึงการดําเนินการใน
ดานการจัดหางานและความมั่นคงในการทํางาน๓๘
เห็นไดจากความหมายของกฎหมายแรงงานวา เปนกฎหมายทีม่ ีลักษณะพิเศษนอกเหนือจาก
กฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ เปนกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เพราะเปนกฎหมายที่มุงถึงประโยชนสวนใหญของสาธารณะชน คํานึงถึงผูใชแรงงาน
ที่จะใหไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย มากกวาหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา
หากสัญญาจางแรงงานทีท่ าํ ขึ้นมีขอตกลงแตกตางจากกฎหมายแรงงาน ยอมตกเปนโมฆะไมมผี ล
ใชบังคับ กฎหมายแรงงานจึงประกอบดวยกฎหมายเอกชน (private law) และกฎหมายมหาชน
(public law) รวมเขาดวยกันเนื่องจากมีสว นที่กาํ หนดความสัมพันธระหวางคูสัญญา ที่มีฐานะ
เทาเทียมกัน เชน การทําสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง และมีสวนที่กาํ หนด
ความสัมพันธระหวางคูสัญญาที่ฝายหนึง่ มีอํานาจเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง เชน การออกคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐสั่งใหนายจางปฏิบัติตาม เปนตน นอกจากนี้
กฎหมายแรงงานยังเปนกฎหมายสวัสดิการสังคม และมีผลกระทบเกี่ยวของผูกพันอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิต
อันเปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญทางเศรษฐกิจ สงผลถึงความเจริญเติบโตทางสังคมตลอดจน
ประเทศชาติเสมอมา
เมื่อปญหาแรงงานเปนปญหาที่กระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเกิดปญหา
ดานแรงงานขึ้น ยอมเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม เชน ปญหาการลงทุน ปญหาการวางงาน
กระทบตอตนทุนการผลิต อัตราเงินเฟอ เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวติ ของประชาชน
และความสงบสุขของสังคมสวนรวม อันมีผลตอระบบเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และเปนผลเสียตอ
ประเทศชาติ การยุติขอพิพาทแรงงานโดยที่คูกรณียอมรับนับถือเปนยุติวาถูกตองและเปนธรรมนัน้
ก็จําตองมีองคกรพิเศษโดยเฉพาะที่จะกระทําการดังกลาวใหสมกับความมุง หมายทางดานแรงงาน
องคกรดังกลาวก็คือ “ศาลแรงงาน” (labour court) อันเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแรงงาน๓๙

๓๘

สุดาศิริ วศวงศ, คําบรรยายกฎหมายคุม ครองแรงงาน,(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ,
๒๕๔๕), หนา ๗.
๓๙
ธีระพงศ จิระภาค, “การยุติขอพิพาทแรงงานโดยศาลแรงงาน,” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๕), หนา ๒๔.

๓๗

ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งศาลแรงงาน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานที่มลี ักษณะ
แตกตางไปจากคดีแพงธรรมดา โดยใหมวี ิธีพิจารณาทีส่ ะดวก รวดเร็วและเหมาะสมกับลักษณะ
ของคดีแรงงาน ๔๐ เพราะมองเห็นวากระบวนการ และองคกรที่ทาํ หนาที่ระงับขอพิพาทแรงงานทีม่ ี
อยูเดิมไมเหมาะสม และไมทันตอสถานการณแรงงานที่เคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็วมาก โดยปรากฏ
เปนรูปธรรมครั้งแรกในวารสารแรงงานสัมพันธ ซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต วิลาวรรณ
ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เรื่องทาษที่ไมยอมรับการปลดปลอย และอีกหนึ่งบทความในป พ.ศ.๒๕๑๖ ทวง
ถามวาเราควรมีศาลแรงงานกันหรือยัง๔๑ ตอมาไดปรากฏแนวคิดในการจัดตั้งศาลแรงงานขึ้น ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๒๑๒ ที่บัญญัตวิ า “ศาลปกครอง
และศาลในสาขาแรงงาน สาขาภาษี หรือสาขาสังคม จะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ การแตงตั้ง
และการใหผพู พิ ากษาพนจากตําแหนง อํานาจหนาทีข่ องศาล ตลอดจนวิธพี ิจารณาของศาลให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น”
หลังจากนั้นไดมีการดําเนินการจัดตั้งศาลแรงงานขึ้น โดยจัดตั้งใหเปนศาลชํานัญพิเศษที่
สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ปจจุบันสังกัดศาลยุติธรรม) และไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ กับมีพระราชกฤษฎีกาใหเปดทําการศาลแรงงานกลาง
ตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคและเหตุผลในการออกกฎหมาย
ดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะพิเศษของกฎหมายแรงงาน อันตางไปจากคดีแพงโดยทั่วไป
ปรากฏตามหมายเหตุทา ยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
วา “โดยที่คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาโดยทั่วไป
เพราะเปนขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน หรือเกี่ยวกับสิทธิของ
นายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
ซึ่งขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษา ซึ่งเปนผูมีความรูและความเขาใจใน
ปญหาแรงงานรวมกับผูพพิ ากษาสมทบฝายนายจาง และฝายลูกจาง ทั้งการดําเนินคดีควรเปนไป
โดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม เพื่อใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอม
ความ และสามารถกลับไปทํางานรวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน จําเปนตองยกเวน
๔๐

จํารัส เขมะจารุ, ศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน, พิมพครั้งที่ ๓(กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๒๗), หนา ๑.
๔๑
สุชาติ สุคนธกานต, พงษศักดิ์ ถนอมวงษ และบัณฑิตย ธรรมตรีรัตน, “บทบาท
ศาลแรงงานกับขบวนการแรงงาน,” ใน ระบบไตรภาคีกับขบวนการแรงงานไทย,(กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิอารมณ พงศพงัน, ๒๕๓๒), หนา ๖๘-๖๙.

๓๘

ขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหลายกรณีดวยกัน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น”
๒.๒.๑.๒ ความหมายและประเภทคดีแรงงาน
คดีแรงงาน หมายถึง คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ซึ่งมีการ
ดําเนินคดีอันแตกตางไปจากคดีแพงทัว่ ไป โดยตั้งอยูบนหลักการที่สาํ คัญ ๔ ประการ คือ ประหยัด
สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม
การแบงประเภทคดีแรงงานดังกลาว พอแบงไดเปน ๓ กลุมดังนี้
(๑) คดีแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธพ
ี จิ ารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘
วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๙ แบงแยกคดีแรงงานออกเปน ๒ ประเภท คือ คดีแรงงานทั่วไป และ
คดีเลิกจางไมเปนธรรม ซึง่ สามารถพิจารณาไดดังนี้
คดีแรงงานทั่วไป คือ บรรดาคดีทั้งปวงที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมี
คําสั่ง ซึง่ เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ วรรคหนึง่ กลาวคือ
(๑) คดีพิพาทเกีย่ วดวยสิทธิ
เกี่ยวกับสภาพการจาง

หรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน

หรือตามขอตกลง

คดีที่พิพาทเกีย่ วดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หมายถึง คดีที่เกิดจากการ
โตแยงสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน ซึง่ เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ วาดวยจางแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖ โดยเปนคดีที่เกิดจากการ
ผูกนิติสัมพันธกันระหวางคูสญ
ั ญาสองฝาย ที่ฝายหนึง่ เรียกวา “ลูกจาง” ตกลงทํางานใหแกอกี
บุคคลหนึ่งที่เรียกวา “นายจาง” และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ลกู จางทํางานให

๓๙

ดังนั้น หากมีคดีพิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานที่ตกลงกันไว ระหวางนายจางกับลูกจาง
คดีดังกลาวยอมเปนคดีแรงงาน เชน คดีที่ลูกจางฟองเรียกรองสินจางหรือคาจางจากนายจาง
คดีที่นายจางฟองลูกจางที่ไมปฏิบัติตามสัญญาจางที่มตี อกัน หรือคดีที่ลูกจางฟองนายจางขอให
ออกใบสําคัญแสดงการทํางาน เปนตน
สําหรับคดีที่พิพาทเกี่ยวดวยสิทธิ หรือหนาที่ ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น
หมายถึง คดีที่ฟองรองกันระหวางนายจาง ลูกจาง องคกรฝายนายจางและฝายลูกจางเกี่ยวกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ
การเลิกจาง หรือประโยชนอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับการจางหรือการทํางาน ซึ่งทัง้ สองฝายไดจัดทํากันขึน้
โดยขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางมีกฎเกณฑ และเงื่อนไขเปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๒๐ ตัวอยางคดีแรงงานประเภทนี้ เชน คดีที่
ลูกจางฟองเรียกเงินโบนัส เงินคาครองชีพ หรือสวัสดิการตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ที่สหภาพแรงงานไดทาํ ไวกับนายจาง เปนตน
(๒) คดีพิพาทเกีย่ วดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

หรือ

คดีที่พิพาทเกีย่ วดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน คือ คดีที่
นายจางและลูกจางถูกโตแยงสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
แลวมาฟองเรียกรองอีกฝายหนึง่ ตามกฎหมายดังกลาว เชน ลูกจางฟองเรียกสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เปนตน
สวนคดีทพี่ ิพาทเกีย่ วดวยสิทธิ หรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยดวยแรงงานสัมพันธ คือ
คดีที่ฟองรองกันระหวางนายจางหรือองคกรฝายนายจาง กับลูกจางหรือองคกรฝายลูกจาง โดย
กลาวอางวาอีกฝายไมทาํ ตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ เชน ลูกจาง
ฟองนายจางเรียกคาเสียหายจากการกระทําอันไมเปนธรรม ตามคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ
หรือกรณีท่เี กิดขอพิพาทแรงงานทีน่ ายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงาน
ลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรือ
อนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวกับขอเรียกรองโดยไมมีความผิด เปนตน

๔๐

(๓) กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาล
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

หรือ

กรณีทจี่ ะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานนัน้ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมปรากฏวามีกรณีที่นายจางหรือลูกจางจะตองใชสิทธิทางศาล
แตอยางใด จึงไมมีคดีประเภทนีท้ ี่จะรองไปยังศาลแรงงานได๔๒
สวนกรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ก็เปนกรณีที่ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ ไดบัญญัติรับรองสิทธิในการนําคดีมาสูศาลไว และ
นายจาง หรือองคกรฝายนายจาง หรือลูกจาง หรือองคกรฝายลูกจาง จําเปนตองใชสิทธินั้น เชน
ตามมาตรา ๕๐ ทีว่ าหากคณะกรรมการลูกจางเห็นวา การกระทําของนายจางจะทําใหลูกจาง
ไมไดรับความเปนธรรม หรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจาง ลูกจาง
หรือสหภาพแรงงานมีสทิ ธิรอ งขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งตามมาตรา ๕๑ ที่วา
ในกรณีที่กรรมการลูกจางผูใ ด หรือคณะกรรมการลูกจางไมปฏิบัตหิ นาที่ของตนโดยสุจริต หรือ
กระทําการอันไมสมควรอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือเปดเผยความลับ
ของนายจางเกีย่ วกับการประกอบกิจการโดยไมมเี หตุผลสมควร นายจางมีสทิ ธิรองขอใหศาลแรงงาน
มีคําสั่งใหกรรมการลูกจางผูน ั้น หรือกรรมการลูกจางทัง้ คณะพนจากตําแหนงได ตลอดจนตาม
มาตรา ๕๒ ซึ่งเปนเรื่องทีน่ ายจางประสงคจะลงโทษกรรมการลูกจางจะตองไดรับอนุญาตจาก
ศาลแรงงานกอน
กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธนี้ รวมตลอดถึงตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔ วรรคสอง ที่บัญญัติให
นายจางซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน เวนแต กรรมการกิจการสัมพันธผนู นั้ จะใหความยินยอม
เปนหนังสือ หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ

๔๒

เกษมสันต วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน,พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๓๑๕-๓๑๖.

๔๑

(๔) คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
คดีแรงงานประเภทนี้ หมายถึง คดีทนี่ ายจาง หรือองคกรฝายนายจาง หรือลูกจาง หรือ
องคกรฝายลูกจาง เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัย หรือคําสั่งของเจาพนักงาน เชน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ที่สั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษในกรณีนายจาง
ยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานทีอ่ ื่น ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๐ หรือคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (แมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตในปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหโอนอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน อัน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ ดังนั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ซึง่ มีอาํ นาจบังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงแรงงาน จึงมีอาํ นาจ
พิจารณา วินิจฉัยสัง่ การในเรื่องดังกลาว ยอมมีฐานะเปนรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ ในความหมายนี้) ในเรื่องคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนไมรับจดทะเบียน แกไข
เพิ่มเติมขอบังคับ ใหกรรมการหรือคณะกรรมการออกจากตําแหนง ไมรับจดทะเบียนการควบกัน
และใหเลิกสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน สภาองคกรนายจาง
และสภาองคกรลูกจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๓, มาตรา ๕๙,
มาตรา ๖๒, มาตรา ๗๔, มาตรา ๗๙, มาตรา ๘๓, มาตรา ๙๑, มาตรา ๙๔, มาตรา ๑๐๗,
มาตรา ๑๑๐, มาตรา๑๑๑ และมาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๐ หรือกรณีอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน และการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามมาตรา ๒๓, มาตรา ๒๔, มาตรา ๓๕ (๔) และมาตรา ๑๒๕ ประกอบกับมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตน

๔๒

(๕) คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงาน
หรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน
คดีแรงงานอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจาง อันสืบเนือ่ งมาจากขอพิพาท
แรงงานหรือเกีย่ วกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน หมายถึง คดีที่นายจางหรือลูกจางจงใจ
หรือประมาทเลินเลอทําตออีกฝายหรือบุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมาย จนเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
และการกระทํานัน้ สืบเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงาน หรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจาง โดย
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางไดวนิ ิจฉัยถึงสถานะของลูกจาง ใหหมายรวมถึง ลูกจางของ
สวนราชการไมวาจะเปนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวดวย ๔๓ ตัวอยางคดีประเภทนี้เชน คดีที่
ลูกจางมีหนาที่เก็บเงินจากลูกคาแทนนายจาง แตกลับเบียดบังยักยอกเอาเงินนั้นไปเปนของตน
หรือคดีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําชี้ขาดในขอพิพาทแรงงาน ตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานแลว ฝายนายจางหรือลูกจางไมเห็นดวยกับคําชี้ขาดดังกลาว จึงใชกําลังทําราย
รางกายอีกฝาย เปนตน
(๖) ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
ปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ กําหนดใหโอนอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘ ซึง่ เปนกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแลว
ดังนัน้ ในปจจุบันรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน จึงมีอาํ นาจขอใหศาลแรงงานชี้ขาดในเรื่องดังกลาว)
ที่จะขอใหศาลแรงงานชี้ขาดขอพิพาทแรงงานได ดังนัน้ จึงยังไมมีคดีแรงงานประเภทนี้ปรากฏใน
ศาลแรงงาน

๔๓

คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๘๐/๒๕๔๓ และ ๑๒๔/๒๕๔๕.

๔๓

คดีเลิกจางไมเปนธรรม คือ คดีทนี่ ายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุ หรือแมมสี าเหตุ
อยูบาง แตก็ไมใชสาเหตุที่จาํ เปนหรือสมควรจนถึงกับตองเลิกจางลูกจางนั้น ๔๔ ซึ่งศาลแรงงานมี
อํานาจสัง่ ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตอไป หรือกําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใช
ใหแทน อันเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๙ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวา
การเลิกจางลูกจางผูน ั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสัง่ ใหนายจางรับลูกจางผูนนั้ เขาทํางาน
ตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางาน
รวมกันตอไปได ใหศาลแรงงานกําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทน โดยใหศาล
คํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง
มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสทิ ธิไดรับประกอบการพิจารณา”
(๒) คดีแรงงานตามกฎหมายอื่นทีก่ ําหนดใหฟองยังศาลแรงงาน๔๕
คดีแรงงานนอกเหนือจาก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ยังมีกฎหมายบางฉบับกําหนดใหนายจาง ลูกจาง หรือผูมีสว นไดเสียนําคดีมา
ฟองรองตอศาลแรงงาน ยอมเปนคดีแรงงานประเภทหนึง่ ไดแก
(๑) คดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาทีต่ ามกฎหมายประกันสังคม
คดีแรงงานประเภทนีเ้ ปนไปตามผลแหงมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กลาวโดยสรุปไดวา เปนคดีที่นายจาง ผูป ระกันตน หรือบุคคลอื่นใด
ไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือของเจาหนาที่ ซึง่ สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้
ไดอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณภายในกําหนด ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการอุทธรณ
วินิจฉัยแลว ผูอ ุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยดังกลาวมีสทิ ธินําคดีไปสูศาลแรงงานได
ตัวอยางคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เชน กรณีลูกจางซึง่
เปนผูประกันตน หรือคูสมรสของผูประกันตน ฟองเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ หรือกรณีที่ลูกจางฟองเรียกประโยชนทดแทนตางๆ เชน ประโยชนทดแทน
๔๔
๔๕

พงษรัตน เครือกลิน่ , คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย, หนา ๔๔๖.
เกษมสันต วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน, หนา ๓๑๗-๓๑๘.

๔๔

ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ประโยชนทดแทนใน
กรณีทุพพลภาพ หรือกรณีนายจางฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณในเรื่อง
การอุทธรณคาํ สั่งพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเรียกใหนายจางสงเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ
การพิจารณา เปนตน
อนึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีกรณีปญหาเชนเดียวกับ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทีย่ ังคงกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนผูรักษาการตามกฎหมาย แตในปจจุบัน กฎหมายไดกําหนดใหโอนอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน อันเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ ที่สาํ นักงานประกันสังคม
ไดถูกกําหนดใหเปนสวนราชการของกระทรวงแรงงาน ดังนัน้ รัฐมนตรีแรงงานซึง่ เปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของกระทรวงแรงงานที่สาํ นักงานประกันสังคมสังกัดอยู จึงเปนรัฐมนตรีผูรักษาการและ
มีอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
(๒) คดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาทีต่ ามกฎหมายเงินทดแทน
คดีแรงงานประเภทนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๒
และมาตรา ๕๓ ทีก่ ลาวโดยสรุปไดวา เปนคดีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย
หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ และไดอุทธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายในกําหนด โดยหลังจากที่คณะกรรมการวินจิ ฉัย
แลว ผูอุทธรณไมพอใจคําวินจิ ฉัยดังกลาว จึงนําคดีมาสูศ าลแรงงาน
ตัวอยางคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เชน กรณีฟองขอให
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ในเรื่องการสัง่ ใหจา ย
หรือไมจาย เงินทดแทนแกลกู จาง เปนตน
(๓) คดีแรงงานตามแนวคําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙
วรรคสอง บัญญัติไววา “ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูใ นอํานาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาจะ

๔๕

เกิดปญหาขึ้นในศาลแรงงาน หรือศาลอื่น ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัย
คําวินจิ ฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางใหเปนที่สุด” จึงทําใหเกิดคดีแรงงานอีกประเภทหนึ่ง
จากการตีความเพิ่มเติมขยายประเภทคดีแรงงานออกไปจากที่กาํ หนดไวตามกฎหมาย เมือ่ คําวินจิ ฉัย
ของอธิบดีผูพพิ ากษาศาลแรงงานกลางนัน้ เปนที่สุดไมอาจโตแยงหรือคัดคานไดอีก จึงเปนบรรทัดฐาน
ทําใหมีคดีที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมอีก ในปจจุบันปรากฏไดดังนี้
คดีที่ลูกจางผิดสัญญาขอรับทุนคาใชจายเพื่อไปฝกอบรมในตางประเทศ หรือผิดสัญญา
ลาไปศึกษาตอในตางประเทศ หรือผิดสัญญาฝกงานในตางประเทศ หรือผิดสัญญารับทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ๔๖ คดีที่ลกู จางฟองตัวแทนทําสัญญาแทนนายจางซึง่ เปนตัวการ
ที่อยูตางประเทศ และมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ ๔๗ คดีที่เรียกรองสิทธิและหนาทีต่ ามระเบียบ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔
(ในปจจุบันไดแก พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓) ๔๘ คดีทนี่ ายจางฟอง
ลูกจางตามสัญญากูยืมเงินสวัสดิการ ๔๙ คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๕๐ คดีที่ลูกจางฟองขอใหนายจางออกหนังสือรับรองหักภาษี
เงินได ณ ที่จา ย๕๑ คดีที่ลูกจางฟองนายจางใหจา ยคาชดเชยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕๒ คดีที่ลูกจางนํา
ความลับทางการคาของนายจางไปเปดเผยแกคูแขงทางการคาของนายจาง ๕๓ คดีที่นายจางฟอง
ผูค้ําประกันการทํางานของลูกจาง๕๔
๔๖

คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๒/๒๕๓๓, ๓๗/๒๕๔๖ และ ๖/๒๕๔๗.
๔๗
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๓๗/๒๕๓๐, ๒๖/๒๕๔๗, ๓๑/๒๕๔๗,
๔๑/๒๕๔๗ และ ๔๙/๒๕๔๗.
๔๘
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๑๒๙-๑๓๔/๒๕๓๕.
๔๙
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๒๗/๒๕๓๖, ๕/๒๕๔๕ และ๗๑/๒๕๔๖.
๕๐
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๒๗/๒๕๓๘,๙/๒๕๔๖ และ ๖๙/๒๕๔๖.
๕๑
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๒๘/๒๕๔๑.
๕๒
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๘๖/๒๕๔๒.
๕๓
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๗๖/๒๕๔๔ และ ๑๘/๒๕๔๖.
๕๔
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๙/๒๕๓๔,๑๒/๒๕๓๘ และ ๖๗/๒๕๔๒.

๔๖

คดีแรงงานทั้ง ๓ กลุมดังกลาว ยอมเปนคดีทั้งหมดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลแรงงาน ซึง่ นอกจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๙ แลวยังประกอบดวยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ
ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๒ ลักษณะ ๕ วาดวยละเมิด มาตรา ๔๒๐ ถึง
มาตรา ๔๕๒ และ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ วาดวยจางแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖
ลักษณะ ๙ วาดวยยืม มาตรา ๖๔๐ ถึงมาตรา ๖๕๖ ลักษณะ ๑๑ วาดวยค้ําประกัน มาตรา ๖๘๐
ถึงมาตรา ๗๐๑ และ ลักษณะ ๑๕ วาดวยตัวแทน มาตรา ๘๒๔, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๑๘, พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒, พระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓, พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐาน
ของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทั้งประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐(๑)
และมาตรา ๕๐
๒.๒.๒ คดีแรงงานในตางประเทศ
ผูเขียนขอจํากัดขอบเขตการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาคดีปกครองของตางประเทศ ซึ่ง
แบงการศึกษาไดดังนี้
(๑) ประเทศฝรั่งเศส๕๕
ประเทศฝรั่งเศส คดีแรงงานนั้นอยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน (Conseil de Prud’Hommes)
ซึ่งเปนศาลชัน้ ตนเฉพาะคดีในศาลแพง ทีเ่ ปนศาลอยูในระบบศาลยุตธิ รรม ศาลแพงของประเทศ
ฝรั่งเศสตั้งอยูบ นหลักการของขอพิพาทตองถูกแกไขโดยคําพิพากษาที่เหมาะสมทีส่ ุด (adequation)
นอกจากศาลแพงทีม่ ีอํานาจวินิจฉัยคดีแพงโดยทัว่ ไป หรือที่เรียกวา ศาลจังหวัด (Tribunal de
Grande Instance) ซึ่งมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงทุกประเภท ที่กฎหมายไมไดกําหนดไว
๕๕

Christain Dadomo and Susan Farran, The France Legal System, Second
Edition(London: Sweet & Maxwell, 1996), pp. 52-67.

๔๗

ใหเปนอํานาจของศาลใดเปนการเฉพาะแลว และมีการแยกศาลแพงออกเปนศาลแพงพิเศษรวม ๕
ศาล ไดแก ศาลแขวง (Tribunal d’Instance) ศาลพาณิชย (Tribunal de Commerce)
ศาลแรงงาน (Conseil de Prud’Hommes) ศาลประกันสังคม (Tribunaux des Affaires de
Securite Sociale) และศาลสัญญาเชา (Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux)
ศาลแรงงานในประเทศฝรัง่ เศสมีอํานาจในการไกลเกลีย่ และพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ที่เกิดจากสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางและลูกจางอันเปนขอพิพาทสวนบุคคล (individual
employment disputes) ในเรื่องเกีย่ วกับการไมปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน และไมปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน โดยขอพิพาทที่เกิดจากการรวมเจรจาตอรอง (collective dispute) รวมทัง้ ใน
เรื่องประกันสังคม (social security) และเงินทดแทนทีไ่ ดรับอันตรายอันเกิดจากการอุตสาหกรรม
(industrial injuries) ไมอยูในอํานาจของศาลแรงงาน ทั้งนี้คูความที่ฟองรองตองเปนปจเจกชน
(individuals) เทานัน้ ขอพิพาทกับรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ เกีย่ วกับกฎหมายมหาชนไมอาจ
ฟองรองที่ศาลแรงงานได
ศาลแรงงานแบงออกเปน ๕ แผนก ไดแก แผนกพาณิชย (la section du commerce et
des services commerciaux) พิจารณาคดีขอพิพาทในกิจการพาณิชยกรรม แผนกอุตสาหกรรม
(la section de l’industrie) พิจารณาคดีขอพิพาทในกิจการอุตสาหกรรม แผนกบุคคลฝายบริหาร
(la section de l’encardrement) พิจารณาคดีเฉพาะลูกจางที่มีอํานาจในการบริหาร แผนก
เกษตรกรรม (la section de l’agriculture) พิจารณาคดีขอพิพาทในกิจการเกษตรกรรม และแผนก
กิจการอืน่ ๆ (la section des activites diverses) พิจารณาคดีขอพิพาทอื่นนอกเหนือจากกิจการ
ขางตน ๕๖ ขอบเขตอํานาจศาลในแตละแผนกนั้น อาจสัมพันธกับกิจกรรมของนายจาง หรือของ
ธุรกิจที่ลูกจางฟองรอง ในแตละแผนกจึงอาจถูกแบงยอยออกไปอีกตามความเชี่ยวชาญ เชน อาจ
แบงยอยเปนแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลิกจางเพราะคนลนงาน ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
เปนตน
ในระบบของศาลแพงพิเศษของศาลฝรั่งเศส ยังมีศาลพิเศษที่อาจเกี่ยวของกับคดีแรงงาน
ในประเทศไทยดวย คือ ศาลประกันสังคม ซึง่ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพพิ าทในเรื่องการ
ประกันสังคม เชน เรื่องการประกันตน เงินสมทบ ผลประโยชนทดแทน เปนตน
ดังนัน้ คดีแรงงานของประเทศฝรั่งเศส จึงเปนคดีพิพาทตามกฎหมายเอกชน ที่เกีย่ วกับ
การไมปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ขอพิพาทที่เกิดขึ้น
๕๖

ประคนธ พันธุวิชาติกุล และเกษมสันต วิลาวรรณ, “รายงานการดูงานศาลแรงงาน ณ
ประเทศอิสราเอลและประเทศฝรั่งเศส,” ดุลพาห ๓๑, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๒๗): ๖๗-๖๘.

๔๘

จากกฎหมายมหาชน อันเกีย่ วของกับรัฐ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ มิไดอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงานฝรั่งเศสแตอยางใด
(๒)ประเทศเยอรมัน
ในประเทศเยอรมัน ศาลแรงงาน เปนศาลที่มีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทตามกฎหมาย
เอกชน ซึง่ มิใชขอพิพาททีอ่ ยูในศาลแพง ดังนั้น ศาลแรงงานจึงไมใชศาลปกครองเฉพาะเรื่อง
เหมือนศาลสังคม และศาลภาษี ขอพิพาทที่อยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน จึงเปนเรื่องเกีย่ วกับ
ขอพิพาทแรงงาน อันไดแก ขอพิพาทในทางเอกชนระหวางผูเกี่ยวของกับสัญญาจาง อันเปนเรือ่ ง
สัญญาจางที่ไดมีการตกลงกัน รวมทั้งการกระทําละเมิด และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรอง
คาเสียหายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ขอพิพาทในทางเอกชนระหวางลูกจาง กับนายจาง
เกี่ยวกับความสัมพันธในการจาง หรือเรื่องสิทธิหรือหนาที่จากความสัมพันธในการจาง รวมทั้งขอ
พิพาทจากการทําละเมิด ซึ่งมีความสัมพันธในการจาง และขอพิพาทระหวางลูกจางดวยกันจาก
การทํางานรวมกัน เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดการกระทําละเมิดเทาทีก่ ารกระทํานัน้ มีความเกี่ยวพัน
กับความสัมพันธในการจาง๕๗
นอกจากนี้ระบบศาลของเยอรมัน ยังมีอีกหนึ่งศาลที่เกี่ยวของกับการประกันสังคม คือ
ศาลสังคม ซึง่ เปนศาลปกครองเฉพาะเรื่อง มีเขตอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทในทางกฎหมาย
มหาชนในเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมดังนี้ ขอพิพาทในทางมหาชนในขอบเขตเรื่องการประกันสังคม
การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การประกันความทุพพลภาพ และการประกันเงินเลี้ยงชีพ
รวมทั้ ง ขอพิพ าทในทางมหาชนในเรื่อ งเกี่ ย วกับ การจ า ยเงิ น เดื อน ในกรณีที่ ลูก จา งหยุ ดพัก
(lohnfortzahlung) ที่เกิดจากนิติสัมพันธในทางกฎหมายมหาชนระหวางนายจางกับผูประกันตน
เทานัน้ ๕๘
(๓) ประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษ ไมมรี ะบบศาลแรงงานเพื่อพิจารณาขอพิพาททางดานแรงงานตาม
กฎหมายแรงงานเปนการเฉพาะ เนื่องจากเปนระบบศาลเดี่ยว โดยศาลยุติธรรมมีอาํ นาจพิจารณา
๕๗

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับคดีปกครอง, หนา ๒๕.
๕๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔.

๔๙

พิพากษาคดีทกุ ประเภท ไมวาจะเปนขอพิพาทในเรื่องสัญญา ละเมิด แรงงาน และกฎหมาย
มหาชน๕๙
เนื่องจากขอพิพาทแรงงานเปนเรื่องที่ออนไหว และสลับซับซอน การที่ศาลยุตธิ รรมของ
อังกฤษตัดสินคดี เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ของคูกรณีตามที่กฎหมายกําหนดไว และตาม
ความเปนธรรม ในบางกรณี เชน การตีความในขอกําหนดของสัญญาจางแรงงาน คําชี้ขาดในเรือ่ ง
เงินทดแทนของการไดรับอันตรายจากการทํางาน หรือการตีความในขอกําหนดนัน้ ศาลอาจจะไม
เขาใจถึงความซับซอนของความสัมพันธดานแรงงาน เนื่องจากศาลมิไดอยูในฐานะนายจาง และ
ลูกจาง สวนใหญตามระบบกฎหมายของอังกฤษจึงพยายามจะหลีกเลี่ยง ไมใหนําขอพิพาทแรงงาน
เสนอตอศาลยุติธรรม โดยมีการสรางทางเลือกในการระงับขอพิพาทตาง ๆ ขึ้น ไมวาจะเปนการ
จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือโดยวิธีอื่น ซึง่ ในประเทศอังกฤษมีระบบ
การระงับขอพิพาททางดานแรงงาน สรุปไดดังนี๖๐
้
การไกลเกลีย่ (conciliation) การไกลเกลี่ยในสถานทีท่ ํางาน เรียกรองใหมีบุคคลที่สามที่
เปนอิสระจากคูกรณี เขามาสํารวจหาความเปนไปไดในการแกปญหาขอขัดแยง ใหเกิดความ
สมานฉันทรวมกัน ในประเทศอังกฤษ รัฐบาลสนับสนุนจัดใหมีผูไกลเกลี่ยอิสระ ที่เรียกวา The
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) โดยทําหนาที่ไกลเกลีย่ คูความในเรื่อง
ขอพิพาทจากการรวมเจรจาในทางอุตสาหกรรม (collective industrial dispute) ซึ่งในการไกลเกลี่ย
ACAS สามารถใหคําแนะนําอยางเชี่ยวชาญในเรื่องการปรับปรุงอุตสาหกรรมสัมพันธ (industrial
relations) เชน ขอเสนอเกีย่ วกับการปรับปรุงองคกรควรถูกจัดการอยางใด เปนตน นอกจากนี้
ACAS ยังมีบทบาทมากที่สุดในการไกลเกลี่ย ทีเ่ กี่ยวกับขอพิพาทสวนบุคคล เชน การเลิกจางไม
เปนธรรม การเลือกปฏิบัติ การจายเงินอยางเทาเทียม การปกปองคาจาง การฝาฝนสัญญา คาจาง
ขั้นต่ํา และเวลาทํางาน เปนสําคัญ
การชีข้ าดขอพิพาท (arbitration) การชี้ขาดขอพิพาทสวนบุคคล กระทําโดยบุคคลที่สาม
ซึ่งมีความเปนอิสระโดยไดรับเลือกจากคูความ แมการชี้ขาดขอพิพาทจะไมมีการพิจารณาอยาง
๕๙

Simon Deakin and Gillian S Morris, Labour Law,Third edition(London:
Butterworth, 2001), pp. 81-82.
๖๐
Hugh Collins, K D Ewing and Aileen McColgan, Labour Law Text and Materials,
(Oxford: Hart Publishing, 2001), pp. 22-29.

๕๐

เปนทางการ และทําใหการนําคดีไปสูศาลยุติธรรมลาชาออกไปอีกก็ตาม แตการระงับขอพิพาทวิธีนี้
ก็มีขอดี คือ ผูท ําหนาทีช่ ี้ขาดขอพิพาทมีความเขาใจอุตสาหกรรมสัมพันธ และกฎในสถานที่ทาํ งาน
(law of workplace) ดีกวาผูพพิ ากษาในศาลยุติธรรม เดิมการชี้ขาดขอพิพาทในประเทศอังกฤษ
เปนเรื่องความสมัครใจของคูความ จัดทําโดย ACAS แตตอมากฎหมายบังคับใหคณะกรรมการ
ชี้ขาดขอพิพาทกลาง (Central Arbitration Committee) หรือที่เรียกวา “CAC” เปนผูมีอํานาจใน
การชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดจากการรวมเจรจาแทน และปจจุบันกฎหมายยังขยายการชีข้ าดขอพิพาท
ไปถึงในเรื่องเลิกจางไมเปนธรรมดวย โดย CAC มีแนวโนมวาจะโนมนาวใหคูความเจรจาทําความ
ตกลงกันมากกวาการชี้ขาดตัดสินคดี
คณะกรรมการวินจิ ฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (Employment Tribunals) เปนการ
จัดตั้งองคกร โดยกฎหมายลายลักษณอักษร มิไดมีฐานะเปนศาลยุติธรรม หรือหนวยงานในสังกัด
ของระบบศาลยุติธรรม ใชอํานาจกึง่ ตุลาการและกึง่ ปกครอง ทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับ
การจางแรงงาน เริ่มแรกเรือ่ งทีพ่ ิพาทสวนใหญเปนเรื่องขอพิพาทสวนบุคคลของลูกจางที่มีปญหา
ขัดแยงกับนายจาง เชน เรื่องผิดสัญญาจางแรงงาน เปนตน ตอมาเขตอํานาจในการพิจารณาไดถกู
ขยายออกไปมาก เชน เรื่องการเรียกรองคาจางคาง เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
อันเนื่องมาจากการทํางาน คําสั่งหามเขารวมการกระทําในทางอุตสาหกรรม เปนตน โดยทัว่ ไป
องคคณะในการพิจารณาคดี เปนระบบไตรภาคี (tripartitie) ประกอบดวยผูตัดสินชี้ขาด ๓ คน คือ
ประธานซึ่งเปนนักกฎหมาย กับสมาชิกสมทบอีก ๒ คน ที่มาจากองคกรนายจาง และสหภาพแรงงาน
ฝายละคน การพิจารณาตัง้ อยูบนพืน้ ฐานความรวดเร็ว ไมเครงครัดในระเบียบแบบแผน และประหยัด
เพื่อใหลูกจางสามารถนําคดีมาฟองรองได
คดีที่มาสูคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ไดแก คดีเลิกจางไมเปนธรรม
คดีเลิกจางเพราะคนลนงาน การหักคาจาง การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุเชื้อชาติ เพศ การจายคาจาง
อยางเทาเทียม การฝาฝนสัญญาจาง และคดีอื่น เชน สิทธิตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ และ
ประเด็นเกีย่ วกับสหภาพแรงงาน การรวมเจรจาตอรองในทางอุตสาหกรรมสัมพันธ เปนตน๖๑
รูปแบบอื่นของทางเลือกในการระงับขอพิพาท (other forms of alternative dispute
resolution) ประกอบดวย Pensions Ombudsman เปนเรื่องที่ลูกจางเห็นวาตนถูกกระทําอยางไม
๖๑

James Holland and Stuart Burnett, Employment Law,(Oxford: Oxford
University Press, 2002), pp. 323-324.

๕๑

ยุติธรรมภายใตแบบแผนการจายเงินบํานาญของนายจาง โดยการรองเรียนตอผูตรวจการรัฐสภา
(ombudsman) ซึ่งการพิจารณาจะหยิบยกเรื่องการบริหารที่ไมมปี ระสิทธิภาพ มาพิจารณา
มากกวาเรื่องผิดสัญญา โดยนายจางอาจอุทธรณการตัดสินใจของผูตรวจการตอศาลยุติธรรมได,
The Certification Officer ซึ่งเจาหนาที่ดงั กลาวเปนผูเก็บรักษารายการเอกสารของสหภาพแรงงาน
และใหใบรับรองสหภาพแรงงาน โดยเปนผูพิจารณาคํารองทุกขของสมาชิกสหภาพแรงงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานของสหภาพแรงงานนั้น และมีอํานาจสอบสวนเรื่องการเงินของสหภาพแรงงาน
ตลอดจนมีอํานาจเกี่ยวกับการตัดสินชี้ขาดในขอพิพาทสําคัญทั้งหลาย ระหวางสหภาพแรงงาน
และสมาชิก และ The TUC Disputes Committee เปนกลไกในการควบคุมตัวเองของสหภาพแรงงาน
ในเครือเดียวกัน เพื่อแกไขขอพิพาทที่กาํ ลังเปนปญหาระหวางกัน โดยคณะกรรมการนี้จะพยายาม
ที่จะไกลเกลี่ยระหวางสหภาพแรงงานกอนที่จะตัดสินชี้ขาด
ศาลยุติธรรม (The Ordinary Court) คดีแรงงานสวนใหญที่มาสูศาลในประเทศอังกฤษ
นั้น เปนคดีทตี่ ัดสินจากคณะกรรมการวินจิ ฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (Employment Tribunals)
โดยหลังจากทีค่ ณะกรรมการดังกลาวมีคําวินิจฉัยแลว คูก รณีมีสิทธิอทุ ธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย
(point of law) ไปยังคณะกรรมการวินจิ ฉัยชี้ขาดอุทธรณแรงงาน (The Employment Appeal
Tribunals) หรือที่เรียกวา “ETA” ซึ่งมีองคคณะพิจารณาคดีแบบไตรภาคีดังเชนคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ในบางครัง้ ETA อาจจะยอนสํานวนไปใหคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน กลับไปพิจารณาขอเท็จจริงใหม เมื่อคํานึงถึงความถูกตองของการพิสจู น
ในทางกฎหมาย (to reconsider the facts in the light of the correct legal test) หากคูความไม
พอใจคําตัดสินของ ETA และไดรับอนุญาตแลว สามารถโตแยงเฉพาะปญหาขอกฎหมายตอไปยัง
ศาลอุทธรณ (The Court of Appeal) และศาลฎีกา (The House of Lords) ตามลําดับ ตัวอยาง
ของการพิจารณาพิพากษาในศาลอุทธรณ คือ การตีความหมายของคําวา การแบงแยกทางเพศ
และการเลิกจางตามขอเท็จจริงที่ยุติแลวนัน้ เปนการเลิกจางที่เปนธรรมหรือไม เปนตน
สรุปไดวาคดีแรงงานของประเทศอังกฤษนัน้ คือคดีที่เกีย่ วกับการจางงาน (employment)
ไมวาจะเปนเรือ่ งเกี่ยวกับขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน และการรวมเจรจาตอรองในทาง
อุตสาหกรรม เชน คดีเลิกจางไมเปนธรรม คดีเลิกจางเพราะคนลนงาน การหักคาจาง การเลือกปฏิบตั ิ
เพราะเหตุเชื้อชาติ เพศ การจายอยางเทาเทียม การฝาฝนสัญญาจาง การฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การเลิกจางกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน คํารองขอให
ศาลรับรองสหภาพแรงงานในการเจรจาตอรอง การเพิกถอนการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และ

๕๒

การกระทําอันไมเปนธรรม เปนตน ซึง่ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีแรงงงานเฉพาะแตปญหา
ขอกฎหมาย ที่ไดพิจารณาจากคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (Employment
Tribunals) และคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าดอุทธรณแรงงาน (The Employment Appeal
Tribunals) เทานัน้
๒.๓ คดีปกครองในศาลแรงงาน
หลังจากที่ไดทาํ การศึกษาถึงลักษณะและประเภทคดี ของคดีปกครองแลวนัน้ จะเห็นไดวา
มีคดีบางประเภทที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัย มีลักษณะเปนคดีปกครอง เนื่องจากใน
ประเทศไทยพัฒนาองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง จนกระทั่งเปนศาลปกครองดังเชนในปจจุบนั และ
คดีปกครอง เปนเรื่องของการควบคุมการกระทําของฝายปกครองใหชอบดวยกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑของกฎหมายปกครอง ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน ประกอบกับองคกร
พิจารณาคดีแรงงานในตางประเทศนัน้ มิไดมีลักษณะเชนเดียวกับศาลแรงงานไทย ดังนั้น เพื่อให
งายตอการแบงแยกประเภทคดีที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยออกเปนคดีปกครอง และ
คดีแรงงาน ผูเขียนจึงนําเอาหลักเกณฑของ “คดีปกครอง” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักเกณฑการแบงแยกกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน มาเปนหลักสําคัญ ดังนี้
(๑) คูกรณีฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๓ ไดใหความหมายของคําวา “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ไวดังนี้
หนวยงานทางปกครอง หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ใหใชอํานาจทางปกครอง หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล ผูที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานทางปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และบุคคลที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว
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และกฎหมายดังกลาวยังใหความหมายของ “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” ตอไปอีกวา
หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับ
การวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
จากความหมายดังกลาว มีคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ที่มีผูกอ
นิติสัมพันธเปนหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐดังนี้
-รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (เนื่องจากมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และโอน
อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมาย และมีการแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีน่ ั้น
อันเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งเปนผูใชอํานาจในฐานะผูบงั คับบัญชาสูงสุดของ
กระทรวงแรงงาน และเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘,
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
-รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เปนผูใชอาํ นาจในฐานะผูบงั คับบัญชาสูงสุดของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
-รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึง่ เปนผูใชอาํ นาจในฐานะผูบงั คับบัญชาสูงสุดของ
กระทรวงการคลัง และเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตาม พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
-นายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชขี้ าดขอพิพาทแรงงาน คณะบุคคล
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาท แลวแตกรณี
-ผูอนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือผูวาราชการจังหวัด) พนักงาน
เจาหนาที่ คณะกรรมการประนีประนอม และคณะกรรมการคุมครองการทํางาน ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
คุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ
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เพราะเปนขาราชการผูซงึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาท แลวแตกรณี
-นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซงึ่ รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
-เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม พนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการแพทย คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาท แลวแตกรณี
-เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม พนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
คณะกรรมการแพทย และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท แลวแตกรณี
-พนักงานตรวจแรงงาน คณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท แลวแตกรณี
-คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ คณะอนุกรรมการ พนักงาน
เจาหนาที่ และนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเปนขาราชการผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท รวมทัง้ เปนคณะผูบริหารสูงสุดของฝาย
ปกครอง แลวแตกรณี
นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจที่ตงั้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เชน ธนาคารออมสิน
การทาเรือแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย องคการสะพานปลา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห การไฟฟานครหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร การประปาสวน
ภูมิภาค การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ องคการฟอกหนัง สถาบันการบินพลเรือน องคการ
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แกว เปนตน ๖๒ ยอมเปนหนวยงานทางปกครองดวย เพราะสอดคลองกับความหมายของคําวา
“หนวยงานทางปกครอง” ตามกฎหมายดังกลาว
(๒) วัตถุประสงคของการกอนิติสัมพันธตองเปนไปเพื่อ “ประโยชนสาธารณะ” มี
กฎเกณฑของกฎหมายที่เปนกฎหมายบังคับ และมีลกั ษณะทั่วไปไมใชเฉพาะตัวบุคคล
โดยทุกคนตองปฏิบัติตาม จะตกลงยกเวนไมได
จากความหมายของกฎหมายแรงงาน ที่เปนกฎหมายทีม่ ีลักษณะพิเศษนอกเหนือจาก
กฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ เปนกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เพราะเปนกฎหมายทีม่ ุงถึงประโยชนสว นใหญของสาธารณชน คํานึงถึงผูใชแรงงาน
ใหไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย มากกวาหลักความศักดิ์สทิ ธิ์แหงการแสดงเจตนา หาก
สัญญาจางแรงงานที่ทําขึ้นมีขอตกลงแตกตางจากกฎหมายแรงงาน ยอมตกเปนโมฆะไมมีผล
ใชบังคับ ดังนัน้ นิติกรรมที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ไดจัดทําขึ้นตามกฎหมาย
แรงงาน จึงเปนการกระทําเพื่อความสงบสุขของสังคมสวนรวม จากปญหาแรงงานที่อาจมีผลตอ
ระบบเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และเปนผลเสียตอประเทศชาติ ยอมมิใชเปนการจัดทําที่มี
วัตถุประสงคทมี่ ุงผล “ประโยชนสว นตัว” ดังเชนการทํานิติกรรมของเอกชนอยางแนแท หนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐที่ไดกระทําการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแรงงงานดังกลาว
จึงเปนการกอนิติสัมพันธที่เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ อันไมอาจจะตกลงเปลี่ยนแปลงกับ
เอกชนอีกฝาย ใหแตกตางจากขอกําหนดที่กฎหมายแรงงานกําหนดไวได
(๓) วิธีการทีห่ นวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐใชเปน “วิธกี ารฝายเดียว” ที่ไม
ตองอาศัยความสมัครใจของเอกชน บังคับแกเอกชน และเปนการใชอํานาจที่อยูในฐานะ
เหนือกวาฝายเอกชน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากประเภทคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่งแลว วิธีการฝายเดียวของหนวยงาน
๖๒

ประเภทของรัฐวิสาหกิจโปรดอาน นันทวัฒน บรมานันท, คําอธิบาย พ.ร.บ.ทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๓), หนา ๒๐-๒๖.

๕๖

ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ใชในการกอนิติสัมพันธตามกฎหมายแรงงาน โดยไมตองอาศัยความ
สมัครใจของเอกชน สามารถแบงพิจารณาไดดังนี้
(ก) การออกกฎ เปนการกระทําที่มีผลบังคับเปนการทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเปนการวางกฎ
หรือหลักเกณฑใหมีผลใชบงั คับเปนการทัว่ ไป ไมไดใชบังคับเฉพาะเจาะจงแกผูหนึง่ ผูใด หรือแก
กรณีหนึ่งกรณีใดเปนการเฉพาะ ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ไดใหความหมายของคําวา “กฎ” ไว โดยหมายความถึง พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิน่ ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทัว่ ไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดเปนการ
เฉพาะ ดังนัน้ หากหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่ใชอาํ นาจตามกฎหมายแรงงานในการ
ออกกฎตามความหมายดังกลาว โดยมิชอบดวยกฎหมาย ยอมมีลักษณะเปนคดีปกครองซึ่งอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ตัวอยางของคดีปกครองในศาลแรงงานเกี่ยวกับการออกกฎ เชน การกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎระเบียบเกีย่ วกับการคุมครอง
ครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน ที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เกี่ยวกับการมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมดหรือแตบางสวน
แกนายจางประเภทหนึง่ ประเภทใด ที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือประกาศกําหนดหลักเกณฑการจายเงิน
ทดแทนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ที่อาศัยอํานาจตามขอ ๓๓ ถึงขอ ๓๕ แหงระเบียบ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๓๔ เปนตน
(ข) การออกคําสั่ง เปนการกระทําทีม่ ีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะราย และไมมีลกั ษณะ
เปนการวางกฎหรือหลักเกณฑแตอยางใด โดยเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มผี ลเปนการสราง
นิติสัมพันธขนึ้ กับบุคคลภายนอก ในอันที่จะกอ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานะภาพของสิทธิ หรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร หรือชั่วคราว เชน การสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน เปนตน ดังนัน้
หากหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่ ใชอํานาจตามกฎหมายแรงงานในการออกคําสัง่

๕๗

โดยมิชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทบตอสิทธิและหนาที่ของผูหนึง่ ผูใด การกระทําดังกลาว
ยอมมีลักษณะเปนคดีปกครองซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานเชนกัน
ตั ว อยา งของคดี ป กครองในศาลแรงงานเกี่ย วกั บการออกคํา สั่ง เชน คํา สั่ งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ในเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม ตามมาตรา ๑๒๕ แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือคําสัง่ อนุมัติหรือไมอนุมัติใหนายจางและลูกจาง
ตกลงกันจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่สูงกวารอยละสิบหาของ
คาจาง ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณ ตามมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ หรือคําวินจิ ฉัยอุทธรณของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานในเรือ่ งใหนายจาง
จายเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง หรือคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานที่ใหนายจาง หรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๓๙(๓) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน
(ค) การกระทําละเมิดทางปกครอง เปนกระทําอื่นใดที่มิใชเปนการแสดงเจตนา หรือสั่งการ
เพื่อกําหนดกฎเกณฑบังคับโดยทัว่ ไป หรือเฉพาะเรื่องเฉพาะราย อันจะกอใหเกิดสิทธิและหนาที่
แกคูกรณีอีกฝายหนึง่ แตเปนการใชกําลังทางกายภาพเขาไปดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของฝายปกครอง ไมวาจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง
หรือคําสั่งอืน่ หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร อันเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ กอใหเกิดความเสียหายแกผูใด
ผูหนึง่ ดังนั้น หากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมายแรงงาน แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก ยอมมีลักษณะเปน
คดีปกครองซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ตัวอยางของคดีปกครองในศาลแรงงานเกี่ยวกับการกระทําละเมิด เชน พนักงานตรวจ
แรงงานมิไดออกคําสั่งใหนายจางจายเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงานภายในกําหนด หรือ
พนักงานตรวจแรงงานเขาไปในสถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจาง หรือสถานที่ทาํ งาน
ของลูกจางในเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจาง แลวกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายขึน้ หรือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

๕๘

ออกคําสั่งใหกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธออกจากตําแหนงโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามกฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เปนตน
(ง) สัญญาทางปกครอง เปนกรณีทหี่ นวยงานทางปกครอง หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหกระทําแทนรัฐ ตกลงผูกนิติสัมพันธกับคูก รณีอีกฝายโดยการทําสัญญา ที่มีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่จัดใหทําบริการสาธารณะ หรือสาธารณูปโภค หรือแสวงหาผลประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปนสัญญาที่มขี อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลกั ษณะพิเศษทีแ่ สดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ เพื่อใหการใชอาํ นาจทางปกครอง หรือการดําเนินกิจการทางปกครอง หรือบริการสาธารณะ
บรรลุผล เชน กําหนดใหรัฐมีเอกสิทธิแ์ กไขปรับปรุงสัญญา หรือยกเลิกสัญญาได หากมี
สถานการณใดสถานการณหนึง่ เกิดขึ้นในอนาคต โดยรัฐยินยอมจายคาทดแทนให เปนตน
เมื่อพิเคราะหจากกฎหมายแรงงานทัง้ หมดแลวจะเห็นไดวา มิไดมีการบัญญัติถึงขอพิพาท
อันมีลักษณะดังเชนสัญญาทางปกครองไว เพราะการจัดทําสัญญาอื่นไมวา จะเปน สัญญาที่มี
ลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่จดั ใหทําบริการสาธารณะหรือสาธารณูปโภค หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ยอมเปนการนอกเหนือจากการทําสัญญาจางแรงงานและ
นอกเหนือจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งคงมิใชเปนการกําหนดความสัมพันธกนั เพื่อให
เกิดสิทธิและหนาที่ดังเชนการจางแรงงาน หรือเกี่ยวเนื่องจากสัญญาจางแรงงาน หรือเกี่ยวกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือเกีย่ วกับกฎหมายแรงงาน จึงมิอาจเปนคดีทศี่ าลแรงงานจะมี
อํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยได
แตอยางไรก็ตามมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ๖๓ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจระหวางศาล ๖๔ ที่วินจิ ฉัยขยายความสัญญาทางปกครองออกไป ใหหมายถึง
สัญญาเกี่ยวกับทุนการศึกษาขาราชการ เนื่องจากมีวัตถุแหงสัญญาที่ตองกลับมารับราชการ
อันเปนบริการสาธารณะ และมีขอกําหนดในสัญญาที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะพิเศษที่แสดงถึง
เอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไมอาจพบไดในสัญญาแพงทัว่ ไป จึงมีขอนาสังเกตวา อาจมีคดีแรงงานบางประเภท
มีลักษณะดังเชนสัญญาทางปกครอง ตามแนวคําพิพากษาและคําวินิจฉัยดังกลาว หากฝายลูกจาง
ผูทําสัญญาเกีย่ วกับทุนการศึกษานั้น เปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจทีต่ ั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา จึงอาจเปนคดีปกครองในศาลแรงงานดวยเชนเดียวกัน

๖๓

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองที่ ๔๓/๒๕๔๔ คําสัง่ ที่ ๑๒๗ /๒๕๔๔.
๖๔
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕.

๕๙

๒.๔ วิเคราะหเปรียบเทียบคดีแรงงานในศาลแรงงานไทยกับตางประเทศ
จากการศึกษาพบวา ประเทศฝรั่งเศสมีการแยกอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
และคดีแรงงานออกจากกันอยางเด็ดขาด เนื่องจากเปนระบบศาลคู การควบคุมความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําฝายปกครอง ไมวาจะเปนนิติกรรมทางปกครอง ปฏิบัติทางปกครอง และ
สัญญาทางปกครอง ลวนแตเปนคดีปกครอง ที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาทั้งสิน้ โดย
ศาลแรงงานของประเทศฝรัง่ เศสเปนศาลพิเศษของศาลแพง ในระบบศาลยุติธรรม ซึ่งมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน อันเปนคดีพิพาทที่เกิดจากสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางและ
ลูกจางอันเปนขอพิพาทสวนบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน และไม
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยขอพิพาทที่เกิดจากการรวมเจรจาตอรอง และการประกันสังคม
ไมอยูในอํานาจของศาลแรงงาน
สวนในประเทศเยอรมัน มีการแบงแยกศาลออกเปนหลายระบบ ซึ่งศาลแรงงานเปน
ศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายแพง มีอาํ นาจในการวินจิ ฉัยขอพิพาทตามกฎหมายเอกชน ที่เปน
เรื่องเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน อันไดแก ขอพิพาทในทางเอกชนระหวางผูเกี่ยวของกับสัญญาจาง
อันเปนเรื่องสัญญาจางที่ไดมีการตกลงกัน รวมทัง้ การกระทําละเมิด และโดยเฉพาะอยางยิง่ การ
เรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ขอพิพาทในทางเอกชนระหวางลูกจางกับนายจาง
เกี่ยวกับความสัมพันธในการจาง หรือเรื่องสิทธิหรือหนาที่จากความสัมพันธในการจาง รวมทั้ง
ขอพิพาทจากการทําละเมิด ซึ่งมีความสัมพันธในการจาง และขอพิพาทระหวางลูกจางดวยกัน
จากการทํางานรวมกัน เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดการกระทําละเมิดเทาที่การกระทํานัน้ มีความ
เกี่ยวพันกับความสัมพันธในการจาง โดยขอพิพาทดังกลาวตองไมอยูในเขตอํานาจศาลแพง สวน
ศาลปกครองเยอรมัน มีลกั ษณะคลายกับศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศส คือมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง อันเกีย่ วกับเรื่องทางกฎหมายมหาชน ที่ไมใชขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ มี
ภารกิจที่สําคัญ คือ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําฝายปกครอง เพื่อกอใหเกิด
ผลในการคุมครองสิทธิประชาชนจากการกระทําของฝายปกครอง ทัง้ คดีฟองโตแยงคําสั่งทางปกครอง
คดีฟองขอใหเจาหนาที่ออกคําสั่งทางปกครอง คดีฟองขอใหเจาหนาที่กระทําการ คดีฟองขอให
พิสูจนสทิ ธิ และคดีฟองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรอง
ในประเทศอังกฤษเปนระบบศาลเดี่ยว ศาลยุติธรรมมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง
แตระบบการควบคุมการกระทําทางปกครอง และกระบวนการระงับขอพิพาททางดานแรงงานก็
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แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แมการวินจิ ฉัยขอพิพาททัง้ สองกรณีดังกลาวจะทําโดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท (tribunal) ซึ่งเปนองคกรกึ่งตุลาการ โดยศาลยุตธิ รรมจะตรวจสอบขอกฎหมาย
หลังจากที่คณะกรรมการดังกลาววินิจฉัยชี้ขาดแลว ซึ่งการควบคุมการกระทําทางปกครองนั้น
ถูกควบคุมโดย “Statutory Tribunals” หรือ “Administrative Tribunals” ซึ่งนักกฎหมายบางทาน
แปลเปนภาษาไทยวา “ศาลปกครอง” ทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทระหวางฝายปกครองกับเอกชน
และมีอํานาจของฝายปกครองดวย เชน เรื่องใหความคุมครองทางสังคม เรื่องการอนุมัติ และ
การอนุญาต เปนตน สําหรับคดีแรงงานนั้น ไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน (Employment Tribunals) ซึง่ ทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทเกีย่ วกับการจางแรงงาน
และอุตสาหกรรมสัมพันธ
สําหรับคดีแรงงานที่ศาลแรงงานไทยมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยนั้น ประกอบดวยคดี ๒
ประเภท คือ คดีที่อยูภายในบังคับของกฎหมายแพง เชน คดีพพิ าทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจาง
ระหวางนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน กับคดีที่เกิดจากการกระทํา
ทางปกครองของเจาหนาที่ฝา ยปกครอง อันเปนเรื่องทางกฎหมายมหาชน เชน คดีฟองขอให
เพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือคดีโตแยง
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ เปนตน ซึง่
เปนลักษณะพิเศษของศาลแรงงานไทย อันแตกตางจากการพิจารณาคดีแรงงานในประเทศฝรั่งเศส
และประเทศเยอรมัน ที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัย เฉพาะขอพิพาทแรงงานตามกฎเกณฑ
ทางกฎหมายแพงเทานั้น สวนคดีปกครองตาง ๆ ลวนแตอยูในอํานาจศาลปกครองทั้งหมด รวมทัง้
แตกตางกับประเทศอังกฤษ ที่แมวา ศาลยุติธรรมจะมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองประเภท
แตคดีดังกลาวไปสูศาลไดเพียงเฉพาะปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ โดยองคกรที่มีอํานาจพิจารณา
คดีปกครอง และคดีแรงงานขั้นตน ตางเปนองคกรคนละองคกรกัน คือ เปนคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดขอพิพาทคนละคณะกัน อันเสมือนเปนการแบงแยกการพิจารณาคดีทั้งสองประเภทออกจากกัน
อยางเด็ดขาด
เมื่อประเทศไทยไดหารูปแบบ และแนวทางที่เหมาะสม ในการควบคุมความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําโดยเจาหนาที่ฝา ยปกครอง จนมีการจัดตั้งศาลปกครอง เพื่อพิจารณา
คดีปกครอง อันมีวิธพี จิ ารณาคดีปกครองเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครองในประเทศไทยแลวนั้น
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การที่มีคดีปกครองบางประเภทยังอยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน ซึ่งมีการพิจารณาคดีโดยใช
“นิติวิธ”ี ดังเชนคดีแพงทั่วไปกับคดีปกครองดังกลาว ยอมไมเหมาะสม จึงควรศึกษาหาแนวทาง
การปรับปรุงแนวความคิด และนิติวิธี เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาวินจิ ฉัยคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลแรงงาน อันจะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ โดยการศึกษาจาก
หลักเกณฑวิธพี ิจารณาตามกฎหมายดังกลาวเปนที่ตงั้ แลวเปรียบเทียบกับหลักเกณฑวิธพี ิจารณา
คดีแรงงานในปจจุบัน วาเกิดขอขัดของในการพิจารณาวินิจฉัยคดีประเภทนี้ในประการใดบาง อัน
จะสงผลใหเขาใจ และทราบถึงนิติวธิ ี ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคดีปกครองในศาลแรงงาน
ตอไป ผูเขียนจึงขอจํากัดขอบเขตของการศึกษา ถึงหลักเกณฑการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ทั้งสองประเภทดังกลาวไวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน
สําคัญ

บทที่ ๓
การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
หลังจากศึกษาแลวพบวา มีคดีบางประเภทที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา พิพากษา
หรือมีคําสั่งนัน้ มีลักษณะดังเชนคดีปกครอง แตนิติวธิ ีตลอดจนการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีประเภทนี้
ของศาลแรงงานจะมีความเหมาะสมหรือไม คงไมอาจหลีกเลี่ยงการศึกษาถึงหลักเกณฑ ตลอดจน
วิธีการที่ศาลปกครองบังคับใชกับคดีประเภทนี้ได การศึกษาโดยใชวิธีเปรียบเทียบนิติวธิ ีของกฎหมาย
แตละระบบ ยอมสงผลตอความเขาใจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนยิง่ ขึ้น
ปจจุบันวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งคดีแรงงานทุกประเภทตองตกอยูภ ายใตบังคับของ
กฎหมายดังกลาว ไมวา จะเปนคดีแรงงานโดยแท และคดีปกครองที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษา แตหลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลปกครอง เพื่อพิจารณาคดีปกครอง โดยมี
วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนการเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครองเปนพิเศษ และแตกตางจาก
วิธีพิจารณาคดีแรงงานอยูหลายประการดวยกัน การจะศึกษาถึงหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับ
การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน คงตองศึกษาถึงหลักเกณฑของวิธีพจิ ารณาของศาลแรงงาน
กับศาลปกครองเปรียบเทียบกัน เมื่อประเภทของคดีแรงงานในประเทศไทยมีลกั ษณะแตกตางกับ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษ ตามที่ไดศึกษามาแลว ดังนัน้ การนํา
หลักเกณฑของวิธพี ิจารณาคดีปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงานในประเทศดังกลาว มาศึกษา
ยอมไมเหมาะสม ผูเขียนจึงขอกําหนดขอบเขตการศึกษาในบทนี้ไว เพียงเทาที่ปรากฏตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสําคัญ โดย
สามารถแบงการศึกษาไดดังนี้
๓.๑ หลักการพื้นฐานวาดวยกฎหมายวิธีพิจารณาความ
วิธีพิจารณาความ หมายถึง กระบวนการพิจารณาที่กาํ หนดขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่ดีของวิธีพิจารณา ซึ่งไดแก ความยุติธรรมและความรวดเร็ว หรืออาจกลาว
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ไดวา เปนกฎหมายที่ประกอบดวยหลักเกณฑที่บังคับ หรืออนุญาตใหคูความและศาลปฏิบัติตาม
เพื่อใหไดมาซึง่ ขอเท็จจริง และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาของคดี๑
ลักษณะของวิธีพิจารณาความนัน้ ๒ แบงไดเปน ๓ ลักษณะใหญ กลาวคือ กระบวนการ
พิจารณาในทางแพง โดยเปนเครื่องมือหรือวิธีการเยียวยาแกไข ความเสียหายหรือความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นจากการที่เอกชนมีความสัมพันธทางแพง ซึ่งถือวาเอกชนมีฐานะเทาเทียมกัน กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมีวัตถุประสงคเพื่อใหสิทธิตา ง ๆ ทางแพงของผูทรงสิทธิสามารถบังคับใช
เปนรูปธรรมได แตอํานาจรัฐในคดีแพงจะเขามามีบทบาทควบคุมนอยกวาในคดีอาญา เนื่องจาก
กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่กาํ หนดเรื่องการลงโทษบุคคลที่ฝาฝนกฎเกณฑของสังคม กระบวน
การพิจารณาในทางอาญา จึงตองพยายามรักษาความสมดุลระหวาง อํานาจรัฐในการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๓ กระบวนการพิจารณา
คดีอาญาจึงเปนกระบวนการที่ศาลมีอิสระในการคนหาความจริงเกี่ยวกับคดี สําหรับกฎหมายปกครอง
เปนกรณีท่ีรัฐไดกําหนดกฎเกณฑบังคับเกี่ยวกับการใชอาํ นาจของตนเอง กระบวนการพิจารณา
คดีปกครองจึงมีลักษณะเปนแบบไตสวน และเนนรูปแบบนอยกวาคดีแพง แตจะมีบทบาทในการ
คนหาขอเท็จจริงเชนเดียวกับคดีอาญา ทัง้ นี้กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง จะมีลกั ษณะคลายกับ
การสอบสวนความผิดพลาด หรือขอบกพรองของฝายปกครอง มากกวาจะเปนเรือ่ งการพิพาทกัน
ระหวางคูกรณี
๓.๑.๑ ระบบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
ระบบที่สําคัญในประเทศเสรีประชาธิปไตย มีอยู ๒ ระบบคือ ระบบคอมมอนลอว
(Common Law) ที่ใชระบบการพิจารณาคดีที่เรียกวา ระบบกลาวหา (accusatory system) โดย
เปนระบบที่เนนบทบาท และสิทธิของคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เปนสําคัญ ศาลเปนเพียงผูค วบคุมหรือกํากับใหการพิจารณาเปนไปโดยเรียบรอย จึงตองมีความ
เปนกลาง ทําหนาที่เสมือนกรรมการผูตัดสินกีฬา ดังนั้นจึงมีบทบาทในการแสวงหาขอเท็จจริงใน
๑

วรรณชัย บุญบํารุง, “หลักทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงของฝรั่งเศส,”
วารสารนิติศาสตร ๓๐, ๑ (มีนาคม ๒๕๔๓): ๘๑.
๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒.
๓
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการ
ดําเนินคดีในขั้นตอนกอนการพิจารณา,(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๖.

๖๔

คดีนอยมาก และระบบซีวิลลอว (Civil Law) ซึ่งใชระบบการพิจารณาคดีที่เรียกวา ระบบไตสวน
(inquisitorial system) เปนระบบทีก่ ําหนดใหศาลมีหนาทีเ่ ขาไปมีสวนในการแสวงหาขอเท็จจริง
ในคดี โดยมิไดเนนเรื่องความเทาเทียมกันของคูความอยางในระบบกลาวหา
หลักการสําคัญของกระบวนพิจารณาในระบบกลาวหานั้น มี ๒ ประการดังนี้ ๔ หลักการ
เสนอคดีของคูความ (party-presentation) มีแนวความคิดที่วา ขอบเขตและเนือ้ หาสาระของ
การโตแยงกันในคดีเปนเรื่องที่คูความจะกําหนด ศาลจะถูกจํากัดกรอบในการพิจารณาคดีเฉพาะ
แตสิ่งที่คูความเสนอมาเทานั้น และหลักความประสงคของคูความ (principle of disposition) เปน
หลักที่คูความมีอํานาจเต็มที่ โดยมีสทิ ธิไดโดยอิสระวาจะใชสิทธิของตนหรือไม หากไมใชสิทธิของ
ตนศาลไมอาจเขาไปกาวกายได ศาลทําหนาทีเ่ พียงผูดาํ เนินตามบทบาทที่คูความกําหนดไว โดย
ศาลจะใชดุลพินิจเกี่ยวกับการดําเนินคดีนอยมาก เวนแตเปนการเฉพาะเพื่อความเปนธรรมเทานั้น
สวนหลักการสําคัญของกระบวนพิจารณาในระบบไตสวน ประกอบดวย ๒ ประการเชนกัน
ดังนี้๕ หลักการไตสวนโดยศาล (judicial investigation) เปนหลักทีม่ แี นวคิดวา ศาลสามารถเปน
ผูรวบรวมขอเท็จจริงทั้งหลายในคดีดวยตนเอง ทัง้ สาระสําคัญ (material) หรือความจริง (truth)
ในคดีได ดังนัน้ ศาลจึงมีหนาที่ตองพิจารณาทัง้ ขอเท็จจริงที่คูความเสนอมา และที่มิไดนําเสนอตอ
ศาลดวย ทําใหศาลไมไดมบี ทบาทในการรับฟงคําใหการของพยานที่คคู วามเสนอมาเพียงอยางเดียว
ศาลยังมีบทบาทในการซักถามพยานในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ครบถวนสมบูรณ
เพียงพอแก การพิจ ารณาวิ นิจฉัยคดี และหลัก หน า ที่ใ นการควบคุ ม กระบวนการพิจ ารณา
(principle of officiality) โดยศาลเปนผูค วบคุมกระบวนการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมด ซึง่ ศาลมีอํานาจที่จะริเริ่มดําเนินกระบวนการพิจารณาตาง ๆ ดวยตนเอง โดยไมตองรอให
คูความรองขอ ศาลจึงเปนผูน ํามาซึง่ ความจริงสําหรับการวินจิ ฉัยพิพากษาคดี
๓.๑.๒ หลักการพื้นฐานในระบบวิธีพิจารณาความ
หลักการทีถ่ ือวาเปนหลักการพื้นฐานที่สมควรพิจารณาพิเศษมี ๔ ประการดังนี๖้
๔

คิดงาม คงตระกูล, “ระบบไตสวนในกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครองไทย,” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖),
หนา ๒๘-๒๙.
๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔-๒๖.
๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔-๒๐.

๖๕

(ก) หลักการคนหาความจริง เปนหลักการสําคัญทีใ่ ชในการหาขอเท็จจริง ในชัน้ พิจารณา
ใหเพียงพอแกการพิพากษาวินิจฉัยคดี ซึง่ ศาลอาจไดขอ เท็จจริงมาหลายวิธีการ เชน จากคําฟอง
พยานหลักฐานของคูความ หรือจากการทีศ่ าลแสวงหาขอเท็จจริงเอง เปนตน
หลักการคนหาความจริงนี้ เปนการโตเถียงกันของคูกรณี ซึ่งควรดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและซื่อตรง กลาวคือ คูความตองมีโอกาสที่จะชีแ้ จงอยางเต็มที่และโดยอิสระ อันเปนไปตาม
“หลักโตแยงหรือคัดคานตอสู” การโตแยงเถียงกันของคูกรณีจะอยูในความควบคุมดูแลของศาล
ซึ่งอาจจะเขมงวดหรือผอนคลายก็ได
คดีปกครอง เปนคดีพิพาทระหวางรัฐฝายหนึง่ กับเอกชนอีกฝายหนึง่ หรือระหวางรัฐดวย
กันเอง จึงเปนลักษณะขอพิพาทที่อีกฝายมีอํานาจเหนือกวา เอกชนจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบ
ในการคนหาความจริง ดังนัน้ การนําระบบกลาวหามาใชเปนหลักในการแสวงหาความจริงในคดี
ยอมไมเปนธรรม วิธพี ิจารณาความแบบไตสวนที่ศาลมีบทบาทมากที่สุดในกระบวนพิจารณา จึง
เปนวิธีการที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแกคูความไดมากที่สุด
กฎหมายแรงงาน เปนกฎหมายทีม่ ีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายแพงและพาณิชย
กลาวคือ เปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเปน
กฎหมายที่มุงถึงประโยชนสวนใหญของสาธารณะชน คํานึงใหผูใชแรงงานไดรับความเปนธรรม
ตามกฎหมาย มากกวาหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา คดีแรงงานจึงมีลักษณะและ
วิธีการยุติปญหาขอพิพาททีแ่ ตกตางจากกระบวนพิจารณาในคดีแพงโดยทัว่ ไป การดําเนินคดีแรงงาน
จึงตั้งอยูบนพืน้ ฐานของระบบไตสวน ซึ่งใหอํานาจศาลในการคนหาความจริง เชน ศาลมีอาํ นาจ
เรียกพยานมาสืบไดเองในฐานะพยานศาล และศาลเปนผูซักถามพยานเอง คูความและทนายความ
จะซักถามพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล รวมทัง้ มีรูปแบบกระบวนพิจารณาที่เครงครัด
นอยกวาในคดีแพงทัว่ ไป๗
(ข) หลักการฟงความทุกฝาย เปนหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice)
แตเดิมเปนหลักในทางกฎหมายวิธีพจิ ารณาความของศาล และใชบังคับในกรณีที่ไมมีกฎหมาย
บัญญัติไว หรือบัญญัติไวไมเพียงพอ ซึ่งหลักการนี้ถอื วาเปนมาตรการขั้นต่ําสุดในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยตองใหความเปนธรรมแกคูความฝายตรงขามในการโตแยง หรือ
หักลางพยานหลักฐานของอีกฝาย
รวมทัง้ เปนสิทธิโดยชอบธรรมของคูความในการตอสูคดีได
๗

พงษรัตน เครือกลิ่น, คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย,
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๕), หนา ๕๐๑-๕๐๒.

๖๖

อยางเต็มที่ ซึ่งการพิจารณาคดีของศาล ไมวาคดีแพง คดีแรงงาน คดีอาญา หรือคดีปกครอง
ตองตกอยูภายใตหลักการนี้
หลักการฟงความทุกฝาย มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่วา ผูทาํ หนาที่วนิ ิจฉัยชี้ขาด
ยอมถูกจํากัดในการรับรูขอเท็จจริง และบุคคลที่จะรูขอเท็จจริงไดดีที่สุด ก็คือบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิ
จากคําวินิจฉัยนัน่ เอง ฉะนัน้ การรับฟงขอเท็จจริงตาง ๆ จากบุคคลดังกลาว ยอมทําใหผทู ี่ทาํ หนาที่
วินิจฉัยชี้ขาดสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม๘
(ค) หลักการพิจารณาคดีโดยเปดเผย เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อีกทางหนึง่ ในการตรวจสอบการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเปนการใชอํานาจฝายตุลาการ แมบุคคล
ที่ไมมีสวนไดเสียในคดี ก็มสี ิทธิโดยชอบธรรมที่จะเขาฟงการพิจารณาพิพากษาของศาลได เวนแต
มีกฎหมายกําหนดหามไว
กระบวนการพิจารณาคดีแพง คดีแรงงาน คดีอาญา และคดีปกครอง ยอมตกอยูภ ายใต
หลักการนี้เชนเดียวกัน โดยเฉพาะคดีที่ประชาชนโตแยงการใชมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบกับ
ประชาชนจํานวนมาก การพิจารณาคดีโดยเปดเผย ยอมทําใหการพิจารณาคดีถูกตรวจสอบ
การใชดุลพินิจของศาลไดอยางถูกตองเหมาะสมยิง่ ขึ้น
(ง) หลักการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว ขัน้ ตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง และ
คดีอาญา มีหลักเกณฑรวมกันคือ ขัน้ ตอนการดําเนินคดีที่มีรูปแบบเปนทางการ หากการพิจารณาคดี
เปนไปดวยความลาชา ยอมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูเสียหายในคดีดังกลาว โดยเฉพาะจําเลย
ในคดีอาญา หรือแมแตผูถูกโตแยงสิทธิในคดีแพง การพิจารณาคดีโดยรวดเร็วจึงเปนการเยียวยา
ความเสียหายใหแกคูความในคดีไดทางหนึ่ง
เนื่องจากคดีปกครองเปนคดีที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ กระทบตอประชาชน
สวนมาก จึงจําเปนตองมีการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เชน การฟองคดีปกครองยอมไมเปน
การทุเลาการบังคับคดีปกครอง เปนตน
ในคดีแรงงานก็เชนกัน เพื่อบรรเทาปญหาหรือความเดือดรอนในการเลี้ยงดูชีวิตของตนเอง
และครอบครัวของฝายลูกจาง ผูซงึ่ ดํารงชีวิตจากการไดรับคาจางเปนสําคัญ ทัง้ เพือ่ เปนประโยชน
ในการบริหารการเงินและการบัญชีของฝายนายจาง ในการประกอบธุรกิจตอไป การดําเนินคดีแรงงาน
จึงตองเปนไปโดยรวดเร็ว
๘

คิดงาม คงตระกูล, “ระบบไตสวนในกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครองไทย,” หนา ๑๗.

๖๗

๓.๒ หลักเกณฑสาํ คัญของการดําเนินคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่องจากคดีปกครอง เปนคดีพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง อันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งโดยทัว่ ไปเอกชนยอมตกอยูใ นฐานะเสียเปรียบในทุกประการ ทัง้ ดานพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ที่สวนใหญตกอยูภายใตการครอบครองของฝายปกครองเสียทัง้ สิ้น ตลอดจนความ
เชี่ยวชาญทัง้ ทางบุคลากร และหลักเกณฑของกฎหมายปกครอง ดังนั้น วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
จึงมีลักษณะทีแ่ ตกตางกับคดีแพงโดยทั่วไป ทั้งการพิจารณาที่เปนระบบไตสวน กระบวนพิจารณา
ที่ตองทําเปนลายลักษณอักษร เรียบงาย รวดเร็ว และประหยัด ตลอดจนมีวิธีพิจารณาที่มีกลไก
ในการตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการ และการคํานึงถึงการคุมครองประโยชน
สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปพรอมกัน ซึ่งวิธพี ิจารณาคดีปกครองคงตองศึกษาจาก
หลักเกณฑ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีหลักเกณฑสําคัญแบงพิจารณาไดดงั นี้
๓.๒.๑ สิทธิการฟองคดีปกครอง
เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ ทีบ่ ัญญัติวา “ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากกระทําการหรือการงดเวนกระทําการของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย หรือยุติ
ขอโตแยงนัน้ ตองมีคําบังคับตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดย
ในกรณีที่มกี ฎหมายกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน หรือเสียหายใน
เรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนัน้ จะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินตามขั้นตอน
และวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนัน้ กําหนด”

๖๘

จากหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว พอสรุปหลักสําคัญของสิทธิการฟอง
คดีปกครองไดดังนี้
๑. ผูฟ องคดีปกครอง ในคดีปกครองจะเรียกผูเสียหายทีน่ ําคดีมาฟองตอศาลวา “ผูฟองคดี”
มิใชเรียกวา “โจทก” หรือ “ผูรอง” ดังคดีแพงที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
โดยทัว่ ไป ซึ่งผูฟองคดีไมจําเปนตองเปนเอกชนหรือประชาชนเทานัน้ หนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจเปนฝายผูฟองคดีได ตลอดจนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ ไดบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มีสิทธิจะเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่หนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐออกกฎ หรือกระทําการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ผูฟองคดีนอกจากจะหมายความถึงบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลแลว ควรรวมถึง คณะบุคคล
ดังที่กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๒๑ ไดบัญญัติรับรองไว ซึ่ง
คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกขไดเคยวินิจฉัยไดวา สมาคมผูผลิตและสงออกแรยิปซั่ม มีสิทธิ
รองทุกขโตแยงระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑการจัดสรรโควตาสงออกแรยิปซั่ม ซึง่ กรมทรัพยากรธรณี
กําหนดได เมือ่ บรรดาสมาชิกของสมาคมไดรับความเดือดรอนเสียหาย จากมาตรการดังกลาวเปน
สวนรวม (คําวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๑)๙
ผูฟองคดีปกครองตองเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับผลแหงคดี คือ ตองเปนผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจาก
กระทําการ หรือการงดเวนกระทําการของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ หรือมี
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ดังนั้น
ผูฟองคดีอาจฟองคดีปกครองไดแมยังมิไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย อันเปนการไมจําตอง
ถูกโตแยงสิทธิหรือตองใชสิทธิทางศาล ดังเชนทีก่ ําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ เชน ผูเสียหายจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กาํ หนดทองที่ที่ใหมีเภสัชกร
ประจํารานขายยาประจําตลอดเวลา อาจฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนประกาศดังกลาวได แม
ประกาศดังกลาวจะไมมผี ลใชบังคับก็ตาม หรือกรณีสหภาพแรงงานมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย
มีสิทธิฟองเพิกถอนกฎกระทรวงที่ใชบงั คับแกมัคคุเทศกได เนื่องจากสหภาพมีวัตถุประสงคในการ
แสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
๙

โภคิน พลกุล, สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,
พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๕), หนา ๖๕.

๖๙

นายจางกับลูกจาง และระหวางลูกจางดวยกัน การฟองคดีจึงอยูในขอบวัตถุประสงคของสหภาพ๑๐
เปนตน
๒. การฟองคดีปกครองตองมีคําขอใหศาลปกครองบังคับเพื่อการแกไข หรือบรรเทาความ
เดือดรอนหรือความเสียหาย หรือยุติขอโตแยง อันเปนคําขอตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ ซึ่งไดแก
-สั่งใหเพิกถอนกฎ หรือคําสั่ง หรือหามกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีที่มกี ารฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
-สั่งใหหวั หนาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายใน
เวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มกี ารฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ละเลย
ตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร
-สั่งใหใชเงิน หรือใหสงมอบทรัพยสนิ หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีทมี่ ีการฟองเกีย่ วกับการกระทําละเมิด หรือ
ความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
-สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิ หรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการฟองใหศาล
มีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นนั้
-สั่งใหบุคคลกระทํา หรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
๓. การปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนการฟองคดีปกครอง ในกรณีที่มกี ฎหมายกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน หรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครอง
จะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินตามขั้นตอนและวิธกี ารดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมาย
นั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนัน้ กําหนด อันเปนไป
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒
วรรคสอง
ในกรณีที่กฎหมายฉบับที่ใหอํานาจหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่ง
ทางปกครอง มิไดกําหนดขั้นตอน และระยะเวลาอุทธรณโตแยงคําสัง่ ทางปกครองไว และคําสัง่ ทาง
ปกครองดังกลาวมิใชคําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี หรือของคณะกรรมการตาง ๆ ตลอดจน
ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง ผูจะฟองคดีปกครองเชนนี้จะตองอุทธรณคําสัง่
๑๐

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๔๕.

๗๐

หรือการบังคับทางปกครอง แลวแตกรณี โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทาํ คําสัง่ ทางปกครอง ภายในสิบหา
วันนับแตวันทีต่ นไดรับแจงคําสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒๑๑
สวนกรณีการฟองคดีขอใหเพิกถอนกฎ หรือฟองขอใหเพิกถอนคําสัง่ ของรัฐมนตรี หรือ
คําสั่งรวมทั้งคําวินิจฉัยและมติของคณะกรรมการตาง ๆ หรือการฟองคดีเกี่ยวกับการทําละเมิด
หรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ในกรณีทไี่ มมีเงื่อนไขใหดําเนินการอยางหนึง่ อยางใด
กอน ผูจะฟองคดียอมมีสิทธิฟองคดี โดยไมจําตองอุทธรณตอบุคคลเหลานัน้ เปนการภายในกอน
นอกจากนี้คดีปกครองตองฟองยังศาลที่มีเขตอํานาจ คือ หากคดีอยูในอํานาจศาลปกครอง
ชั้นตน ก็ตองฟองคดีดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตนทีผ่ ูฟองคดีมีภูมลิ ําเนา หรือทีม่ ูลคดีเกิดขึ้น แต
หากคดีอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด การฟองคดียอมตองฟองตอศาลปกครองสูงสุด ซึง่ ถา
คดีปกครองนัน้ สามารถฟองตอศาลไดหลายศาล ไมวาจะเปนเพราะภูมิลําเนาของผูฟองคดี หรือ
เพราะสถานทีท่ ี่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีขอ หาหลายขอหา ถามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผูฟ องคดี
จะยื่นคําฟองตอศาลหนึง่ ศาลใดก็ได ทัง้ นี้หากมูลคดีมไิ ดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถาผูฟองคดีเปน
ผูมีสัญชาติไทย และไมมีภูมลิ ําเนาอยูราชอาณาจักร ใหฟองที่ศาลปกครองกลาง ตามมาตรา ๔๗
วรรคหนึง่ และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๒๙ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ หากเปนการฟอง
คดีปกครองโดยทั่วไป ซึ่งเปนคดีที่ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ใหเพิกถอนกฎ หรือกรณีที่
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติลาชาเกินสมควร ตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รู หรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด และไมได
รับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับคําชี้แจงแตเปน
คําชี้แจงที่ผฟู อ งคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๔๕ และ ๔๔๕/๒๕๔๕.
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ถาเปนคดีปกครองที่พพิ าทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด ความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือสัญญาทางปกครอง ตองยืน่ ฟองภายในหนึ่งป นับแตวนั ที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการคุม ครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของ
บุคคล เชน การฟองคดีเกี่ยวกับสัญชาติ เปนตน ผูฟองคดีจะนําคดีเหลานี้มาฟองตอศาลเมื่อใดก็ได
ไมตกอยูภายใตกําหนดระยะเวลา ตามมาตรา ๕๒ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
แตอยางไรก็ตาม การยืน่ ฟองในเรื่องคําสัง่ ทางปกครองนั้น หากผูออกคําสั่งไมระบุวิธีการ
ยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสัง่ หรือเมื่อผูออกคําสั่งตรวจพบเรื่องดังกลาว
แลวมิไดมีการแจงขอความใหผูรับคําสั่งทราบ ในกรณีเชนนี้หากระยะเวลาสําหรับการยืน่ คําฟอง
มีกําหนดนอยกวาหนึ่งป กฎหมายไดขยายระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองนั้นออกไปเปนหนึ่งปนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง แตหากมีการแจงแกไขขอผิดพลาดจากผูออกคําสั่งแลวนั้น กฎหมายกําหนด
ไวเพียงแตใหขยายระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหม นับแตวนั ที่ผูรับคําสัง่ ไดรับแจงขอความ
ดังกลาว ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒
ถึงแมวา การยืน่ ฟองคดีปกครองที่พน กําหนดเวลาในการฟองคดีแลว แตหากศาลปกครอง
เห็นวาคดีที่ยนื่ ฟองนัน้ จะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจาํ เปนอื่น โดยศาลเห็นเอง หรือ
คูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับคดีดังกลาวไวพิจารณาก็ได ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มีบางกรณีที่ไมสามารถนําคดีมาฟองที่ศาลปกครองได เชน กรณีทผี่ ูฟองคดีไดยื่นคําฟอง
ตอศาลปกครองแลว และคดีนั้นอยูในระหวางการพิจารณา ผูฟองคดีไมสามารถยื่นคําฟอง
เรื่องเดียวกันนัน้ ตอศาลเดียวกัน หรือตอศาลปกครองอืน่ ได เพราะจะเปนการฟองซอน และกรณี
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีซ้ํา ซึง่ เปนกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดคดี
หรือประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิใหมกี ารดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น อันเกี่ยวกับคดี
หรือประเด็นทีไ่ ดวินิจฉัยชี้ขาดแลว เวนแตเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งกรณีที่ไดมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวนิ ิจฉัย
โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เพราะเปนการฟองซ้าํ ตลอดจนกรณีการฟองคดีเกีย่ วกับการกระทํา
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ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่นนั้ ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐ
โดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ของรัฐเปนการสวนตัวได ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๖(๑), ขอ ๙๖ และขอ ๙๗
ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
เมื่อผูฟองคดีไดรับสําเนาคําใหการ และสําเนาพยานหลักฐานจากศาลปกครองแลว
ไมทําคําคัดคานคําใหการยืน่ ตอศาลปกครองพรอมสําเนา หรือไมแจงเปนหนังสือใหศาลปกครอง
ทราบในกรณีที่ไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหพิจารณาคดีตอไป ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําใหการ หรือในเวลาที่ศาลกําหนด ถือไดวาเปนการทิง้ ฟอง
ศาลปกครองอาจมีคําสั่งจําหนายคดีหรือไมก็ได ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔๗
ผูฟองคดีอาจถอนคําฟองเฉพาะบางขอหา หรือบางสวนของขอหา หรือทั้งหมดในเวลาใด ๆ
กอนศาลพิพากษาหรือมีคาํ สั่งชี้ขาด แตตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูฟองคดี เวนแต
ระหวางทําการไตสวน หรือการนัง่ พิจารณาจะถอนฟองดวยวาจาตอหนาศาลก็ได ศาลปกครองจะ
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนฟอง โดยสั่งจําหนายคดี และมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวน
หรือจะไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนฟองก็ได หากเปนคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือหากการพิจารณาคดีตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจากการ
สมยอมกันโดยไมเหมาะสม ซึ่งคําสั่งไมอนุญาตใหถอนฟองนั้นเปนที่สุด ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๒
๓.๒.๒ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
เปนขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาที่กาํ หนดขัน้ ตอนการดําเนินการตาง ๆ ของศาลปกครอง
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและความรวดเร็วในการพิจารณาวินจิ ฉัยชี้ขาดตัดสินคดี อันเปนไปตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย
มีหลักเกณฑทสี่ ําคัญสรุปไดดังนี้
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๓.๒.๒.๑ วิธพ
ี ิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพจิ ารณาโดยใชระบบไตสวน
เนื่องจากในคดีปกครองนั้น นิติสัมพันธสว นใหญที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของฝายปกครอง
ฝายเดียว ทีก่ ระทบตอประชาชนหรือฝายเอกชน ซึง่ มิไดตั้งอยูบนหลักความเทาเทียมกันระหวาง
คูกรณี แตเปนการใชอาํ นาจของฝายปกครองที่มีฐานะเหนือกวาไมวา จะเปนการออกคําสั่ง หรือ
ออกกฎ บังคับแกฝายเอกชน ดังนัน้ ฝายเอกชนจึงยอมตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบฝายปกครอง
ทั้งสิน้ ไมวา ในเรื่องพยานหลักฐาน ที่เกือบทั้งหมดอยูในความครอบครองของฝายปกครอง หรือใน
เรื่องบุคลากร ที่ฝายปกครองมีความพรอมมากกวาทัง้ จํานวน ประสบการณ และความรูเกี่ยวกับ
ตัวบทกฎหมาย รวมทั้งในเรื่องอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่ฝายปกครองมีมากกวา ยอมกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกฝายเอกชน หากการดําเนินคดีในศาลปกครองยึดติดอยูในระบบการพิสูจน
ความจริงเปนหนาที่ของคูกรณีที่กลาวอางไว ศาลซึง่ ทําหนาที่เปนกลางพอใจเพียงขอเท็จจริงจาก
พยานหลักฐานที่คูความนําสืบ หรือที่เรียกวา “ระบบกลาวหา” ดังนัน้ การดําเนินคดีปกครองจึงตอง
มีระบบการพิจารณาตัดสินที่แตกตางจากการพิจารณาคดีแพงโดยทัว่ ไป คือ ศาลปกครองตองมี
บทบาทในการแสวงหาขอเท็จจริงใหไดครบถวนมากทีส่ ุด และตามความเหมาะสม โดยการใช
มาตรการตามกฎหมายตาง ๆ เพื่อทีจ่ ะอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน และสามารถ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กับประโยชนแกสว นรวมหรือสาธารณะไดอยางเต็มที่ ระบบ
การดําเนินคดีเชนนี้เรียกวา “ระบบไตสวน”
โดยการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตาม
ความเหมาะสม ไมวาจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชีย่ วชาญ หรือพยานหลักฐาน
อื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีที่ปรากฏในคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ
หรือคําใหการเพิ่มเติม ไดตามที่เห็นสมควร ในการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล ถาตองมีการให
ถอยคําของคูก รณี พยาน หรือบุคคลใด ๆ ศาลปกครองเปนผูซกั ถาม ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดี
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แตตองเปดโอกาสใหคูกรณีชี้แจง และแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบคําชีแ้ จงของตนตามสมควรแกกรณี แตการชี้แจง คําขอ หรือคํารองตองทําเปนหนังสือ
เวนแตเปนกรณีที่ศาลปกครองอนุญาตใหชี้แจงดวยวาจาตอหนาศาล ทั้งคูกรณีมีสิทธิขอตรวจดู
พยานหลักฐานทีย่ ื่นไวในสํานวน เวนแตตองหามโดยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๕ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕, ขอ ๑๐, ขอ ๑๗ ถึงขอ ๒๐
และขอ ๕๐

๗๔

ศาลปกครองอาจยน หรือขยายระยะเวลาตามทีก่ ําหนดไวได หากเปนไปตามความจําเปน
เพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม และหากมิไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจเพิกถอนกระบวนพิจารณาทีผ่ ิดระเบียบเสีย
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือสัง่ แกไข หรือมีคําสั่งไดตามทีเ่ ห็นสมควร ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖ และขอ ๗
๓.๒.๒.๒ ตุลาการศาลปกครอง
ตุลาการศาลปกครองมี ๒ ประเภท คือ ตุลาการในศาลปกครองชัน้ ตน กับตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ซึง่ มีคุณสมบัติและการคัดเลือกแตกตางกัน แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด
ทั้งในเรื่องอายุ ประสบการณการทํางาน และการเขาสูตาํ แหนง เชน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตองมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป โดยตองเปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย
กรรมการวินิจฉัยขอรองทุกข หรือกรรมการกฤษฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนง
ไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน หรือผูพิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเทา หรือตุลาการ
พระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด หรืออัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา ซึ่งการเขาสูตําแหนงนัน้
วุฒิสภาตองใหความเห็นชอบกอน สวนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน มีคุณสมบัติ คือ ตองมี
สัญชาติไทย อายุไมตา่ํ กวาสามสิบหาป โดยตองรับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงาน
ผูรับผิดชอบสํานวน หรือเลขานุการกรรมการรางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือพนักงานคดีปกครองในระดับที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) กําหนด หรือ
ผูพิพากษาศาลแพง หรือศาลอาญา หรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง หรือ
อัยการจังหวัดหรือเทียบเทา โดยการเขาสูตาํ แหนงวุฒิสภาไมจาํ ตองใหความเห็นชอบ ดังเชนตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด เปนตน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓, มาตรา ๑๕, มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
ศาลปกครองสูงสุดตองมีตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหาคน จึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา สวนศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชัน้ ตนอยางนอย
สามคน จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔
ในคดีปกครอง กฎหมายไดกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบการใชอํานาจตุลาการ ซึ่ง
เปนการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองทั้งปวง กลไกที่สําคัญประการหนึ่ง ที่จะเปน
หลักประกันความมีประสิทธิภาพของกระบวนพิจารณา และคําพิพากษาที่มีคุณภาพ บนพืน้ ฐาน
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ของหลักกฎหมายปกครอง มีความสมเหตุสมผล โปรงใส และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย รวมทั้ง
สามารถปกปองคุมครองประโยชนเอกชน และประโยชนสาธารณะไดในเวลาเดียวกัน ก็คือ ระบบ
การพิจารณาคดีแบบไตสวน และระบบการถวงดุล ๓ ฝายในกระบวนพิจารณา ระหวาง ตุลาการ
เจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี (commissaire du gouvernement) และองคคณะพิจารณา
พิพากษา โดยกฎหมายกําหนดใหการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เปนอํานาจขององคคณะ
ซึ่งประกอบดวยตุลาการศาลปกครองหลายนาย ไมใชเปนอํานาจของตุลาการเจาของสํานวนเพียง
นายเดียว และยังกําหนดใหมตี ุลาการอีกคนหนึ่งที่ไมไดเปนองคคณะที่เรียกวา “ตุลาการผูแถลงคดี”
มีหนาที่จัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้น เสนอตอ
องคคณะ เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ หรือการตรวจสอบการใชอํานาจขององคคณะดวย๑๒
สวนตุลาการเจาของสํานวน เปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของ
คูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยอาจมีพนักงานคดีปกครองเปนผูช วยดําเนินการ
ตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย ทัง้ นี้ตุลาการเจาของสํานวนมีหนาที่ตรวจสอบ และเสนอ
ความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ
ที่เกีย่ วของกับคดีนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕๖ วรรคสาม และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
จะเห็นไดวาตุลาการที่ทาํ หนาที่พิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองนัน้
มีตุลาการอยู
หลายประเภท ซึ่งแตละประเภทตางมีหนาที่ตางกัน เพื่อตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน
ทั้งยังมีพนักงานคดีปกครองคอยชวยเหลือในการพิจารณาพิพากษาคดี อันเปนลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากผูพ ิพากษาศาลยุตธิ รรมที่มิไดมีระบบดังกลาวแตอยางใด
๓.๒.๒.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง
-การฟองคดีปกครอง ตองทําเปนหนังสือ โดยตองระบุชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
ชื่อหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐที่เกีย่ วของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี หรือชื่อและ
ที่อยูของบุคคลซึ่งเปนผูถ ูกฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทําที่เปนเหตุ
แหงการฟองคดี คําขอของผูฟ องคดี และลายมือชื่อของผูฟองคดี ไมสามารถฟองดวยวาจาได และ
ตองแนบพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ หรือระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานได ตลอดจนจัดทํา
๑๒

ฤทัย หงสสิริ, “ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง,” วารสารนิติศาสตร ๓๑, ๓
(กันยายน ๒๕๔๔): ๕๔๔-๕๔๕.
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สําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานมาพรอมกันดวย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ ประกอบกับระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๒ และขอ ๓๓
การฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียม เวนแตเปนการฟองขอใหสั่งใหใชเงิน หรือ
สงมอบทรัพยสินอันเนื่องมาจากคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด ความรับผิดอยางอืน่ ของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ และคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง ตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล ในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพยแตไมเกินสองแสนบาท ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่
-คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติม และฟองแยง เมื่อตุลาการ
เจาของสํานวนมีคําสัง่ รับคําฟองและใหผถู ูกฟองคดีทําคําใหการ โดยสงสําเนาคําฟองและสําเนา
พยานหลักฐาน หรืออาจจะกําหนดประเด็นที่ผูถูกฟองคดีตองใหการแลว ผูถ กู ฟองคดีตองยื่น
คําใหการโดยชัดแจง แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับขอหาที่ปรากฏในคําฟองและคําขอทายฟอง
และเหตุแหงการนั้น ทัง้ ตองสงพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจาของสํานวนกําหนด ภายในสามสิบวัน
นับแตวนั ที่ไดรับสําเนาคําฟองหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวา
คําใหการของผูถูกฟองคดีไมครบถวน หรือชัดเจนเพียงพอ อาจสัง่ ใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไข
หรือจัดทําคําใหการสงมาใหมก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔๒, ขอ ๔๓ และขอ ๔๕
ผูถูกฟองคดีจะฟองแยงมาในคําใหการก็ได แตตองเปนเรื่องเกีย่ วกับคําฟองเดิม มิฉะนัน้
ตุลาการเจาของสํานวนจะมีคําสั่งไมรับฟองแยง และคําสั่งไมรับฟองแยงเปนที่สุด ตามขอ ๔๔
หากผูถ ูกฟองคดีมิไดจัดทําคําใหการพรอมทั้งพยานหลักฐานยืน่ ตอศาล ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ศาลปกครองจะถือวาผูถ ูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟ อ งคดี และจะ
พิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔๖
เมื่อผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการแลว ผูถูกฟองคดีอาจยื่นคําใหการเพิ่มเติมตอ
ศาลปกครองได ภายในสิบหาวันนับแตวนั รับสําเนาคัดคานคําใหการ หรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด เพื่อใหตุลาการเจาของสํานวนจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงทีไ่ ดจากการแสวงหาขอเท็จจริง
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ตอไป ตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔๙
-การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี และการโอนคดี บุคคลภายนอกที่ไมใช
คูความในคดี ซึ่งเปนผูม ีสว นไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดี เพื่อใหไดรับการรับรอง
คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิ อาจเขามาเปนคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง หรือฝายที่สามไดดวยการ
รองสอด ไมวาจะโดยความสมัครใจเอง หรือศาลปกครองมีคําสั่งเรียกเขามา โดยถือวา
บุคคลภายนอกที่ถกู คําสัง่ เรียกเขามามีสทิ ธิเสมือนวาตนไดฟอง หรือถูกฟองเปนคดีใหม และผูรอง
สอดตองผูกพันในคําพิพากษา หรือคําสั่งที่ศาลปกครองไดพิพากษา หรือออกคําสั่งในคดีดวย ตาม
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๗๘ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
ในกรณีที่คดีปกครองสองเรื่องหรือมากกวานั้น มีขอหาอยางเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่อง
ใกลชิดกัน หรือมีคูกรณีเดียวกันหรือรวมกัน และกรณีที่คดีปกครองที่มีหลายขอหาและขอหาหนึ่ง
ขอหาใดไมเกีย่ วของกับขอหาอืน่ รวมทั้งในคดีปกครองที่มีผฟู องคดี หรือผูถูกฟองคดีหลายคน
ตุลาการเจาของสํานวนจะเสนอความเห็นตอองคคณะ เพื่อเสนอตออธิบดีผูพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นตนพิจารณาสั่งรวมคดีเขาดวยกัน แลวพิจารณาพิพากษารวมกันไปได หรือพิจารณาสัง่ ให
แยกคดีออกจากกัน หรือพิจารณาสั่งใหแยกคดีออกเปนหลายคดี แลวแตกรณี หากเห็นวาจะเปน
ประโยชนแกการพิจารณาคดี ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๗๙ และขอ ๘๐
กอนศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี หากผูถูกฟองคดีเห็นวา การพิจารณาคดี
ตอไปในศาลนัน้ จะไมสะดวก หรือผูถกู ฟองคดีอาจไมไดรับความยุตธิ รรม ผูถกู ฟองคดีอาจยืน่ คํารอง
ขอใหโอนคดีไปยังศาลปกครองอื่นที่มีเขตอํานาจได เมื่ออธิบดีศาลปกครองชั้นตนอนุญาตโดย
เห็นสมควรและอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่จะรับโอนคดีนั้นยินยอมแลว หรือประธานศาลปกครอง
สูงสุดเปนผูชี้ขาด กรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่จะรับโอนคดีไมยินยอม ตามระเบียบของที่
ประชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๑
-การแสวงหาขอเท็จจริง เปนขั้นตอนที่สําคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ตุลาการเจาของสํานวนจะมีบทบาทในการแสวงหาขอเท็จจริง
ทั้งการรวบรวมขอเท็จจริงจาก
คําฟอง คําชีแ้ จงของคูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ซึง่ มีพนักงานคดีปกครอง

๗๘

เปนผูชวย ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็นในขอเท็จจริงกับขอกฎหมายตอ
องคคณะพิจารณาพิพากษา ทัง้ นีโ้ ดยตั้งอยูบนหลักการฟงความทุกฝาย (audi alteram partem)
ที่ตองเปดโอกาสใหคูความแตละฝายไดทราบถึงขออาง ขอเถียงของอีกฝายหนึ่ง และใหคูความ
แสดงหลักฐานของฝายตน เพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอาง และ/หรือ หักลางขอเท็จจริงที่
อีกฝายหนึ่งกลาวอาง ๑๓ รวมทั้งตองเปดโอกาสใหคูกรณีโตแยงและแสดงพยานหลักฐานได
อยางเต็มที่ แตตุลาการเจาของสํานวนอาจกําหนดเวลาใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตามใหถือวาเปนกรณีที่ไมมีพยานสนับสนุน หรือ
ยอมรับในขอเท็จจริงนั้น ทั้งยังมีอาํ นาจรายงานผูบงั คับบัญชา ผูกาํ กับดูแล ผูควบคุม หรือ
นายกรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการแกไขหรือสั่งการลงโทษทางวินัย หากคูกรณีดังกลาวเปน
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือมี
พฤติกรรมประวิงคดีใหลา ชา ตลอดจนอาจมีคําสัง่ จําหนายคดีก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง, มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๖๒
การแสวงหาขอเท็จจริง มีทงั้ การแสวงหาขอเท็จจริงจากในคําฟอง คําใหการ คําคัดคาน
คําใหการ หรือคําใหการเพิ่มเติม หรือเปนการแสวงหาขอเท็จจริงจากคําคูความของคูกรณีทเี่ ปน
ลายลักษณอักษร ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔๒ ถึงขอ ๔๙ และการแสวงหาขอเท็จจริงตามที่ศาลปกครอง
เห็นสมควร ไมวาจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชีย่ วชาญ หรือพยานหลักฐานอืน่ ก็ได
โดยมีอํานาจเรียกคูกรณี หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา สงเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ
ทั้งยังมีอาํ นาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิง่ ของอืน่ ใด เพื่อประกอบการพิจารณา และอาจ
ตั้งศาลปกครองชั้นตนอื่นชวยแสวงหาขอเท็จจริงแทนก็ได ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕๐ ถึงขอ ๕๙
หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวา สามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีไดจากขอเท็จจริงใน
คําฟอง หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําชี้แจงของคูกรณี และ/หรือ จากการแสวงหาขอเท็จจริง
ในศาล ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกเสนอองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

๑๓

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๑๗๗.

๗๙

-การสรุปสํานวน เมื่อตุลาการเจาของสํานวนไดรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ แลว เห็นวาคดี
มีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีได ตุลาการเจาของ
สํานวนตองจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการแสวงหาขอเท็จจริง สรุปคําขอของผูฟองคดี
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไข
การฟองคดีปกครอง และประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี และความเห็นของตุลาการเจาของสํานวน
เกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและคําขอของผูฟองคดี เสนอใหองคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อ
พิจารณาคดีตอ ไป โดยตองสงสรุปขอเท็จจริงดังกลาวใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗
วรรคสอง, มาตรา ๕๙ วรรคสอง และระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๐
หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวา สามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีไดจากขอเท็จจริงในคําฟอง
หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําชี้แจงของคูกรณี และ/หรือ จากการแสวงหาขอเท็จจริงในศาล
ตุลาการเจาของสํานวนมีอาํ นาจจัดทําบันทึกเสนอองคคณะ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ตาม
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖๑
เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีจากตุลาการเจาของสํานวนแลว เห็นวาไมมกี รณีทจี่ ะตอง
แสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตุลาการหัวหนาคณะจะมีคําสั่งกําหนดใหวันใดวันหนึ่งเปนวันสิน้ สุด
การแสวงหาขอเท็จจริงในคดี ศาลปกครองตองแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
โดยคูกรณีไมสามารถเสนอพยานหลักฐานตาง ๆ ไดอีก เพราะกฎหมายไมใหรับหลักฐานเหลานัน้
เปนสวนหนึง่ ของสํานวนคดี ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๒
-คําแถลงการณ เปนลักษณะเดนของการดําเนินคดีปกครอง เปนการถวงดุลในการ
พิจารณาของตุลาการที่ตองทํางานอยางละเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบการพิจารณาได
ถี่ถวน เพื่อนําไปสูการตัดสินชี้ขาดอันสมบูรณถูกตองตอไป ซึ่งหลังจากสิน้ สุดกําหนดวันแสวงหา
ขอเท็จจริงในคดีแลว ตุลาการหัวหนาคณะตองสงสํานวนคดีใหอธิบดีศาลปกครองศาลชั้นตน
พิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมิไดสั่งการเปนอยางอืน่ ใหสง สํานวนคดีไปยังตุลาการ
ผูแถลงคดีเพื่อจัดทําคําแถลงการณโดยเร็ว ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง

๘๐

คําแถลงการณของผูแถลงคดีปกครองนัน้ เปนการจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้น คลายกับการทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของ
สํานวน เสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา โดยคําแถลงการณตองทําเปนหนังสือ เวนแต
เปนเรื่องเรงดวน เปนเรื่องทีม่ ีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก หรือเปนคําแถลงการณในคําขอ
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ผูแถลงคดีปกครองอาจเสนอคําแถลงการณดวยวาจา
ก็ได หากไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะ แตตองจัดทําบันทึก
คําแถลงการณเปนหนังสือกลาวถึงขอสาระสําคัญในคําแถลงการณติดไวในสํานวนคดีดวย ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่
และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๖๓ วรรคสอง
-การนั่งพิจารณา เปนขั้นตอนสําคัญอีกขัน้ ตอนหนึง่ ในการพิจารณาคดีปกครอง หลังจาก
ตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณแลว องคคณะพิจารณาพิพากษาจะกําหนดวันนัง่ พิจารณาคดี
เปนครั้งแรก หลังจากที่ไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชัน้ ตน โดยตองจัดใหมกี ารนัง่ พิจารณาคดี
อยางนอยหนึง่ ครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณาพิพากษา
ซึ่งคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลง รวมทั้งนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบเพื่อยืนยัน หรือหักลาง
ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายเพิ่มเติม โดยจะไมมาแถลงดวยวาจาในวันนั่งพิจารณาคดีก็ได ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ และ
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖๓ วรรคสาม และขอ ๘๓
คําแถลงดังกลาวตองยื่นอยางชาที่สุดในระหวางการนัง่ พิจารณาคดี แตจะยกขอเท็จจริงที่
ไมเคยยกขึ้นอางไวไมได เวนแตเปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญในคดี ซึ่งคูกรณีผูยื่นสามารถ
พิสูจนไดวา มีเหตุจําเปน หรือพฤติการณพิเศษทีท่ าํ ใหไมอาจเสนอตอศาลไดกอนหนานั้น แตตอง
เปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึง่ แสดงพยานหลักฐานเพือ่ ยืนยันหรือหักลางกอน ศาลจึงมีอาํ นาจ
รับฟงขอเท็จจริงเชนนั้น ทั้งนี้คูกรณีมีสทิ ธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงได เทาที่
ศาลปกครองเห็นวาเกี่ยวของและจําเปนแกคดีเทานั้น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๔วรรคสอง และวรรคสาม
การนัง่ พิจารณาคดีตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตจะเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลปกครองอาจจะหามมิใหมีการเปดเผย
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ขอเท็จจริง หรือพฤติการณตาง ๆ แหงคดี รวมทั้งอาจหามมิใหประชาชนเขาฟงการพิจารณา และ
ออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ ก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐
การนั่งพิจารณาคดีตองทําตอหนาคูกรณีทุกฝาย เวนแตคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝน
ขอกําหนดของศาลปกครองที่กําหนดไวเพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณศาล ศาลปกครอง
อาจนั่งพิจารณาลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได หรือในวันนัง่ พิจารณาคดี คูกรณีจะไมมาศาลก็ได กรณีนี้
ศาลปกครองอาจนั่งพิจารณาคดีตอหนาคูกรณีฝายที่มาศาลเพียงฝายเดียว แตกรณีดังกลาว
กฎหมายใหอาํ นาจศาลปกครองในการออกคําสั่งเรียกคูกรณี หรือบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหถอยคํา
ใหความเห็นเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๔ วรรคสาม และ
ขอ ๘๗
การนัง่ พิจารณาคดีครั้งแรก ตุลาการเจาของสํานวนตองเสนอสรุปขอเท็จจริง และประเด็น
ของคดี แลวใหคกู รณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือทีย่ ื่นตอศาลไวกอ นแลว โดย
ผูฟองคดีเปนผูแถลงกอน คําแถลงดวยวาจาตองกระชับและอยูในประเด็น ไมอาจยกขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ หากคูก รณีที่ไมยื่นคําแถลงเปน
หนังสืออาจจะแถลงดวยวาจาไดหากไดรับอนุญาตจากศาลปกครอง ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๕
การดําเนินกระบวนพิจารณานัน้ ศาลปกครองมีบทบาทสําคัญในการคนหาความจริง โดย
องคคณะพิจารณาพิพากษาเปนผูซักถาม คูกรณีและพยาน ดวยตนเองภายในประเด็นแหงคดีที่
ตุลาการเจาของสํานวนไดกาํ หนดสรุปไว ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๖
ในการนั่งพิจารณาคดี ผูแ ถลงคดีปกครองตองมาชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะพิจารณา
พิพากษา และมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณา โดยถาผูแ ถลงคดีปกครองเห็นวา ขอเท็จจริงในการ
พิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็น
ของตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษาตอไปในวันอื่นใดก็ได ตามมาตรา ๕๘ วรรคแรก
และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๘๘ วรรคสอง
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-การรับฟงพยานหลักฐาน ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองทุกขั้นตอน
ทั้งในศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุด การแสวงหาขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวน
การวินิจฉัยคดีของตุลาการผูแถลงคดี การนั่งพิจารณาตลอดจนการประชุมปรึกษาคดีเพื่อพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดขององคคณะพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยมีหลักสําคัญดังนี้ คือ คูกรณีฝาย
ที่กลาวอางขอเท็จจริงใด มีหนาที่เสนอพยานหลักฐานตอศาลปกครอง เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในการ
สนับสนุนขออางของตนเบื้องตน เวนแตเปนขอเท็จจริงที่รูกันอยูทวั่ ไป หรือไมอาจโตแยงได หรือ
ศาลเห็นวาคูกรณีอีกฝายหนึง่ ไดรับแลว หรือพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงาน
ทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่จะไดรับประโยชน
จากขอสันนิษฐานของกฎหมายที่เปนคุณ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตลุ าการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๔
ศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐาน ที่ไดมาตามกระบวนพิจารณาโดยไมจํากัด
เฉพาะที่เสนอโดยคูกรณี แตพยานหลักฐานนั้นจะตองเปนพยานหลักฐานที่คูกรณีผูมีสวนไดเสีย
มีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพือ่ ยืนยันหักลาง หรือศาลปกครองอาจรับฟง
พยานบอกเลาก็ได หากเห็นวาพยานบอกเลามีความนาเชื่อถือ หรือมีเหตุจาํ เปนเนือ่ งจากไมสามารถ
นําบุคคลซึ่งเปนผูรูเห็น ไดยนิ หรือทราบเรื่องมาใหถอยคําเปนพยานได และมีเหตุผลสมควรที่จะ
รับฟงพยานบอกเลาเชนนัน้ รวมทัง้ อาจรับฟงพยานสําเนาเอกสารที่รบั รองวาถูกตอง พยานบุคคล
ที่รูเห็นถึงขอความในตนฉบับในกรณีที่หาตนฉบับไมพบ หรืออาจรับฟงขอมูลที่บันทึกสําหรับ
คอมพิวเตอร หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอืน่ โดยอนุโลมที่การบันทึกและการประมวลผลเปนไปโดยถูกตอง และมีคาํ รับรอง
ของบุคคลที่เกีย่ วของหรือดําเนินการนั้น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๕ ถึงขอ ๖๘
-การขอพิจารณาคดีใหม ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจาก
ผลแหงคดีนนั้ และไมทราบถึงเหตุตาง ๆ อันอาจขอใหพิจารณาคดีใหมไดในการพิจารณาครั้งที่แลวมา
ทั้งมิไดเปนความผิดของผูขอพิจารณาคดีใหม บุคคลเหลานัน้ อาจมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาคดี หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผนู นั้ ไดรูหรือควรรู
ถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคําสั่งใหมได แตไมเกินหาปนับแตศาลปกครองไดมี
คําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาด ในกรณีศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หรือมีพยานหลักฐานใหม

๘๓

อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟง เปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือกรณีคูกรณีที่แทจริง
หรือบุคคลภายนอกนัน้ มิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือไดเขามาแลวแตถูกตัด
โอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวม ในการดําเนินกระบวนพิจารณา หรือกรณีมีขอบกพรอง
สําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา ทีท่ ําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม หรือกรณีคําพิพากษา
หรือคําสั่งนัน้ ไดทําขึน้ โดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
นั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซึ่งทําใหผลแหงคําพิพากษา หรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูในขณะนัน้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๕
๓.๒.๒.๔ คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง
เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของคูกรณี ทั้ง
ตุลาการผูแถลงคดีใหชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะ เพื่อประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาที่ไดแถลงไว ตุลาการหัวหนาคณะจะนัดประชุมปรึกษาเพือ่ พิพากษาหรือมีคําสั่งในวันที่
เสร็จสิ้นการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี หรือในวันอื่นก็ได ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๙
การทําตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนัน้ บังคับตามความเห็นของฝายขางมาก โดยตุลาการ
ในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยง อาจทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษาได ทั้งนี้หากประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองกลางเห็นสมควรจะใหมกี ารวินิจฉัยปญหาใด หรือคดีใด
โดยที่ประชุมใหญก็ได รวมทั้งอธิบดีศาลปกครองชั้นตนจะใหมีการวินิจฉัยปญหา หรือคดีโดยที่
ประชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองชั้นตนนัน้ หากเปนคดีที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก
หรือประโยชนสาธารณะที่สําคัญ หรือคดีที่มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
ปกครองที่สาํ คัญ หรือคดีที่อาจมีผลเปนการกลับ หรือแกไขแนวคําพิพากษาเดิมของศาลปกครอง
ชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด หรือคดีทมี่ ีทุนทรัพยสูง ซึ่งคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไป
ตามเสียงขางมากเชนกัน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ประกอบกับระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๙๔
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครอง ตองมีรายการตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน ชื่อผูฟองคดี เหตุแหงการฟองคดี ขอเท็จจริงของเรื่องที่ฟอง เหตุผลแหงคําวินิจฉัย
คําบังคับ เปนตน ทั้งตองมีลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองทีน่ ั่งพิจารณาและพิพากษาคดี หรือ
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มีคําสั่งนั้น รวมทัง้ ชื่อตุลาการผูแถลงคดี กับจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่คูกรณีจะไดรับคืน โดย
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนัน้ เปนไปโดยเปดเผยทีป่ ระชาชนทัว่ ไป ซึง่ มิใชคูความในคดี
สามารถตรวจสอบได เพราะกฎหมายไดกาํ หนดใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมี และพิมพเผยแพร
คําพิพากษา หรือคําสั่งชีข้ าดคดีของศาลปกครองและความเห็นของผูแถลงคดีปกครอง รวมทัง้
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู หรือขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตอง โดยเสียคาธรรมเนียม ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) กําหนดได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๙ และระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๙๐
คําพิพากษาศาลปกครองมีผลผูกพันคูกรณีที่ตองปฏิบตั ิตามคําบังคับ นับแตวนั ที่กําหนด
ในคําพิพากษาจนถึงวันที่คาํ พิพากษานัน้ ถูกเปลี่ยนแปลง แกไข หรืองดเสีย โดยในกรณีที่เปน
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับไว จนกวาจะพนระยะเวลา
การอุทธรณ หรือในกรณีทมี่ ีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้คาํ พิพากษา
หรือคําสั่ง อาจมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดตามกฎหมาย ทั้งภายใตบทบัญญัติวา ดวยการอุทธรณ
และกรณีตาง ๆ เชน ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานทีใ่ ดใหใชบังคับตลอดถึงบริวาร
ของผูนั้นที่อยูในสถานที่น้นั ดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น เปนตน ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐ และ
มาตรา ๗๑
๓.๒.๓ กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ รวมทั้งวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและ
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาหลังจากที่ศาลปกครองมีคําพิพากษา หรือคําสัง่ แลว ซึ่ง
มีหลักเกณฑสาํ คัญดังนี้
๓.๒.๓.๑ การอุทธรณ
ในคดีปกครองผูที่ไมพอใจคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดของศาลปกครองชั้นตน ที่ไมมี
กฎหมายกําหนดใหถงึ ที่สุด อาจอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว ตอศาลปกครอง
สูงสุดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดมคี ําพิพากษาหรือคําสั่ง ถามิไดยื่นภายในกําหนดถือวาคดี
เปนอันถึงที่สดุ โดยคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ ชื่อผูอุทธรณและคูกรณี
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อุทธรณ ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครองชัน้ ตน คําขอของผูอุทธรณ และลายมือชือ่
ของผูอุทธรณ ซึ่งขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายทีย่ กขึน้ อางผูอุทธรณตองวากลาวชัดแจงในคําอุทธรณ
และตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน เวนแตเปนปญหาอันเกี่ยว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือปญหาเกีย่ วกับประโยชนสาธารณะ ผูอุทธรณจะยก
ปญหาขอนัน้ ขึน้ กลาวในคําอุทธรณหรือในชัน้ อุทธรณก็ได รวมทัง้ ผูอุทธรณตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณใหครบถวนดวย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง และระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๐๐, ขอ ๑๐๑ และขอ ๑๐๓
คําอุทธรณใหยื่นตอศาลปกครองชั้นตน โดยพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครองเปน
ผูตรวจคําอุทธรณเบื้องตน แลวตุลาการเจาของสํานวนจะเปนผูพ ิจารณาอุทธรณอกี ครั้งหนึ่ง หาก
เห็นวาเปนอุทธรณที่ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย จะเสนอใหองคคณะมีคําสั่งรับอุทธรณแลว
เสนอตออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อสงคําอุทธรณนนั้ ใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาตอไป แต
หากเห็นวาคําอุทธรณไมสมบูรณครบถวนไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือผูอทุ ธรณชําระคาธรรมเนียมศาล
ไมครบถวน ตุลาการเจาของสํานวนสัง่ ใหแกไขแลวผูอุทธรณไมแกไขภายในกําหนด ตุลาการ
เจาของสํานวนจะเสนอองคคณะสั่งไมรับอุทธรณได แตผูอุทธรณมีสทิ ธิอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ
นั้น ตอศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ตาม
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๐๒ และขอ ๑๐๔ ถึงขอ ๑๐๖
หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวา คําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนนั้ ไวพจิ ารณาก็ได ตามมาตรา ๗๓
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
การดําเนินกระบวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของศาลปกครองสูงสุดนัน้ มีลักษณะเดียวกับ
การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นตน แตมีขั้นตอนที่รวบรัดมากกวา คือหลังจาก
ไดรับคําอุทธรณจากศาลปกครองชั้นตนแลว จะมีตุลาการเจาของสํานวนทําหนาทีต่ รวจคําอุทธรณ
อีกครั้ง หากสมบูรณครบถวนจะตองสงสําเนาอุทธรณใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งทําคําแกอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาอุทธรณ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดกําหนด ทั้งนี้
ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งแลว
จะจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเพื่อใหองคคณะดําเนินการตอไป เพื่อไปสูขั้นตอนของการนัง่ พิจารณา
การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี การประชุมปรึกษาคดี และการทําคําพิพากษา หรือมีคําสั่ง
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อุทธรณตอไป ๑๔ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๐๘ ถึงขอ ๑๑๐ ประกอบกับขอ ๑๑๖
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษาหรือมีคําสั่งยกอุทธรณ โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็น
แหงอุทธรณ หรือยืนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน หรือกลับคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวพิพากษาหรือมีคําสัง่ ใหม หรือใหแกคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของ
ศาลปกครองชัน้ ตน โดยพิพากษาหรือมีคําสัง่ ยืนบางสวน กลับบางสวน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม
ในสวนที่กลับนั้น รวมทั้งมีอาํ นาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพพิ ากษาหรือมีคําสั่งใหม โดยเมื่อคดีกลับไปดําเนินกระบวน
พิจาณาคดีใหมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุดแลว อาจประกอบดวยตุลาการอื่น
นอกจากที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งมาแลว และคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดี
เปนอยางอืน่ นอกจากคําพิพากษาหรือคําสั่งทีถ่ ูกยกได ตลอดจนกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนซึ่ง
ประกอบดวยตุลาการศาลปกครององคคณะเดิม หรือตุลาการศาลปกครองอื่น หรือศาลปกครอง
ชั้นตนอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร พิจารณาคดีใหมทั้งหมดหรือบางสวน โดยดําเนินการตามคําชี้ขาด
ของศาลปกครองสูงสุดหรือไมก็ตาม และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไปตามรูปคดี ตามระเบียบของ
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๑๑
และขอ ๑๑๒
๓.๒.๓.๒ วิธกี ารชั่วคราวกอนพิพากษาคดี
เนื่องจากการฟองคดีปกครอง เพื่อขอใหเพิกถอนกฎ หรือคําสั่งทางปกครอง ไมเปนเหตุให
ทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตศาลปกครองจะมีคาํ สั่งเปนอยางอื่น ตาม
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖๙ วรรคแรก จึงอาจมีกรณีที่กฎ หรือคําสั่งทางปกครองกระทบกระเทือนกอความเดือดรอน
เกินควรใหแกผูฟองคดี ซึง่ ตกเปนผูเสียหายจากกฎ หรือคําสัง่ ดังกลาว กฎหมายจึงใหอาํ นาจ
ศาลปกครองที่จะกําหนดมาตรการ หรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปน
การชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีไดตามที่เห็นสมควร ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม
ซึ่งเปนการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชนกรณีหนึ่งที่อาจจะเกิดจากกฎ หรือคําสั่งทางปกครอง
๑๔

หนา ๘๕.

โภคิน พลกุล, สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง,

๘๗

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ศาลปกครองมีอํานาจออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ และปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ แกการบริหารงานของรัฐประกอบกัน ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดมาตรการ หรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแก
คูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชัว่ คราวกอนการพิพากษาคดีออกเปน ๒ สวน ไดแก
-การทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครอง เปนไปตามขอ ๖๙ ถึงขอ ๗๔
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึง่ ไดแก
ผูฟองคดีอาจมีคําขอมาในคําฟอง หรือยืน่ คําขอเวลาใดกอนศาลจะพิพากษา หรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดี เพื่อขอใหศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผล
เปนการชะลอ หรือระงับการบังคับตามผลของกฎ หรือคําสั่งทางปกครองไวเปนการชั่วคราว โดย
ผูฟองคดีตองแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวา ประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งใด และ
การใหกฎ หรือคําสั่งมีผลตอไป จะทําใหเกิดความเสียหายทีย่ ากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง
อยางไร
การมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอทุเลาการบังคับ ตองกระทําโดยองคคณะหลังจากตุลาการผูแถลงคดี
ไดเสนอคําแถลงการณแลว ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นวา กฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหง
การฟองคดีนนั้ นาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการใหกฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีผล
ใชบังคับตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง รวมทั้ง
การทุเลาการบังคับไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ ศาลปกครอง
มีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามที่เห็นสมควร
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครองนัน้ ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณตอ
ศาลปกครองสูงสุด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผนู นั้ ไดรับแจงหรือทราบคําสั่งศาล โดยผูอทุ ธรณ
อาจมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุด มีคําสั่งระงับคําสัง่ ของศาลปกครองชั้นตนที่สงั่ ทุเลาการบังคับ
ตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครองไวเปนการชัว่ คราว กอนวินิจฉัยอุทธรณได

๘๘

-การบรรเทาทุกขชวั่ คราว เปนไปตามขอ ๗๕ ถึงขอ ๗๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดแก
นอกจากการขอใหศาลปกครองมีคําสัง่ ทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทางปกครองไว
เปนการชั่วคราวแลว กอนศาลปกครองมีคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดคดี ผูฟองคดีอาจยื่นคําขอให
ศาลปกครองมีคําสั่งกําหนดมาตรการ หรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
พิพากษา หรือคูกรณีอาจยื่นคําขอใหศาลปกครองมีคําสั่งกําหนดวิธกี ารเพื่อคุมครองประโยชนใน
ระหวางพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษา คําสัง่ ดังกลาวตองกระทําโดยองคคณะพิจารณา
พิพากษา โดยไมตองมีคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี เวนแตองคคณะพิจารณาพิพากษา
เห็นสมควรใหมีคําแถลงการณ ผูมีสวนไดเสียอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได ภายในสามสิบวัน
เชนเดียวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้กฎหมายกําหนดใหนําหลักเกณฑ
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๔
ลักษณะที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย
๓.๒.๓.๓ การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เนื่องจากในคดีปกครอง มีการฟองคดีขอใหศาลปกครองมีคําสัง่ เพิกถอนกฎ หรือคําสั่ง
ทางปกครอง และขอใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลา
ที่กําหนด นอกเหนือไปจากการขอใหชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน หรือกระทําการ หรืองดเวน
กระทําการดังเชนคดีแพงโดยทั่วไป ดังนัน้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ จึงกําหนดหลักเกณฑในการใหอํานาจศาลปกครองในการ
กําหนดบังคับ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง ในสวน
วาดวยการบังคับคดี ดังนี้
(๑) กําหนดคําบังคับโดยสั่งใหเพิกถอนกฎ หรือคําสั่ง หรือสั่งหามกระทําทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ กระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอืน่ ใด เนือ่ งจากกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานัน้ หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขัน้ ตอนโดยไมจําเปน หรือสราง
ภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ทั้งนี้ในการมีคาํ บังคับกรณีนี้

๘๙

ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอนหลัง หรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตในขณะ
ใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ก็ได ตามความเปนธรรมแหงกรณี โดยกรณีทมี่ ี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ กฎหมายกําหนดใหศาลปกครองมีการประกาศผลแหงคําพิพากษา
ในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนกฎนัน้
(๒) กําหนดคําบังคับโดยสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่
เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มกี ารฟองวาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร
(๓) กําหนดคําบังคับโดยสั่งใหใชเงิน หรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการ หรืองดเวน
กระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงือ่ นไขไวดวยก็ได ในกรณีที่มกี ารฟองเกีย่ วกับการกระทํา
ละเมิด หรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ หรือเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง
(๔) กําหนดคําบังคับโดยสัง่ ใหถือปฏิบัติตอสิทธิ หรือหนาที่ของบุคคลที่เกีย่ วของ ในกรณี
ที่มีการฟองใหศาลปกครองมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นนั้
(๕) กําหนดคําบังคับโดยสั่งใหบุคคลกระทํา หรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
การบังคับใหผใู ดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูน ั้นไมชาํ ระเงิน หรือ
สงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสัง่ ใหบงั คับคดีแกทรัพยสนิ ของบุคคลนั้นได และการบังคับ
โดยสั่งใหบคุ คลกระทํา หรือละเวนการกระทําอยางหนึง่ อยางใด เพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
กฎหมายกํา หนดให ศ าลปกครองนํา เอาหลั ก เกณฑ ก ารบั ง คั บ คดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม หลักเกณฑการบังคับคดีในกรณีเชนนี้ จึงตองตกอยู
ภายใตกฎหมายดังกลาว เชน การยึด การอายัด หรือตองบังคับคดีภายในระยะเวลาสิบปนับแต
วันมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ การขายทอดตลาด เปนตน

๙๐

๓.๓ หลักเกณฑการพิจารณาคดีแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อใหงายตอการศึกษาเปรียบเทียบ กับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง อันจะ
นําไปสูการวิเคราะห และหาแนวทางแกไขปญหา ผูเขียนจึงขอแบงการพิจารณาเปน ๓ สวนดังนี้
๓.๓.๑ สิทธิการฟองคดีแรงงาน
เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑของการเสนอคดีตอศาลแรงงานไวโดยตรง ดังนัน้ สิทธิการนําคดี
มาสูศาลนั้น จึงตองดวยหลักเกณฑตามบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ ทีบ่ ัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกีย่ วกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมาย
แพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงทีม่ ี
เขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี”้ เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่บัญญัติ
ไววา “ใหนาํ บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลแรงงาน เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม”
จากหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จึงพอสรุปหลักสําคัญของการนําคดี
มาฟองตอศาลแรงงานไดดังนี้
๑. ผูท ี่จะเปนคูความในศาลแรงงานไดจะตองมีฐานะเปนบุคคล เพราะถามิใชเปนบุคคล
แลว ยอมไมสามารถเสนอคดีหรือถูกฟองรองในศาลแรงงานได ซึ่งบุคคลในที่นี้ คือ บุคคลตาม
กฎหมายแพง อันไดแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไมวานิติบุคคลนั้นจะจัดตั้งขึน้ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เชน สมาคม มูลนิธิ หางหุน สวนสามัญจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด
และบริษัทจํากัด เปนตน หรือนิติบุคคลนั้นจะจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายอื่น เชน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติจัดตั้งหนวยงานของรัฐตาง ๆ เปนตน
ในสวนของคณะบุคคลตาง ๆ ไมวา ของเอกชนหรือของทางราชการ เชนคณะกรรมการตาง ๆ
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือตั้งขึ้นตามคําสั่งของผูมีอํานาจ เชน ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือ
ของรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่กฎหมายใหอาํ นาจไว คณะกรรมการเหลานัน้ ไมมีสถานะ

๙๑

เปนนิติบุคคล ไมสามารถเขามาเปนคูความในคดีได ถาจะดําเนินคดีก็ตองดําเนินการในนามของ
บุคคลหรือในฐานะของบุคคลที่เปนกรรมการนัน้ แตถาหากคณะกรรมการตาง ๆ นัน้ กระทําในนาม
หรือเพื่อหนวยงานใดก็สามารถฟองหนวยงานนั้นได ถาหนวยงานนัน้ เปนนิติบุคคล โดยไมจําตอง
ฟองผูที่เปนกรรมการ แตหากเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาโดยอิสระไมไดทําหนาที่เพือ่ หนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ ถึงแมหนวยงานนัน้ ๆ จะมีสวนเกี่ยวของในกิจการของคณะกรรมการนั้นก็ตาม ก็ไม
สามารถจะฟองหนวยงานที่เปนนิติบุคคลนัน้ ได๑๕ เชน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๐/๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ขึ้ น เพื่อทํา หนา ที่ ชี้ ขาดข อพิ พ าทแรงงาน เปน การปฏิบัติก ารตามบทบั ญญั ติข องกฎหมาย
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกม็ ีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว ความสัมพันธระหวาง
กระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หาใชความสัมพันธในลักษณะตัวการ
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไม แตเปนการที่ตางก็จะตองปฏิบัติตามอํานาจ
หนาทีท่ ี่กฎหมายกําหนด โจทกจงึ ไมมีอาํ นาจฟองกระทรวงมหาดไทยใหศาลมีคาํ สัง่ เพิกถอนคําชี้ขาด
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธได
มีขอควรสังเกตวา การรวมตัวเพื่อประกอบการคาบางประเภท เชน กลุมบริษัท บริษัทใน
เครือ หรือกิจการรวมคาหรือรวมลงทุน (joint venture) ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย๑๖
ผูที่จะเปนคูความในคดีแรงงาน ไดแก ลูกจาง ซึ่งรวมถึงทายาทโดยธรรมของลูกจางกรณี
ลูกจางตาย หรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีลูกจางตายเนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน หรือผูมีสิทธิไดรับเงินตาง ๆ อันเปนประโยชนทดแทนตาม
กฎหมายประกันสังคม, นายจาง ซึง่ ไดแกนิติบุคคลที่จา งลูกจางนัน้ เขาทํางาน หรือบุคคลธรรมดา
ที่เปนเจาของกิจการ หรือเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือเปนผูไดรับมอบหมายให
ทําการแทนหรือทํางานแทนนายจาง, บุคคลากรฝายนายจาง ซึง่ มีกฎหมายกําหนดมิใหกระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจาง ซึ่งไดแกหวั หนางาน ผูควบคุมงาน และผูตรวจงาน, สหภาพแรงงาน
สหพันธแรงงานและสภาองคกรลูกจาง, สมาคมนายจาง สหพันธนายจางและสภาองคกรนายจาง,
ผูรับเหมาชัน้ ตนหรือผูรับเหมาชวง, พนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน,

๑๕

อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค ๑,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๑), หนา ๓๒๗-๓๒๘.
๑๖
พงษรัตน เครือกลิ่น, คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย, หนา ๕๗.

๙๒

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ, รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
และสํานักงานประกันสังคม๑๗ รวมทัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ไดจดทะเบียนแลว
๒. ตองมีการโตแยงสิทธิหรือหนาทีห่ รือตองใชสิทธิทางศาล การโตแยงสิทธิหรือการโตแยง
หนาที่ของคูความ รวมทัง้ กรณีที่คูความมีความจําเปนที่จะตองใชสทิ ธิทางศาล ยอมขึ้นอยูกับวา
คูความมีสิทธิหรือมีหนาที่ตามกฎหมายในสวนสารบัญญัติ หรือมีกฎหมายในสวนสารบัญญัติ
กําหนดไวเปนการชัดแจงหรือไม ซึ่งในคดีแรงงานนี้ กฎหมายสารบัญญัติที่คูความอาจโตแยงกันไดนั้น
เปนไปตามสัญญาจางแรงงาน และตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ที่ทาํ การศึกษามาแลวขางตน
ในคดีแรงงานนั้น สิทธิหรือหนาที่ตามสัญญา หมายถึง สิทธิและหนาที่ของนายจางหรือ
ลูกจางที่เกิดขึ้นจากสัญญาจางแรงงาน (ซึ่งรวมทั้งขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและระเบียบตาง ๆ
ของนายจาง ซึ่งถือวาเปนสวนหนึง่ ของสัญญาจางแรงงานดวย) หรือสิทธิและหนาที่ของนายจาง
หรือลูกจางทีเ่ กิดจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง สวนสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย หมายถึง
สิทธิและหนาที่ของนายจาง หรือลูกจางที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ และฝายใดฝายหนึ่งไมไดรับสิทธิหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ใหถูกตองตามที่
กําหนดไวในกฎหมายแรงงาน๑๘
คําฟองคดีแรงงานนัน้ อาจจะเสนอตอศาลแรงงานทีม่ ูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงาน ซึ่ง
สถานทีท่ ี่ลูกจางทํางานเปนที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือจะขออนุญาตฟองตอศาลแรงงานที่โจทก หรือ
จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลแรงงาน หากโจทกสามารถแสดงใหศาลแรงงานเห็นวา การพิจารณาคดี
ในศาลแรงงานนัน้ ๆ จะเปนการสะดวก ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ โดยการแสดงเหตุผลของโจทกนนั้ เปนการสะดวก
แกการพิจารณาคดีของศาล ไมใชเพื่อความสะดวกของโจทก หรือเพราะเหตุอื่น และการอนุญาต

๑๗

เกษมสันต วิลาวรรณ, “การดําเนินคดีในศาลแรงงาน, “ บรรณานุสรณงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายเย็น วิลาวรรณ,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, (ม.ป.ป.)), หนา ๓๓-๓๔.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕.

๙๓

ใหฟองยังศาลแรงงานทีโ่ จทก หรือจําเลยมีภูมิลําเนาอยูใ นเขตศาลแรงงานนั้น เปนดุลพินิจเด็ดขาด
ของศาลแรงงานนั้น ๆ โจทกและจําเลยไมมีสิทธิที่จะอุทธรณคัดคานคําสั่งตอศาลฎีกา๑๙
นอกจากนีห้ ากมีการฟองคดีแรงงานในทองที่จงั หวัดใด ทีย่ ังไมมีศาลแรงงานจังหวัดจัดตั้งขึน้
แตอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค โจทกมีสิทธิยื่นคําฟองตอศาลจังหวัดหรือศาลแรงงานภาค
ก็ได ถาโจทกยื่นฟองตอศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดแจงไปยังศาลแรงงานภาค เมื่อศาลแรงงานภาค
สั่งรับคดีนั้นไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานภาคออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัด
แหงทองที่นนั้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๔
ในกรณีทกี่ ฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ บัญญัติ
ใหรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธกี ารที่กําหนดไว หากโจทกจะ
ดําเนินการในศาลแรงงาน จะตองรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือปฏิบัตติ ามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคทาย เชน คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ที่สงั่ ให
นายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทํา หรือแกไขเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ใหถูกตอง หรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือที่สั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักร หรืออุปกรณที่
ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจางทัง้ หมด หรือบางสวน เปนการชั่วคราว หาก
โจทกจะฟองคดีเรื่องดังกลาว ตองอุทธรณตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหวินิจฉัยกอน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือการฟองคดีการกระทําอันไมเปนธรรม ตองรองตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธพิจารณาวินจิ ฉัยชี้ขาดกอน จึงมีสิทธินาํ คดีมาสูศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๕ เปนตน
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๑ กําหนดให นําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับแก
การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเทาที่ไมขัด หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
๑๙

จํารัส เขมะจารุ, ศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๒๗), หนา ๗๓.

๙๔

โดยอนุโลม เมื่อกฎหมายดังกลาวมิไดบญ
ั ญัติเกี่ยวกับเรื่องฟองเคลือบคลุม การทิง้ ฟอง การถอน
ฟอง การฟองซ้ํา การฟองซอน และการแกไขเพิ่มเติมคําฟอง ไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นในเรื่อง
เหลานี้ จึงตองนําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาตรา ๑๔, มาตรา ๑๗๒,
มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑), มาตรา มาตรา ๑๗๔ (๒), มาตรา ๑๗๕, มาตรา ๑๗๙ และมาตรา ๑๘๐
มาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนี้
คําฟองในคดีแรงงาน จึงตองแสดงโดยชัดแจงถึงสภาพขอหา และคําขอบังคับ รวมทัง้
ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา, ในคดีแรงงานที่มีคาํ พิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สดุ แลวหามมิให
คูความเดียวกันรื้อรองฟองกันอีก ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เวนแต
เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชัน้ บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล หรือเมื่อคําพิพากษา
หรือคําสั่งไดกาํ หนดวิธกี ารชัว่ คราวใหอยูภายในบังคับทีจ่ ะแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเสียได
ตามพฤติการณ หรือเมือ่ คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนํา
คําฟองมายืน่ ใหม ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
อายุความ, นับแตเวลาทีย่ ื่นคําฟองตอศาลแรงงานแลว หามไมใหโจทกยนื่ คําฟองเรื่องเดียวกันนัน้
ตอศาลแรงงาน หรือตอศาลอื่นอีก, การถอนคําฟองในคดีแรงงานนั้น หากจําเลยยังมิไดยื่น
คําใหการ โจทกอาจถอนคําฟองไดโดยยื่นคําบอกกลาวเปนหนังสือตอศาล หากจําเลยยื่น
คําใหการแลว โจทกอาจยืน่ คําขอโดยทําเปนคํารอง และศาลแรงงานตองฟงจําเลยหรือผูรองสอด
กอนที่จะอนุญาต ศาลแรงงานจะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรก็ได การอนุญาตใหถอนฟองหรือไมเปนดุลพินิจของศาลแรงงานโดยเฉพาะ, การแกไข
เพิ่มเติมคําฟองในคดีแรงงานนัน้ ตองเปนการเพิม่ หรือลด จํานวนทุนทรัพย หรือราคาทรัพยสนิ ที่
พิพาทในฟองเดิม หรือเปนการสละขอหาในฟองเดิมเสียบางขอ หรือเพิ่มเติมฟองเดิมใหบริบูรณ
และคําฟองเดิมกับการแกไขเพิ่มเติมคําฟอง
จะตองเกี่ยวของกันพอที่จะรวมการพิจารณาและ
ชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได ทั้งนี้การแกไขคําฟอง ตองทําเปนคํารองยื่นตอศาลแรงงานกอน
สืบพยานไมนอ ยกวาเจ็ดวัน เวนแตมีเหตุอันสมควรที่ไมอาจยืน่ คํารองไดกอนนัน้ หรือเปนการขอ
แกไขในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอย
หรือขอผิดหลงเล็กนอย และในเรื่องการทิ้งฟอง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ กําหนดไวเปนการเฉพาะใหศาลแรงงานเปน
ผูออกหมายเรียกใหจาํ เลยมาศาล หลังจากที่สงั่ รับคดีไวพิจารณาแลว โจทกในคดีแรงงานจึงไมมี
หนาที่รอ งขอตอพนักงานเจาหนาทีเ่ พื่อใหสง หมายเรียกใหแกคดีแกจําเลย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๗๔ (๑) อีก ดังนัน้ การทิ้งฟองในคดีแรงงานจึงเปนเพียงกรณีที่
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โจทกเพิกเฉยไมดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลแรงงานเห็นสมควรกําหนดไวเพื่อการนั้น โดยได
สงคําสั่งใหแกโจทกโดยชอบแลว
นอกจากนี้การฟองคดีแรงงานนั้น สิทธิเรียกรองตาง ๆ จะตองอยูในบังคับของ อายุความ
ตามกฎหมายที่นาํ มาใชเปนขออางกําหนดไว ซึ่งหากมิไดมีการกําหนดไวโดยเฉพาะ จะมีกาํ หนด
สิบป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ เชน สิทธิเรียกรองเงินชดใช
ที่กองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายไป มีอายุความ ๑๐ ป ตามมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน โดยอายุความจะเริ่มนับตั้งแตขณะทีอ่ าจบังคับตาม
สิทธิเรียกรองไดเปนตนไป และอายุความมิใชเปนขอกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอย หาก
จําเลยมิไดหยิบยกขึ้นไวเปนขอตอสู ศาลแรงงานจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองไมได
๓.๓.๒ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๘ กําหนดใหการดําเนินคดีแรงงานเปนไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเทีย่ งธรรม
เพื่อใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอมความ และสามารถกลับไปทํางานรวมกันโดยไมเกิด
ความรูสึกเปนอริตอกัน โดยคํานึงถึงสภาพการทํางาน ภาวะคาครองชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง
ระดับของคาจาง หรือสิทธิและประโยชนอื่นใด ของลูกจางที่ทาํ งานในกิจการประเภทเดียวกัน
รวมทั้งฐานะแหงกิจการของนายจาง ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป ประกอบ
การพิจารณา เพื่อกําหนดใหเปนธรรมแกคูความทั้งสองฝายดวย การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
จึงมีรูปแบบที่เครงครัดนอยกวา และแตกตางกับกระบวนพิจารณาในคดีแพงทัว่ ไป โดยมีลักษณะ
ที่สําคัญดังนี้
๓.๓.๒.๑การพิจารณาคดีในศาลแรงงานตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบไตสวน
เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดให ศาลแรงงานเปนผูควบคุมกระบวนพิจารณาเพื่อรวบรวม
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายในคดี ทั้งยังมีอํานาจริเริ่มดําเนินกระบวนพิจารณาโดยที่คูความไมตอง
รองขอ ปรากฏจากการทีศ่ าลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามทีเ่ ห็นสมควร
นอกจากพยานหลักฐานตาง ๆ ที่คูความนําสืบดังเชนคดีแพงโดยทั่วไปแลว เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความชัดแจงในขอเท็จจริงแหงคดี ทัง้ การซักถามพยานนัน้ ศาลแรงงาน
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เปนผูซักถามดวยตนเอง ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ศาลแรงงานเทานั้น โดยศาลแรงงานตองนัง่ พิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน เวนแต
มีเหตุจําเปนทีส่ ําคัญ และศาลแรงงานจะเลื่อนคดีครั้งหนึง่ ไดไมเกินเจ็ดวัน แมในกรณีที่จาํ เลย
ไมยอมใหการ หรือในกรณีที่ศาลแรงงานพิจารณาชีข้ าดตัดสินคดีไปฝายเดียว ศาลแรงงาน
มีอํานาจเรียกพยานหลักฐานตามที่จําเปนมาพิจารณากอนชี้ขาดตัดสินได และกอนที่ศาลแรงงาน
จะอานคําพิพากษา หรือคําสั่ง ถาศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ศาลแรงงานอาจทําการพิจารณาคดีตอไปอีกก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒, มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐
เพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม และตามความจําเปน ศาลแรงงานมีอํานาจยนหรือขยาย
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือตามที่ศาลแรงงานไดกําหนดไวก็ได ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานมีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ ใชบังคับในศาลแรงงานได เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน เปนไปโดย
ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙
ศาลแรงงานหรือศาลฎีกา อาจขอใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได โดยมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พกั
ตามที่ศาลแรงงานหรือศาลฎีกาแลวแตกรณีเห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๗
กรณีที่ศาลแรงงานเห็นวา การกระทําใดของคูความฝายใด เปนการปฏิบัติผิดขั้นตอน
หรือเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ ศาลแรงงานมีอาํ นาจสัง่ ใหคูความฝายนั้นปฏิบัติ หรือละเวนการกระทําใด ๆ
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวได โดยหากมีการฝาฝนคําสั่งดังกลาว ศาลแรงงานมีอํานาจสั่ง
ใหกักขังฝายทีฝ่ าฝนคําสัง่ จนกวาจะปฏิบตั ิตามคําสั่งศาล แตตองไมเกินหกเดือน ตามมาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
๓.๓.๒.๒ ผูพพ
ิ ากษาในศาลแรงงาน
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลแรงงานที่จะใหคดีแรงงานไดรับการพิจารณา พิพากษา
โดยผูพพิ ากษาที่มีความรู และความเขาใจในปญหาแรงงานอยางแทจริง ดังนัน้ จึงมีการกําหนดให
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ผูพิพากษาในศาลแรงงานนัน้ เปนระบบที่เรียกวา ระบบไตรภาคี (tripartite) ซึ่งประกอบดวย
ผูพิพากษาศาลแรงงาน (judges) ที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ซึ่งเปนผูมีความรูความเขาใจในปญหาแรงงาน
กับผูพพิ ากษาสมทบฝายนายจาง (associate judges representing employers) และผูพิพากษา
สมทบฝายลูกจาง (associate judges representing employees) ทีไ่ ดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางตามบัญชีรายชื่อ ซึง่ ไดรับการลงคะแนนเลือกตั้งจาก
สมาคมนายจาง และสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เปนผูจัดใหมกี ารเลือกตั้ง ตามคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย โดยมิไดเปน
ขาราชการดังเชนผูพพิ ากษาศาลแรงงานแตอยางใด ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ประกอบกับกฎกระทรวง
( พ.ศ. ๒๕๒๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว
ในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีแรงงาน ตองมีผพู พิ ากษาศาลแรงงาน ผูพ พิ ากษา
สมทบฝายนายจาง และผูพ ิพากษาสมทบฝายลูกจาง ฝายละเทา ๆ กัน จึงจะเปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษาคดี ดังนัน้ จะมีจาํ นวนผูพ ิพากษาฝายใดฝายหนึ่งมากกวาฝายอื่นไมได สวนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณานอกจากนี้ ผูพ พิ ากษาศาลแรงงานเพียงนายเดียวมีอํานาจกระทํา หรือ
ออกคําสั่งใด ๆ ได โดยจะใหมีผูพพิ ากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจางรวมหรือไมก็ได ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘
สําหรับในศาลฎีกา ซึ่งเปนศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานในชั้นอุทธรณนั้น
มีการดําเนินกระบวนพิจารณาโดย “แผนกคดีแรงงาน” โดยประธานศาลฎีกาเปนผูจัดตั้งขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ วรรคหนึง่
ซึ่งองคคณะผูพ ิพากษาของศาลฎีกานัน้ มิไดเปนระบบที่เรียกวา ระบบไตรภาคี ดังเชนศาลแรงงาน
คือมีผูพิพากษาซึ่งเปนขาราชการตุลาการของศาลฎีกาในแผนกคดีแรงงาน อยางนอย ๓ นาย จึง
จะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานได ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๗
ดังนัน้ จึงไมมผี ูพิพากษาสมทบไมวา ทัง้ ฝายนายจาง หรือฝายลูกจางรวมเปนองคคณะผูพิพากษา
ในศาลฎีกาแตอยางใด

๙๘

๓.๓.๒.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
มีหลักเกณฑสาํ คัญดังนี้
-การฟองคดีแรงงาน เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกแกโจทก อันเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งศาลแรงงาน ดังนัน้ การฟองคดีแรงงานโจทกอาจยื่นคําฟองเปนหนังสือ หรือมาแถลง
ขอหาดวยวาจาตอหนาศาลก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง การฟองที่เปนหนังสือนัน้ ทําได ๒ กรณี กรณีแรก เปนเรือ่ งที่
โจทกถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ ตองทําเปนคําฟอง สวนอีกกรณีเปนเรื่องที่โจทกจําตองใชสิทธิทางศาล
ตองทําเปนคํารอง
เพื่อใหการดําเนินคดีในศาลแรงงานเปนไปโดยประหยัด สมดังเจตนารมณและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งศาลแรงงาน ดังนั้น การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ใน
ศาลแรงงาน จึงไดรับยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมทัง้ ปวง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗
-คําใหการและฟองแยง เมือ่ จําเลยทราบกําหนดวันเวลาในการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน
แลว จําเลยอาจยืน่ คําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ วรรคทาย แมจําเลยจะไมยื่น
คําใหการเปนหนังสือ แตในวันนัดพิจารณาหากศาลแรงงานไกลเกลีย่ แลว ยังมีประเด็นที่ไมอาจ
ตกลงกันได หรือไมอาจประนีประนอมกันได จําเลยอาจใหการดวยวาจาโดยแถลงใหศาลแรงงาน
บันทึกไว หรือไมใหการใด ๆ เลยก็ได
ในเรื่องการยื่นคําใหการเปนหนังสือ แกไขเพิ่มเติมคําใหการและฟองแยง เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดบญ
ั ญัติกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไว จึงตองนําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง
มาตรา ๑๗๗, มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม, มาตรา ๑๗๙ (๓), มาตรา ๑๗๙ วรรคทาย และมาตรา ๑๘๐
มาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งคําใหการเปนหนังสือของจําเลยตองแสดงใหชัดแจงในคําใหการวา
จําเลยยอมรับ หรือปฏิเสธขออางของโจทกทงั้ สิ้นหรือแตบางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น มิฉะนัน้
ถือวาจําเลยยอมรับคําฟองโจทก หรือเปนการปฏิเสธลอย ๆ ที่ปราศจากเหตุผลที่ไมกอใหเกิด
ประเด็นแหงคดีได

๙๙

การแกไขคําใหการนั้น จําเลยตองทําเปนคํารอง และเปนการยกขอตอสูขึ้นใหมเปนการ
แกขอหาเดิมหรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขออางหรือขอเถียงเพื่อสนับสนุนขอหา หรือ
เพื่อหักลางขอหาของคูความอีกฝายหนึง่ และจะตองยืน่ กอนวันสืบพยานไมนอยกวา ๗ วัน เพราะ
คดีแรงงานไมมีการชี้สองสถาน การกําหนดประเด็นพิพาทศาลแรงงานทําในวันนัดพิจารณา เวนแต
มีเหตุอันสมควรที่ไมอาจยืน่ คํารองไดกอนนัน้ หรือเปนการแกไขในเรื่องที่เกีย่ วกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชน หรือเปนการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอย หรือผิดหลงเล็กนอย
สําหรับฟองแยง จําเลยอาจฟองแยงมาในคําใหการ หากฟองแยงและฟองเดิมเปนเรื่อง
เกี่ยวของกัน พอที่จะรวมพิจารณาพิพากษาไปดวยกันได ซึง่ ฟองแยงตองเปนคดีที่ศาลแรงงาน
มีอํานาจพิจารณาพิพากษา ไมมีเงื่อนไข โดยฟองแยงถือเปนคําฟองและเปนคดีตางหากจากฟองเดิม
จึงตองนําหลักเกณฑตาง ๆ ในเรื่องของคําฟองมาใชบังคับแกฟองแยงดวย
-วันนัดพิจารณา เมื่อศาลแรงงานรับคดีไวพิจารณาแลว ตองกําหนดวันเวลาในการ
พิจารณาคดีโดยเร็ว โดยใหออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนด ในหมายนัน้ ใหจดแจง
รายการแหงขอหา และคําขอบังคับใหจําเลยทราบ และสั่งใหโจทกมาศาลในวันเวลาเดียวกันนัน้
ดวย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗
วรรคหนึง่ ซึ่งการกําหนดวันเวลาในการพิจารณาไมควรเกิน ๗ วันนับแตวนั สั่งรับคดีไวพิจารณา
เวนแตจะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจกําหนดใหเร็วกวานัน้ ได ตามขอ ๕ แหงขอกําหนดศาลแรงงาน
วาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๓
เมื่อโจทกและจําเลยมาศาลพรอมกันแลว ศาลแรงงานตองไกลเกลีย่ คูความใหตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกัน เพราะคดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษที่ควรระงับลงไดดวย
ความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อที่ทั้งสองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงวัตถุประสงคของการพิจารณาคดีแรงงาน ที่มิใชทําหนาทีเ่ ฉพาะเพียงการชี้ขาดคดีของคูความ
เทานัน้ แตศาลแรงงานตองทําหนาทีเ่ ปนคนกลาง คอยเจรจาชวยเหลือ แนะนําไกลเกลี่ยใหคูความ
ตกลงกันไดโดยความเขาใจอันดีของทัง้ สองฝาย ซึ่งเปนการระงับขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น สงผล
ใหคูกรณีมีความสัมพันธกันตอไป สามารถกลับไปทํางานดวยกันไดโดยดี อันจะเปนประโยชนแก
คูกรณีทุกฝาย
หากศาลแรงงานไกลเกลี่ยแลว คูความไมอาจตกลงกันได หรือไมอาจประนีประนอมกันได
ศาลแรงงานตองดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ศาลแรงงานตองจดประเด็นขอพิพาท และบันทึก
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คําแถลงของโจทกกบั คําใหการของจําเลย โดยอานใหคูความฟงและใหลงลายมือชื่อไว ซึ่งจะระบุ
ใหคูความฝายใดฝายหนึ่งนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได แลวตองกําหนดวันสืบพยานไปทันที
ซึ่งถาจําเลยไมยอมใหการ ศาลแรงงานตองบันทึกไว และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๓๘ วรรคทาย
และมาตรา ๓๙
ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกทราบคําสั่งศาลใหมาศาลแลวไมมาตามกําหนด โดยไมแจง
ใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ถือวาโจทกไมประสงคจะดําเนินคดีตอ ไป ศาลแรงงานตองมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ ซึง่ ไมจําตองพิจารณาวาจําเลยมาศาลดวยหรือไม แตหาก
จําเลยไดรับหมายเรียกแลวไมมาศาลตามกําหนด โดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ถือ
วาจําเลยขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐
-การสืบพยาน ศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความชัดแจงในขอเท็จจริงแหงคดี การซักถามพยาน
นั้น ศาลแรงงานเปนผูซักถามดวยตนเอง ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได ตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแรงงานเทานั้น โดยศาลแรงงานตองนัง่ พิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน
เวนแตมีเหตุจาํ เปนที่สําคัญ และศาลแรงงานจะเลื่อนคดีครั้งหนึ่งไดไมเกินเจ็ดวัน การบันทึก
คําเบิกความของพยาน เมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรจะบันทึกขอความโดยยอ แลวใหพยาน
ลงลายมือชื่อไวก็ได ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
เมื่อไดสืบพยานตามความจําเปนแลว ใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิน้ สุด แตคูความอาจ
มีการแถลงปดคดีดวยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานัน้ ได โดยกอนทีศ่ าลแรงงานจะอานคําพิพากษา
หรือคําสั่ง ถาศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลแรงงานอาจทําการ
พิจารณาคดีตอไปอีกก็ได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๐
-การขอพิจารณาคดีใหม คดีแรงงานมีการขอใหพิจารณาคดีใหมได ในกรณีที่ศาลแรงงาน
มีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เมื่อโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา หรือกรณีที่มีคาํ สั่ง
วาจําเลยขาดนัด เพราะไมมาศาลในวันนัดพิจารณา หากโจทกหรือจําเลยแถลงใหศาลแรงงาน
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ทราบถึงความจําเปนที่ไมอาจมาศาลไดภายในเจ็ดวันนับแตมีคําสั่งดังกลาว ศาลแรงงานมีอาํ นาจ
ไตสวนถึงเหตุแหงความจําเปนนั้นได และหากเห็นเปนการสมควรศาลแรงงานอาจเพิกถอนคําสั่งนัน้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑
๓.๓.๒.๔ คําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแรงงาน
หลังจากที่เสร็จสิ้นการพิจารณาคดีแรงงานแลว เนื่องจากการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีแรงงานตองรวดเร็ว กฎหมายจึงบัญญัติให ศาลแรงงานตองอานคําพิพากษาหรือคําสั่งภายใน
สามวันนับแตวันเสร็จการพิจารณา โดยผูพ ิพากษาสมทบหากไดลงลายมือชื่อในคําพิพากษา หรือ
คําสั่งแลวจะไมรวมอยูดวยในเวลาอานคําพิพากษาหรือคําสั่งก็ได ซึ่งคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของ
ศาลแรงงานตองทําเปนหนังสือ และตองกลาวหรือแสดงขอเท็จจริงที่ฟง ไดโดยสรุป และคําวินจิ ฉัย
ในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัยนั้น ทั้งนี้ศาลแรงงานตองสงสําเนาคําพิพากษา
ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานโดยไมชักชาดวย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
หากศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเปนธรรมแกคูความ ศาลแรงงานจะพิพากษาหรือ
มีคําสั่งเกินคําขอก็ได รวมทัง้ ศาลแรงงานจะกําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งผูกพันนายจาง และ
ลูกจางอื่น ซึง่ มีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดีดวยก็ได แมบุคคลดังกลาวจะมิใชคูความ
ในคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒
และมาตรา ๕๓
เนื่องจากองคคณะในศาลแรงงานใชระบบไตรภาคี ประกอบดวยผูพ ิพากษา ผูพ ิพากษา
สมทบฝายนายจาง และผูพ ิพากษาสมทบฝายลูกจาง ฝายละเทา ๆ กัน เปนองคคณะในการ
พิจารณาพิพากษาคดี เมื่อการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะ จึงตองนําหลักเกณฑ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาตรา ๑๔๐ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น
การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแรงงาน จึงตองใชระบบเสียงขางมาก โดยผูพ ิพากษาที่ไมเห็น
พองดวยกับความเห็นของฝายขางมาก ยอมมีสิทธิที่จะทําความเห็นแยงได

๑๐๒

๓.๓.๓ กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ รวมทั้งวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและ
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาหลังจากที่ศาลแรงงานมีคําพิพากษา หรือคําสัง่ แลว ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญดังนี้
๓.๓.๓.๑ การอุทธรณ
ความมุง หมายสําคัญประการหนึง่ ของการจัดตั้งศาลแรงงานขึน้ ก็เพือ่ ใหการพิจารณาคดี
เปนไปโดยรวดเร็ว ดังนัน้ จึงมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการอุทธรณไวเปนพิเศษแตกตางจาก
คดีแพงโดยทัว่ ไป ซึ่งการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงาน คูความอาจอุทธรณได
เฉพาะปญหาขอกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายในสิบหาวัน นับแตวนั ที่ไดอานคําพิพากษา หรือคําสั่ง
โดยอุทธรณตอ งทําเปนหนังสือยื่นตอศาลแรงงานทีม่ ีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งศาลแรงงงานตอง
สงสําเนาใหอกี ฝายหนึง่ แก ภายในเจ็ดวันนับแตวันทีฝ่ ายนัน้ ไดรับสําเนาอุทธรณ ไมวาจะมีการ
แกอุทธรณหรือไม ศาลแรงงานตองรีบสงสํานวนไปยังศาลฎีกา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔
ศาลฎีกาตองพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแรงงานโดยเร็ว โดยการพิจารณา
พิพากษาคดีแรงงานที่อุทธรณมาจากศาลแรงงานนัน้ ทําโดยศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานที่จัดตั้งขึ้น
โดยประธานศาลฎีกา และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ใหถือตามขอเท็จจริงที่ศาลแรงงาน
ไดวินิจฉัยมา แตถาขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงมายังไมพอแกการวินจิ ฉัยขอกฎหมาย ใหศาลฎีกา
สั่งใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ศาลฎีกาแจงไป แลวสงสํานวนคืนศาลฎีกาโดยเร็ว
ทั้งนี้หากศาลแรงงานเห็นวา ขอเท็จจริงที่ฟงใหมจะเปนผลใหคําพิพากษาเปลี่ยนแปลง ก็ให
ศาลแรงงานพิพากษาคดีนนั้ ใหม และคูความยอมมีสทิ ธิอุทธรณและแกอุทธรณ คําพิพากษา
ศาลแรงงานไดเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ตามขั้นตอนที่กฎหมายไดกําหนดไวตอไป ทั้งนี้ในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลฎีกาอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญมาให
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗
การยื่นอุทธรณของคูความไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของ
ศาลแรงงาน แตคูความทีย่ ื่นอุทธรณอาจทําคําขอยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง

๑๐๓

โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรเพื่อใหศาลฎีกาสั่งทุเลาการบังคับไวได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๕
ในสวนองคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา ตองมีผูพิพากษาซึ่งเปน
ขาราชการตุลาการอยางนอยสามคน จึงเปนองคคณะที่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีได อัน
เปนไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๗ ดังนั้นองคคณะผูพ ิพากษาในศาลฎีกา จึงไมมี
ผูพิพากษาสมทบไมวา ทัง้ ฝายนายจาง หรือฝายลูกจาง ประกอบเปนองคคณะในการพิจารณา
พิพากษาคดีแตอยางใด
๓.๓.๓.๒ วิธกี ารชัว่ คราวกอนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง
ในคดีแรงงาน กอนศาลแรงงานมีคาํ พิพากษาหรือคําสั่ง ถามีความจําเปนเพื่อคุม ครอง
ประโยชนของคูความ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง นอกจาก
อํานาจที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ศาลแรงงานมี
อํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไดดวย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๘ การที่ศาลแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ได
ยอมเปนการเปดโอกาสใหศาลแรงงานใชดุลพินิจอยางกวางขวาง ในเรื่องวิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง อันเปนอํานาจพิเศษของศาลแรงงานที่เกินกวา
ศาลอื่นโดยทั่วไป เพื่อคุมครองรักษาประโยชนของคูความอยางเต็มที่ อันเปนการอํานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และกอใหเกิดความเที่ยงธรรมในการระงับขอพิพาททางดานแรงงาน
๓.๔ การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
วัตถุประสงคหลักของการพิจารณาคดีปกครองก็คือ การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครอง โดยเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในการใชอาํ นาจตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสาธารณะ มิใหกระทบกระทัง่ ตอ

๑๐๔

สิทธิและหนาที่ของประชาชนมากจนเกินไป ซึ่งวัตถุประสงคของการควบคุมดังกลาว สามารถแยก
ออกได ๒ ประการ ดังนี๒๐
้
(๑) การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย ประกอบดวยการพิจารณาหลักเกณฑความชอบ
ดวยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ กับในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา วา
การกระทําทางปกครองเปนไปตามเกณฑดังกลาวหรือไม ซึ่งหากขัดตอหลักเกณฑทางใดทางหนึง่
ยอมเปนการไมชอบ กลาวคือ
ในทางวิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายตองพิจารณา
เกณฑในเรื่องอํานาจหนาทีว่ า การกระทําทางปกครองตองอยูในขอบเขตภาระหนาที่ของเจาหนาที่
และขอบเขตทางพื้นที่หรือไม ซึ่งตองตรวจสอบวา เจาหนาที่ของรัฐมีความเปนกลางในการกระทํา
ทางปกครองของตนหรือไม นอกจากนี้ยงั ตองพิจารณาถึงเกณฑในเรื่องกระบวนการขัน้ ตอนวา
เจาหนาที่ไดทาํ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน มีการยืน่ คํารองตามกฎหมาย หรือมี
การฟงความบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย หรือมีการปรึกษาหารือหรือขอความคิดเห็นจากหนวยงาน
อื่น หรือไม รวมทัง้ ตองพิจารณาถึงแบบของการกระทําวา เปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวหรือไม
และตองพิจารณาถึงหลักการใหเหตุผลทีถ่ อื วา คําสัง่ ทางปกครองที่ออกเปนลายลักษณอักษรแต
ไมมีการใหเหตุผล อาจเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนสําคัญ
สวนในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา มีขอพิจารณาคือ คําสั่งทางปกครองหรือ
มาตรการทางปกครองจะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย และกฎหมายที่ใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ
ดังกลาวจะตองชอบดวยกฎหมายเชนกัน
โดยการกระทําทางปกครองดังกลาวตองมีกฎหมาย
ใหอํานาจ ฝายปกครองถึงจะกระทําได ตลอดจนไมมีขอบกพรองในการใชดุลพินิจ การพิจารณาใน
เรื่องดุลพินิจนัน้ เจาหนาที่ตองใชดุลพินจิ ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และไมบกพรอง เชน
เกินขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด หรือไมใชดุลพินิจ หรือใชโดยขัดกับวัตถุประสงคของกฎหมาย หรือ
ใชไปโดยละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือหลักกฎหมายปกครองทั่วไป นอกจากนี้การกระทําทางปกครอง
ยังตองสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน และหลักความชัดเจน
แนนอน โดยพิจารณาวา การกระทําทางปกครองมีความเหมาะสมและจําเปน สมเหตุสมผล กับ
การกระทบตอสิทธิหนาที่ของประชาชน หรือไม และมีความแนนอนชัดเจนเพียงใด จากการกระทํา
ทางปกครองทีไ่ ดกระทําโดยเจาหนาทีน่ ั้น
๒๐

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง,(กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๘), หนา ๓๔-๖๖.

๑๐๕

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดยฝายตุลาการนัน้ อํานาจ
ของศาลเปน “อํานาจในทางควบคุม” (supervisory jurisdiction) มิใช “อํานาจแบบเต็มบริบูรณ”
(plenary jurisdiction) ซึ่งเปนแบบเดียวกับผูบังคับบัญชาของหนวยงานทางปกครองในฐานะเปน
ผูใชอํานาจควบคุมดังกลาว ศาลจึงตรวจสอบเฉพาะปญหาขอกฎหมาย สวนปญหาขอเท็จจริง
จะอยูในอํานาจของหนวยงานฝายปกครองที่ศาลไมพึงแทรกแซง เวนแตการฟงขอเท็จจริงของ
ฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย๒๑
(๒) การควบคุมความชอบดวยวัตถุประสงค หรือการควบคุมความเหมาะสม ซึ่งสวนใหญ
เปนการควบคุมในสวนผลของกฎหมาย อันมิใชในสวนขององคประกอบทางกฎหมาย โดยการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่กฎหมายกําหนดผลไวมากกวา ๑ ทางเลือก
เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถเลือกผลของกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด สําหรับขอเท็จจริงใด
ขอเท็จจริงหนึง่ ที่เรียกวาเปนการใชอาํ นาจดุลพินิจของฝายปกครอง
การควบคุมความชอบดวยวัตถุประสงค หรือการควบคุมความเหมาะสมนัน้ เปนการ
ควบคุมการเลือกผลในทางกฎหมายวา ฝายปกครองไดเลือกมาตรการไวอยางเหมาะสมหรือไม
เปนอํานาจที่ฝายนิติบัญญัติใหแกฝายปกครอง เนื่องจากการรางกฎหมายไมสามารถบัญญัติ
รายละเอียดในทุกกรณีของขอเท็จจริงไดครบถวน จึงจําเปนที่จะใหผูใชกฎหมาย ซึ่งหมายถึง
ฝายปกครองมีดุลพินิจ ที่จะเลือกผลของกฎหมายอันใดอันหนึ่งใหเหมาะสมสอดคลองกับกรณีนั้น ๆ
จึงมิใชเปนอํานาจกํากับดูแล แตเปนอํานาจโดยแทของฝายปกครอง ซึ่งผูบังคับบัญชาของ
ฝายปกครองเปนผูตรวจสอบไดทั้งความชอบดวยกฎหมาย และการกาวลวงเขาไปในการใชดุลพินิจ
ของฝายครอง โดยศาลยอมมิอาจเขาควบคุมความเหมาะสมเปลี่ยนแปลงการใชดุลพินิจเสียเองได
เนื่องจากมิไดเปนผูบังคับบัญชาของฝายปกครองที่ใชอาํ นาจทางฝายบริหาร ศาลคงมีแตอํานาจ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย เทานัน้ เพราะศาลมีฐานะเทาเทียมกับฝายบริหารตามหลักการ
แบงแยกอํานาจ๒๒
หลักการขางตนคือหลักการที่สําคัญในการพิจารณาคดีปกครอง อันไมอาจพบไดในการ
พิจารณาคดีของศาลแรงงาน และจากการศึกษาที่พบวาหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
๒๑

วิชัย วิวิตเสวี, “กฎหมายปกครองอเมริกัน,”(กรุงเทพมหานคร: ศาลฎีกา, ๒๕๔๖),
หนา ๕๙. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
๒๒
กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๕๓.

๑๐๖

ศาลแรงงานและวิธพี ิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับใชตั้งแตกอนทีศ่ าลปกครองได
จัดตั้งขึ้น เพื่อใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง โครงสรางศาลแรงงาน และระบบ
ผูพิพากษาศาลแรงงาน อาจไมเหมาะสมทีจ่ ะพิจารณาคดีปกครอง แตอํานาจของศาลแรงงานตาม
กฎหมายปจจุบัน ก็เปนขอเท็จจริงที่ตองยอมรับ ทัง้ นี้อาจเปนเพราะประเทศไทยจัดตั้งศาลแรงงาน
ในขณะที่ยงั ไมไดวิเคราะหปญหาในทางบริหารและลักษณะคดีปกครองมากอน๒๓
จากการศึกษาพอสรุปไดวา กระบวนวิธกี ารพิจารณาคดีของศาลแรงงานบางประการ อาจ
ยังไมเหมาะสมเพียงพอแกการวินิจฉัยคดีปกครอง แมวาการพิจารณาคดีของศาลแรงงานอยูใน
ระบบไตสวนเชนเดียวกับศาลปกครอง เนื่องจากกฎหมายจัดตัง้ ศาลแรงงานไดกาํ หนดใหศาลแรงงา
นเปนผูควบคุมกระบวนพิจารณาเพื่อรวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายในคดี ทั้งยังมีอาํ นาจ
ริเริ่มดําเนินกระบวนพิจารณาโดยที่คูความไมตองรองขอ
แตทั้งหลักเกณฑและนิติวธิ ีในศาล
แรงงานที่จะใชกับคดีปกครองนัน้ เชน การนําคดีปกครองมาสูศาลแรงงาน องคคณะผูพิจารณา
พิพากษา ขั้นตอนการแสวงหาความจริง การทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตลอดจนการบังคับคดีตาม
คําพิพากษา หรือคําสัง่ ยังมีหลักเกณฑที่แตกตางกับหลักเกณฑพิจาณาคดีปกครองโดยศาล
ปกครองอยูมาก เพราะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจาณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ ที่ศาลแรงงานใชในปจจุบนั มิไดมีการบัญญัติวิธีการทางกฎหมายในการตรวจสอบการ
กระทําของฝายปกครองไวอยางเหมาะสม แกการพิจารณาคดีปกครองดังกลาวในศาลแรงงาน
นอกจากนี้ปจจุบันการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน มิไดมีการแบงแยกการพิจารณาคดีปกครอง
และคดีแรงงานออกจากกัน จึงมิไดมีการนําหลักเกณฑการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย และ
การควบคุมความชอบดวยวัตถุประสงค หรือการควบคุมความเหมาะสมมาใชกับการพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงาน ดังนั้น จากระบบการพิจารณาคดี และกระบวนการพิจารณาคดีดังกลาว
ยอมสงผลทําใหเกิดปญหาแกการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน ทั้งตามหลักเกณฑทาง
กฎหมาย และทางปฏิบัติเปนอยางมาก โดยปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ จะเปนเชนใดบาง จะไดศึกษา
วิเคราะหตอไป

๒๓

อมร จันทรสมบูรณ, หลักกฎหมายปกครองจากขอสังเกตของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ,
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๘๑-๘๒.

บทที่ ๔
ปญหาการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
หลังจากไดทราบวา “คดีปกครอง” ใดทีศ่ าลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา และทราบถึง
วิธีพจิ ารณาคดีทั้งวิธพี ิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง กับวิธพี ิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน
โดยสังเขปแลว พบวามีประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
โดยศาลแรงงานเปนศาลชํานัญพิเศษในระบบศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาคดีแพงเกี่ยวกับแรงงาน
ซึ่งมีนิติวิธี ตลอดจนกระบวนการพิจารณา แตกตางจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครองหลายประการ ในบทนี้ผูเขียนจะไดนาํ เสนอถึงประเด็นปญหาดังกลาว
เมื่อ “นิติวิธ”ี (legal method) ของกฎหมายปกครอง ซึง่ เปนสาขายอยหนึ่งของกฎหมาย
มหาชน ทีม่ องวา ฝายปกครอง (administration) จะกระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือน
ตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนได ก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจ และ
จะตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานัน้ เพื่อการธํารงรักษา หรือ
สงเสริมประโยชนสาธารณะดานตาง ๆ แตหลักการดังกลาวจะมีผลบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ เมือ่
มีระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง อยางมีประสิทธิภาพเทานัน้
ซึ่งระบบการควบคุมโดยองคกรตุลาการหรือศาลมีความสําคัญกวาระบบอื่น๑
การคุมครองสิทธิของประชาชนตอการกระทําของเจาหนาที่ฝายปกครอง ภายใตหลักนิติรัฐ
แบงการคุมครองสิทธิออกเปนสองขั้นตอน คือ การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงปองกัน เปน
การคุมครองภายในอํานาจบริหารในสวนของฝายปกครอง โดยใหความคุมครองแกประชาชน
กอนออกนิติกรรมทางปกครองในทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มดําเนินการรับเรื่อง สืบหาขอเท็จจริง การปรับ
ขอเท็จจริงที่ยตุ ิเขากับขอกฎหมาย การใชดุลพินิจ จนถึงขั้นตอนการวินิจฉัย และออกนิติกรรม
ทางปกครอง ที่เจาหนาที่ฝายปกครองตองกระทําการทุกขั้นตอนโดยชอบดวยกฎหมายวิธีสบัญญัติ
และสารบัญญัติทางปกครอง สวนการคุมครองอีกประเภทคือ การคุมครองสิทธิของประชาชนใน
เชิงแกไข เปนการคุมครองภายหลังจากที่เจาหนาที่ฝายปกครองไดออกนิติกรรมทางปกครองแลว
ซึ่งไดแก การควบคุมตรวจสอบโดยองคกรที่ใชอํานาจบริหารภายในฝายปกครองประการหนึง่ และ
โดยองคกรตุลาการอีกประการหนึง่ ซึง่ การควบคุมโดยองคกรตุลาการหรือศาลนัน้ จะควบคุม
๑

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับศาลปกครอง,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๑๕-๑๗.

๑๐๘

เพียงแตความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองเทานัน้
สวนการควบคุมโดยองคกร
ภายในฝายปกครอง นอกจากจะควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองแลว ยัง
มีอํานาจควบคุมตรวจสอบความชอบดวยวัตถุประสงค และเนื้อหาของการใชดุลพินิจของฝาย
ปกครองอีกดวย๒
เมื่อฝายนิติบญ
ั ญัติมอบอํานาจใหฝายปกครองมีอํานาจใชดุลพินิจได ในการตัดสินใจ
อยางอิสระที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ใหสอดคลอง
และยืดหยุนเหมาะสมกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เพื่อใหกระทําการทางปกครองบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของฝายปกครอง การใชดุลพินิจอยางไมมีขอบเขต
ไมชอบดวยกฎหมาย ยอมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน การควบคุมการใชดุลพินิจของ
ฝายปกครองมิใหฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจจึงเปนสิง่ สําคัญ ของหลักเกณฑในกฎหมาย
ปกครอง ซึง่ การควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครองจําแนกตามองคกรที่ควบคุมการใชดุลพินิจ
แบงไดสองประเภทดังนี้ การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง ซึ่งสามารถควบคุมการใช
ดุลพินิจไดทงั้ ความเหมาะสมในการใชดุลพินิจ และความชอบดวยกฎหมายในการใชดุลพินิจ และ
การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ซึ่งโดยหลักแลวศาลปกครองเปนผูท าํ หนาที่ดังกลาว
ซึ่งศาลปกครองจะเขาไปตรวจสอบเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของการใชดุลพินิจเทานัน้ แตใน
สวนของความเหมาะสมในการใชดุลพินิจ ศาลปกครองจะไมมีอาํ นาจเขาไปพิจารณา เพราะอาจ
ทําใหศาลปกครองกลายเปนผูบังคับบัญชาของฝายปกครองไป
เวนแตกรณีที่ฝายปกครองใช
อํานาจดุลพินจิ ไมเหมาะสมจนถึงขนาดอันเปนการขัดตอหลักการใชดุลพินิจ ๓
การพิจารณาคดีปกครองมิใชเปนการ “พิจารณา” (trial) อยางคดีแพง แตเปนการ
“พิจารณาทบทวน” (review) สิ่งทีห่ นวยงานทางปกครองไดกระทํามาแลว ภารกิจของศาล คือ
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง โดยถือวาการบริหารกฎหมาย
เปนภารกิจของหนวยงานทางปกครอง ซึง่ ฝายปกครองตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของตน
การพิจารณาของศาลจึงอยูภ ายใตหลักทีว่ า ศาลใหความยอมรับนับถือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ของหนวยงานทางปกครอง ซึ่งการพิจารณาทบทวนของศาล ศาลจะจํากัดอยูเ ฉพาะประเด็นที่
ยกขึ้นวากันมาแลวตอหนาหนวยงานทางปกครอง โดยทบทวนตาม “หลักพยานหลักฐานทีเ่ ปน
๒

กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
๒๕๔๔), หนา ๑๕๑-๑๕๓.
๓
มานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖),
หนา ๔๑๑-๔๑๓.

๑๐๙

สาระสําคัญ” (substantial evidence rule) วา การฟงขอเท็จจริงของหนวยงานฝายปกครอง
“สมเหตุสมผล"”หรือไม ไมใชพิจารณาทบทวนวาการฟงขอเท็จจริงดังกลาวถูกตองหรือไม ศาลจึง
ตรวจสอบเฉพาะปญหาขอกฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหารัฐธรรมนูญ
และขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไขแหงอํานาจ๔
นอกจากนีก้ ารที่เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ฝายปกครอง เปนผูดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะแทนหนวยงานของรัฐ หรือในนามหนวยงานของรัฐ เพราะหนวยงานของรัฐไมวา
จะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ และมีฐานะเปนกรมในระเบียบ
บริหารราชการสวนกลาง จังหวัดในระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค องคการบริหารสวนทองถิ่น
ในระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกา ไมอาจดําเนินการบริหารเพื่อประโยชนสาธารณะไดดวยตนเอง จึงมีกรณีที่ได
กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกหรือตอหนวยงานของรัฐดวยกัน ซึง่ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น หากจะใหเจาหนาที่รับผิดเปนการสวนตัวตามหลักเรือ่ งละเมิด ภายใตบังคับของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เหมือนเอกชนโดยทั่วไปยอมไมเหมาะสม เพราะบางกรณี
อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูเสียหายและเจาหนาที่ เนื่องจากอาจทําใหผเู สียหายไมไดรับ
คาสินไหมทดแทนอยางเต็มที่ และอาจเปนเหตุใหเจาหนาที่สวนใหญไมกลาตัดสินใจในการดําเนินงาน
ตามหนาที่ของตน เนื่องจากเกรงความรับผิดชอบจะเกิดแกตน สงผลทําใหกิจการบริการสาธารณะ
ขาดความตอเนื่อง และหยุดชะงักงัน นอกจากนี้กรณีทหี่ นวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ไปแลว และการละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐนัน้ เปนการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐก็มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกเจาหนาที่ผูทําละเมิดไดโดย
ไมจาํ ตองฟองคดีตอศาล เพียงแตผูเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นออกคําสั่งใหเจาหนาที่
ชดใชแกตนได ทั้งนี้ตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๒ โดยคําสั่งดังกลาวเปนคําสัง่ ทางปกครอง หากเจาหนาทีไ่ มปฏิบัติตาม ผูเปนหัวหนา
หนวยงานของรัฐอาจใชมาตรการทางปกครอง ยึด หรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ ออกขาย
ทอดตลาดเพือ่ ชําระเงินใหครบถวนได๕

๔

วิชัย วิวิตเสวี, “กฎหมายปกครองอเมริกัน,”(กรุงเทพมหานคร: (ม.ป.ท.), ๒๕๔๖),
หนา ๕๐-๗๕. (อัดสําเนา)
๕
วรพจน วิศรุตพิชญ, “กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที,่ ” วารสารนิติศาสตร
๒๘, ๒ (มิถนุ ายน ๒๕๔๑): ๓๖๖-๓๘๗.

๑๑๐

หลักเกณฑในกฎหมายมหาชนจึงยกเวนหลักเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่ง
ไมบังคับตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเอาไว โดยเจาหนาที่ของรัฐรับผิด
ในผลแหงละเมิดเพียงเทาทีต่ นปฏิบัติหนาที่ ดวยความจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานัน้ โดยผูเสียหายจะฟองเจาหนาที่ไมได ตองฟองหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่สังกัดอยูแทน
สิทธิของหนวยงานของรัฐในการเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนคืนนัน้ หนวยงานของรัฐ
อาจไมเรียกรองเต็มจํานวนทีไ่ ดจายไปก็ได โดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและ
ความเปนธรรม และในกรณีที่ละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน เจาหนาที่แตละคนคงรับผิดใน
สวนของตนเทานัน้ มิไดมีการนําหลักเกณฑในเรื่องลูกหนี้รวมมาบังคับใช
บางกรณีการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล นอกจากการใชอํานาจฝายเดียวในการ
ออกกฎ คําสัง่ หรือปฏิบัติการตาง ๆ แลว ฝายปกครองอาจจะใชสัญญาเปนเครื่องมือ ซึ่งมิอาจ
บังคับตามหลักเกณฑเรื่องนิติกรรมและสัญญา ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนกัน โดย
เรียกวา “สัญญาทางปกครอง” ซึ่งผูกพันใกลชิดและมีความสัมพันธโดยตรงกับความหมายของ
บริการสาธารณะ อันมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ ความตอเนื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ และความเสมอภาค ทําใหเกิดแนวคิดของสัญญาทางปกครองที่วา เปนสัญญาที่ฝายปกครอง
มีเอกสิทธิ์ เชน อํานาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญา การบังคับการใหเปนไปตาม
สัญญา เชน สัง่ ปรับ หรือสั่งใหชดใชคาเสียหาย โดยไมจําเปนตองไปฟองศาลกอน และการเลิกสัญญา
หรือแกไขสัญญาไดฝายเดียว โดยมิใชเปนเรื่องเอาเปรียบคูสัญญาฝายปกครอง เพราะเปนการ
กระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ แตการใชเอกสิทธิ์ดังกลาว คูสัญญาฝายปกครองมีหนาที่เยียวยา
แกคูสัญญาอีกฝายตามความเหมาะสม และเปนธรรม๖
โดยเนื้อแทของคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลแรงงานนั้น ยอมเปน
การควบคุมการกระทําทางปกครองของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ในทางหนึง่
โดยองคกรภายนอกฝายปกครอง เมือ่ ศาลแรงงานเปนศาลชํานัญพิเศษในศาลยุติธรรม ซึง่ ผูพพิ ากษา
ไดรับการศึกษาอบรมใหมีความรู ความชํานาญในกฎหมายแพง และกฎหมายอาญา อันเปน

๖

โภคิน พลกุล, “สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย,” ใน รวมบทความกฎหมายมหาชน
จากเว็บไซต www.pub-law.net เลม ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖, นันทวัฒน บรมานันท, บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๗), หนา ๙๗-๑๗๐.

๑๑๑

กฎหมายในสาขายอยของกฎหมายเอกชน ๗ แมปจจุบนั กฎหมายแรงงานที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจ
พิจารณาวินจิ ฉัย เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ รัฐจะเขามากําหนด
รายละเอียดของนิติสัมพันธระหวางเอกชน เพื่อคุมครองผูออนแอกวาในสัญญาจางแรงงาน จนทํา
ใหกฎหมายแรงงานเปนกฎหมายมหาชนมากขึ้น หรือแมแตการพิจารณาคดีในศาลแรงงานตั้งอยู
บนพื้นฐานของระบบไตสวนก็ตาม แตในทางปฏิบัติของศาลแรงงานนัน้ กลับมิไดมองวาคดีดังกลาว
เปนคดีปกครอง การแสวงหาขอเท็จจริงยังยึดติดอยูก ับคําเบิกความของพยานในศาล มากกวา
การหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกจากที่คูความกลาวอาง และในเรื่องความรู ความเขาใจ
อยางลึกซึ้งเกีย่ วกับ “ความคิดและหลักการพื้นฐาน” (basic concepts and principles) อันเปน
สวนหนึง่ ของ “นิติวิธ”ี ของกฎหมายมหาชน ก็ยังมิไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในศาลแรงงาน
นอกจากนี้ การพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานในกฎหมายแรงงานบางฉบับก็มิไดมีหลักเกณฑ
กําหนดให ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเชนนัน้ อยางชัดเจน การพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงาน โดยมิไดตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักเกณฑตามกฎหมายปกครอง และ
กฎหมายมหาชน รวมทัง้ ไมมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
อยางชัดเจนขางตน ยอมเกิดปญหาขึน้ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขต และอํานาจ
การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน วิธีพิจารณาที่จะใชกับคดีปกครองในศาลแรงงาน และ
การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ “ดุลพินิจ” ของฝายปกครองในคดีแรงงาน ผูเขียนจึงขอ
นําเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน แบงออกเปน ๓ ประเด็น
หลักดังนี้
๔.๑ ปญหาเรื่องอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
แมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) จะกําหนดใหศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยูในเขต
อํานาจของศาลแรงงานก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดไวชัดแจงวามีคดีปกครอง
ประเภทใดบางที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน โดยมีความเห็นของนักกฎหมาย
มหาชน ยืนยันวา “...คดีที่เกิดจากคําสัง่ ทางปกครองเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
๗

การแยกสาขายอยในกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน โปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๒ การแบงแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน และพัฒนาการ
กฎหมายมหาชนในประเทศไทย,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๗), หนา ๓๓-๔๗.

๑๑๒

แรงงานสัมพันธ และกฎหมายประกันสังคม ควรอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน ไมอยูในเขต
อํานาจของศาลปกครอง...” ๘ แตความเห็นดังกลาวก็จาํ กัดอยูเพียงแคคําสั่งทางปกครอง ลักษณะ
เชนนี้ยอมทําใหเกิดปญหาในทางกฎหมายวา ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ทุกประเภทหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ ซึ่งเปนกฎหมายทีก่ ําหนดประเภทคดีแรงงานไว
ก็มิไดบัญญัติอยางชัดแจงใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสัง่ ในคดีปกครอง
เชนเดียวกันกับศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑)-(๖) การกําหนดหลักเกณฑของกฎหมายในการนําคดี
มาสูศาลแรงงานดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอํานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงานดังนี้
๔.๑.๑ ขอบเขตการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได
กําหนดกฎเกณฑในการนําคดีมาสูศาลแรงงานเกี่ยวกับคดีปกครองไวเพียง กรณีอุทธรณคําวินิจฉัย
ของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ เทานั้น สวนขอพิพาททางดานแรงงานอยางอื่น
อันมีลักษณะดังเชนคดีปกครอง กฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวา ศาลแรงงานมี
อํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสัง่ ในคดีปกครองเชนนัน้ ได โดยคดีแรงงานอื่นที่อยูในเขต
อํานาจศาลแรงงาน เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดไวมีลกั ษณะเปนคดีที่ตองถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่
และกรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ อันมีลกั ษณะคลายกับหลักเกณฑการฟองคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาตรา ๕๕ ซึง่ เปนหลักเกณฑในทางแพง ยอมเกิดปญหาใหพิจารณาวา ศาลแรงงานมี
ขอบเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเพียงใด ซึ่งคงไมอาจจะทําความเขาใจไดหากมิได
วิเคราะหถึงกฎหมายแรงงานแตละฉบับทีศ่ าลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง

๘

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง,(กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๘๒-๑๘๓.
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(๑) ตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธนนั้ การใชอาํ นาจหนาที่อนั เปนการกระทําทางปกครอง ไมวาจะเปนการออกคําสัง่
ออกกฎ ปฏิบัติการทางปกครองตามกฎหมายดังกลาวของเจาหนาที่ของรัฐ ถือวาเปนการกระทํา
ทางปกครองของเจาหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับความหมายของคําวา “เจาหนาทีข่ องรัฐ” ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ อันเปน
คดีในลักษณะ “คดีปกครอง” ที่ศาลแรงงานยอมมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งใน
การกระทําทางปกครองตามกฎหมายดังกลาวทั้งหมด เชน คดีพพิ าทเนื่องจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเพื่อใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการ
ฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งไมชอบดวยกฎหมาย หรือคดีพพิ าทในเรื่องที่มชิ อบดวยกฎหมายของคําชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานของคณะบุคคล ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตัง้ ใหชขี้ าดขอพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไมได กรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก หรือ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริการราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือใน
กรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตน
ทั้งนี้เพราะ ไมวาจะพิจารณาจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลแรงงาน ทีก่ ําหนดให
ผูพิพากษาในศาลแรงงานมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีความเชีย่ วชาญในปญหาดานแรงงาน
เมื่อการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายดังกลาว ตางเปนเรื่องการกระทําทางปกครอง
ที่มุงคุมครองการใชแรงงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมุงระงับขอพิพาทแรงงาน
ที่เกิดขึ้นใหสิ้นสุดยุติลงไปโดยเร็ว เพื่อความสงบสุขในอุตสาหกรรม อันอาจสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจโดยรวม และกระทบตอความสงบเรียบรอยของประเทศ การแยกการกระทําทางปกครอง
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐออกจากการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมายทัง้ ๒ ฉบับนี้
ใหศาลปกครองวินิจฉัยยอมไมเหมาะสม ไมกอใหเกิดความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยาง
แทจริงในปญหาดานแรงงาน รวมทัง้ เมือ่ พิจารณาถึงแนวทางการดําเนินคดีหากเกิดขอพิพาทจาก
กฎหมายดังกลาวขึ้น ยังอาจกอใหเกิดปญหาความสับสนใหแกประชาชนที่เกี่ยวของ วาจะดําเนินคดี
ที่ศาลปกครองหรือศาลแรงงาน ยอมกอใหเกิดความยุงยากแกการพิจารณา สงผลทําใหการ
พิจารณาคดียงิ่ ลาชาออกไป
ไมเหมาะสมกับคดีแรงงานที่จําตองแกไขปญหาแรงงานใหสนิ้ สุด
ยุติลงไปโดยรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทุกขยากแกผูใชแรงงาน อันเปนการกอใหเกิดสันติสุข
และความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม
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ตัวอยางคําสั่งศาลปกครองที่ยืนยันวา คดีปกครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้อยูในเขต
อํานาจของศาลแรงงาน เชน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที๑่ ๙๔ / ๒๕๔๖ และคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘ / ๒๕๔๖
ที่วนิ ิจฉัยทํานองเดียวกันวา ขอพิพาทจากคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนคดีอุทธรณคําวินจิ ฉัยของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งของศาลแรงงาน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕ / ๒๕๔๗ วินิจฉัยวา คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
และกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีลักษณะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใชอํานาจพิจารณา
วินิจฉัย กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการวา เปนกรณีที่นายจางตองบอกกลาวลวงหนา หรือ
ลูกจางมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจางโดยมีสทิ ธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือไม ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการออกคําวินิจฉัยในอันทีจ่ ะกอ เปลีย่ นแปลง
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลผูรับคําสั่ง จึงมี
ลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ตามคํานิยามในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แมจะเปนคําสัง่ ทางปกครอง แตก็มิไดอยูในอํานาจพิจารณา พิพากษา
หรือมีคําสั่งของศาลปกครอง เนื่องจากเปนกรณีทกี่ ําหนดให ตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง ของศาลแรงงาน
คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๒๔๐๐ / ๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่
๒๗๗ / ๒๕๔๖ วินิจฉัยวา คําฟองเรื่องเกี่ยวกับขอพิพาทที่ตกลงกันไมไดระหวางผูฟองคดีซึ่งเปน
นายจาง กับสหภาพแรงงานฯ ซึ่งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดสงขอพิพาทให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินจิ ฉัย โดยนายจางใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน
เปนคดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ จึงเปนคดีซงึ่ อยูในอํานาจศาลแรงงาน
(๒) ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนคดีแรงงานเนื่องจากกฎหมายดังกลาว กําหนดใหนาํ คดีมาฟองตอ
ศาลแรงงาน โดยตามมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดให
ผูอุทธรณที่ไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณมีสิทธินําคดีมาสูศาลแรงงานได และตาม
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มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให ผูอทุ ธรณที่ไมพอใจ
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีสทิ ธินาํ คดีมาสูศาลแรงงานไดเชนกัน
จากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวจะเห็นไดวา การนําคดีมาสูศาลแรงงานนั้น กําหนดไว
เฉพาะเพียง การขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ หรือคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐอันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองเทานัน้ และจํากัดหาม
นําคดีโตแยงคําสั่งของเจาหนาที่บางกรณีมาสูคณะกรรมการอุทธรณ หรือคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๘๕
และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๒ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑไวทํานอง
เดียวกันในเรื่อง หามนําคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับคําสั่งยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของนายจาง ซึง่ ไมสงเงินสมทบ และ/หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน
เทาที่จําเปนเพือ่ ใหไดรับเงินทีค่ างชําระ หรือกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย กรณีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจาก
การทํางาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓ เปนตน การทีก่ ฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑการนําคดีมาสูศาลแรงงานไวเพียงเทานี้ ทําใหเกิดปญหาขึ้นวา คดีปกครอง
ประเภทอื่น เชน การออกกฎ หรือการปฏิบัติการของเจาหนาที่ ซึ่งอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว ที่อาจสงผลใหเกิดเปนการกระทําละเมิดทางปกครองขึ้น
ศาลแรงงานจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง หรือไม
ในปญหานี้เมือ่ พิจารณาถึงความหมายของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ง
เปนกฎหมายประกันสังคมที่กําหนดใหมกี ารจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยใหลูกจาง หรือ
ผูประกันตน นายจาง และรัฐบาลรวมออกเงินสมทบ เพื่อใชกองทุนดังกลาวเปนหลักประกันใหแก
ลูกจาง และผูสมัครเขาประกันตนไดรับการสงเคราะหเมื่อประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ
หรือตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทัง้ การคลอดบุตร ชราภาพ การวางงาน และการสงเคราะหบุตร
ซึ่งจะทําใหชีวติ ของลูกจาง และสังคมมีความมัน่ คงขึน้ ๙ และความหมายของพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ เปนกฎหมายเงินทดแทน ที่คุมครองลูกจางหรือผูที่อยูใ นอุปการะของ
ลูกจาง ดวยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหบุคคลดังกลาว เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย
สูญหาย หรือตาย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง และกําหนดใหมกี องทุน
เงินทดแทนขึ้น เพื่อเปนหลักประกันในการจายเงินทดแทนแกลูกจาง หรือผูอยูในอุปการะของ
๙

เกษมสันต วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน,พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๓๖๑.

๑๑๖

ลูกจางแทนนายจาง โดยใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนดังกลาวไว ๑๐ ยอมแสดงใหเห็นวา
กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทนนี้ บัญญัติขึ้นเพือ่ คุมครองลูกจางในกรณีหนึ่ง
ถึงแมลูกจางจะประสบอันตรายอันมิใชเนือ่ งจากการทํางาน หรือเกิดจากการทํางานก็ตาม จึงเปน
การคุมครองลูกจางนอกเหนือจากกฎหมายอื่น การเกิดขอพิพาทจากการใชอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายทัง้ สองฉบับดังกลาว
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา จะเปนการออกกฎ ปฏิบัติการทางปกครองจนทําใหบคุ คลอื่นเสียหาย
หรือกรณีคําสัง่ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของนายจาง ซึ่งไมสง เงินสมทบ และ/หรือ
เงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน เทาที่จาํ เปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ ของเลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม อันเปนมาตรการบังคับทางปกครอง เชน มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยอม
เปนขอพิพาทแรงงานทัง้ สิ้น การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาลแรงงาน จึงไมถูกจํากัด
เพียงเทาที่กฎหมายทัง้ ๒ ฉบับกําหนดไว เนื่องจากเปนการทําลายความเชีย่ วชาญทางดาน
การระงับขอพิพาทดานแรงงาน ซึ่งถูกกําหนดใหศาลแรงงานเปนผูใชความเชี่ยวชาญทางดานดังกลาว
ดังนั้น พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานประเภทหนึ่ง สิทธิและหนาทีต่ าง ๆ ตลอดจนขอพิพาทที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายนี้ ยอมเปนคดีแรงงานทีศ่ าลแรงงานมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยไดดวย
(๓) ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องจากอธิบดีผูพพิ ากษา
ศาลแรงงานกลางไดมีคําวินิจฉัยไววา กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่สงเสริมใหมีการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพื่อประสงคจะใหเปนสวัสดิการ
แกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการและการจัดการกองทุนใหเกิด
ความมัน่ คง และเปนประโยชนแกลูกจาง ซึ่งถือวาเปนสวัสดิการของนายจางที่ใหแกลูกจาง อันเปน
สวนหนึง่ ของสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง จึงเปนคดีแรงงานทีพ่ พิ าท
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง๑๑

๑๐

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๙.
๑๑
คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๒๗/๒๕๓๘,๙/๒๕๔๖ และ ๖๙/๒๕๔๖.

๑๑๗

ซึ่งตอมาไดมีการดําเนินการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลปกครอง และศาลแรงงาน
กลางเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาว ๑๒ โดยศาลปกครองไดมีความเห็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลที่ ๔๖ / ๒๕๔๗ ที่วนิ ิจฉัยวา คดีพิพาทเกี่ยวกับการทีน่ ายจาง ซึง่ เปนรัฐวิสาหกิจ ละเลย
ตอหนาที่ ไมจา ยเงินสมทบและผลประโยชนของลูกจาง ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึง่ ไดจดทะเบียน
แลว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยความตกลงรวมกัน เพื่อใหเปน
สวัสดิการแกพนักงาน สงเสริมการออมทรัพย และเปนหลักประกันแกพนักงานและครอบครัว
เมื่อพนสภาพการเปนพนักงาน การจายเงินสมทบและผลประโยชน เปนไปตามขอบังคับ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนคดีซึ่งถือเปนขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวย
สิทธิ หรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง ซึ่งอยูในอํานาจ
ของศาลแรงงานที่จะรับไวพจิ ารณา ซึง่ ศาลแรงงานกลางมีความเห็นพองดวยกับความเห็นดังกลาว
ศาลปกครองกลางจึงมีคาํ สัง่ โอนคดีนี้ใหศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเวลา
ตอมา
จึงพอสรุปไดวา คดีตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนคดีแรงงาน
ประเภทหนึ่ง เนื่องจากถือวาเปนคดีเกี่ยวกับ สวัสดิการของนายจางที่ใหแกลูกจาง อันเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังนัน้ การกระทําทางปกครองของ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาว เชน การออกกฎกระทรวง
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา ๖ หรือคําสั่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ใหผูจัดการกองทุนแกไข หรือระงับ หรือถอดถอนผูจัดการกองทุน หาก
การจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน ตามมาตรา ๑๒ หรือการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ เชน เขาไปในสํานักงานกองทุน หรือ
ของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของกองทุนแลวกระทําละเมิด
กอใหเกิดความเสียหายขึน้ ตามมาตรา ๓๐ เปนตน ตางเปนคดีพิพาทอันเกี่ยวกับกองทุนที่ลูกจาง
และนายจางตกลงจัดตั้งกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจาง ในกรณีที่ลกู จาง
ตาย หรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน ตองถือวาเปนสวัสดิการของนายจางที่ใหแกลูกจาง
อันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง
การกระทําทาง
ปกครองของเจาหนาที่รฐั ตามกฎหมายดังกลาว จึงเปนคดีปกครองที่ศาลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง
๑๒

คําสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๓๖ / ๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่
๑๒๕๒ / ๒๕๔๗.

๑๑๘

(๔) ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมาย
แรงงานฉบับหนึ่ง ซึ่งขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาวถือวาเปนคดีแรงงาน เนื่องจากอธิบดี
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางได วินิจฉัยไววา เปนกฎหมายที่กาํ หนดมาตรฐานสิทธิประโยชนดาน
ตางๆ ของลูกจางรัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบังคับใหรัฐวิสาหกิจที่ใหสทิ ธิประโยชนแกลกู จางนอยกวา
ที่มาตรฐานสิทธิประโยชนที่กําหนดไว จะตองแกไขสิทธิประโยชนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
สิทธิประโยชนดังกลาว เทากับเปนการวางมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานของลูกจางในกิจการ
รัฐวิสาหกิจ จึงเปนคดีแรงงานทีพ่ ิพาทเกีย่ วกับสิทธิ หรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ๑๓
หลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลปกครองแลว ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยและ
มีคําสัง่ ในเรื่องเกีย่ วกับกฎหมายนี้ ตามคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙ / ๒๕๔๖ วา แมผูถูกฟองคดี
จะเปนหนวยงานทางปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐ โดยออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย อาจจะเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนคดีปกครองที่สามารถนํามาฟองที่ศาลปกครอง
ได แตนิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี อยูในฐานะเปนลูกจางกับนายจาง ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อมูลเหตุที่พพิ าทมาจากสวัสดิการของ
รัฐวิสาหกิจ อันถือวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง จึงเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน๑๔
เมื่อศาลแรงงานและศาลปกครองมีความเห็นสอดคลองตรงกันแลววา
ขอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน ดังนั้น การกระทําทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ใชอํานาจตาม
กฎหมายดังกลาวทั้งหมด อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน คําวินิจฉัยอุทธรณ
ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน ในเรื่องคําสัง่ ไมรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
หรือคําสั่งนายทะเบียนใหกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ผูใดผูหนึ่ง หรือคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจาก
ตําแหนง หรือคําสั่งนายทะเบียนใหเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
๑๓

คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๑๒๙-๑๓๔/๒๕๓๕.
๑๔
มีคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไวทาํ นองเดียวกัน เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๗๑/๒๕๔๔, ๘๖/๒๕๔๔, ๑๔๗/๒๕๔๕, ๒๗๔/๒๕๔๕, ๕๓๕/๒๕๔๕, ๕๔๖-๕๕๑ / ๒๕๔๕,
๕๗๑/๒๕๔๕, ๖๔๔/๒๕๔๕, ๗๒/๒๕๔๖, ๘๙/๒๕๔๖ และ๒๔๐/๒๕๔๖ เปนตน.

๑๑๙

ตามมาตรา ๔๗, มาตรา ๖๔, มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกรณีประกาศรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน ในเรื่องระเบียบการ
เลือกตั้งกรรมการฝายลูกจาง ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ หรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๑ หรือการปฏิบัติตามหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
คณะอนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ แลวทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายขึ้น ตามมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตน ยอมเปนคดีปกครองที่
ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสัง่ ดวย
(๕) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามกฎหมายนี้ มีคําวินิจฉัย
ของอธิบดีผูพพิ ากษาศาลแรงงานกลาง ซึ่งวินิจฉัยไววา คดีที่ลูกจางฟองนายจางใหจายคาชดเชย
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะกรณีที่ลกู จางฟองนายจางใหจายคาชดเชย ถือไดวาเปนการเรียกรองสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน จึงเปนคดีแรงงานทีพ่ ิพาทเกีย่ วกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน ๑๕ เมื่อการออกระเบียบดังกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อาจถือไดวา กฎหมายนี้เปนกฎหมายแรงงานฉบับหนึ่ง
แตมีปญหาเกี่ยวกับขอพิพาทตาง ๆ อันเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง ทีเ่ กิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ วา เปนคดีปกครองทีศ่ าลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาทั้งหมดหรือไม เพราะจากคําวินจิ ฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ที่วนิ ิจฉัยไวเพียงแตคดีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญ
และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้นที่เปนคดีแรงงาน ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีขึ้นเพื่อประโยชนแกการจัดตั้ง ควบคุม และสงเสริม
โรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเอกชน โดยไดบัญญัติกําหนดสิทธิและหนาที่ตา ง ๆ ใหอํานาจ
หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการตามกฎหมายแบงเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เปนคดีเกี่ยวกับการอนุญาต การควบคุม การบริหาร และการสงเสริม
โรงเรียนราษฎร ระหวางผูอ นุญาต (อันไดแกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ
๑๕

คําวินิจฉัยอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ ๘๖/๒๕๔๒.

๑๒๐

ผูวาราชการจังหวัด) กับผูรับใบอนุญาต (อันไดแกบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตัง้ โรงเรียน) ซึ่ง
มิใชมีลักษณะที่เปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจาง ลูกจาง และรัฐ ที่มตี อกันเกีย่ วกับ
การจางแรงงาน ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางปกครองในสวนนี้ จึงมิใชเปน
คดีปกครองที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
สวนคดีอีกประเภท เปนคดีเกี่ยวกับการกําหนดจรรยา มรรยาท หนาที่ การอุดหนุน
สงเสริม การชวยเหลือ การคุมครองการทํางาน และการสงเคราะหครูใหญและครู อันเปน
ขอพิพาทระหวาง ผูจัดการ ครูใหญ ผูชว ยผูจัดการ ผูชวยครูใหญ และครู กับผูรับใบอนุญาต
ผูอนุญาต หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ ซึ่งมีลักษณะที่กาํ หนดสิทธิและหนาที่ระหวาง
นายจาง ลูกจาง และรัฐทีม่ ีตอกันเกีย่ วกับการจางแรงงาน รวมทัง้ การคุมครองการทํางาน และ
การสงเคราะหลูกจาง ขอพิพาทจากการกระทําทางปกครองในสวนนี้ ซึ่งเปนการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนคดีแรงงานที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา เชน คดี
พิพาทเกี่ยวกับคําวินจิ ฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่คูกรณีไมพอใจคําสั่ง
ของคณะกรรมการคุมครองการทํางาน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๙๗
หรือคดีเกี่ยวกับคําสั่งแนะนํา ตักเตือน ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร ภาคทัณฑ ระงับการให
การอุดหนุน หรือระงับการจายเงินทุนเลีย้ งชีพประเภท ๒ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ
ครูใหญ หรือครู ประพฤติตนผิดจรรยา มรรยาท หรือไมปฏิบัติตนตามวินยั หรือหนาที่ ของ
ผูอนุญาต (อันไดแกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือผูว า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี)
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๖๒ เปนตน
๔.๑.๒ การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเกีย่ วกับ “กฎ” ของศาลแรงงาน
ขอบกพรองของระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย ของการกระทําทางปกครอง
โดยศาลยุติธรรม ในเรื่อง การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ที่ออกโดย
ฝายปกครอง ไมวากรณีที่เอกชนไมอาจฟองขอใหศาลพิพากษาวา “กฎ” ฉบับใดฉบับหนึง่ มี
ขอความขัด หรือแยงตอพระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายแมบท (parent legislation) หรือ
รัฐธรรมนูญ จนกวาจะถูกฟองเปนคูความในคดี รวมทั้งกรณีที่ศาลยุติธรรมเห็นวา “กฎ” ไมชอบ
ดวยกฎหมาย แตศาลยุติธรรมก็หาไดมีอาํ นาจเพิกถอน “กฎ” ไม คงมีอํานาจเพียงปฏิเสธที่จะนํา
“กฎ” นั้นมาใชบังคับแกคดีที่พิจารณาอยูเทานัน้ ดังนั้น “กฎ” จึงยังคงมีผลใชบังคับอยู และ

๑๒๑

ฝายปกครองอาจนําไปใชบังคับแกเอกชนอื่นตอไปอีก ๑๖ เปนเหตุสําคัญเหตุหนึ่งทําใหมีการจัดตั้ง
ศาลปกครอง ในระบบศาลคู แยกออกจากศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งใน
เรื่องดังกลาว จึงทําใหเกิดปญหาขึน้ วา ศาลแรงงานยังคงมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือ
มีคําสั่ง ในเรือ่ งเกี่ยวกับ “กฎ” หรือไม เพียงใด
นักกฎหมายมหาชนไดวิเคราะหถึงปญหาในเรื่อง ศาลใดเปนศาลที่มีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรองไว โดยใหความเห็นวา ๑๗ “...ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติให
ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณา พิพากษาคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ นวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือ
การกระทําอืน่ ใด นอกจากนี้ มาตรา ๑๑ (๒) บัญญัติใหศาลปกครองสูงสุด มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีพพิ าทเกีย่ วกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎ ที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนัน้ “กฎหมายลําดับรอง” ทัง้ หมดที่
มิไดตราโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ยอมอยูในเขต
อํานาจของศาลปกครองทัง้ หมด...”
แตในเรื่องดังกลาวไดมีนักกฎหมายบางทานเห็นไปอีกทางหนึ่งวา ๑๘ “...แมปจจุบัน
ศาลปกครอง จะเปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทในคดีที่เกี่ยวกับความชอบดวย
กฎหมายของ “กฎ” และมีอาํ นาจในการพิพากษาใหเพิกถอนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตอํานาจ
ในการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ในระบบกฎหมายไทย ไมไดผูกขาดอยูกับ
อํานาจของศาลปกครองเทานั้น เนื่องจากศาลยุติธรรม หรือศาลอื่นยังคงมีอํานาจในการพิจารณา
ประเด็นเกีย่ วกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ศาลจะนํามาปรับใชกับคดีได หากมีขอโตแยง
เกี่ยวกับประเด็นความชอบดวยกฎหมายของกฎในคดีนั้น ๆ ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน ๒ ลักษณะ
ประการแรกคือ การโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎ โดยถือเปนประเด็นรองในคดี
(incidental judicial review) ซึ่งผูฟองคดีไมไดฟองโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎตอศาล
โดยตรง แตคูความหยิบยกเอาประเด็นความชอบดวยกฎหมายของกฎขึ้นในระหวางการพิจารณา
๑๖

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับศาลปกครอง, หนา ๗๒-๗๓.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๒๗-๒๘.
๑๘
นรินทร อิธิสาร, “การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผล
ในทางกฎหมายของกฎที่ถกู ศาลปกครองเพิกถอน,”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๑-๑๒๒.
๑๗

๑๒๒

คดี การตรวจสอบในประเด็นยอมเกิดไดทงั้ ในศาลปกครองและศาลอืน่ สวนอีกประการ คือ การ
โตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎ โดยถือเปนประเด็นหลักในคดี (principal judicial review)
เปนกรณีที่ผฟู อ งคดีของใหศาลพิพากษา หรือมีคําสัง่ ใหเพิกถอนกฎที่มิชอบดวยกฎหมายอันเปน
ประเด็นหลัก ซึ่งศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องดังกลาว ไดแก ศาลปกครอง...”
ความเห็นของนักกฎหมายที่เห็นวา ศาลอื่นนอกจากศาลปกครองมีสิทธิตรวจสอบ
การโตแยงความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” โดยถือเปนประเด็นรองในคดีได จึงนาจะถูกตอง
เนื่องจากหากมีการจํากัดใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ”
ทุกประการ ไมวาจะเปนการโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎ โดยถือเปนประเด็นหลัก และ
ประเด็นรองในคดี ยอมสงผลกอใหเกิดปญหาอยางมากในทางปฏิบัติ เพราะทําใหคูความไมอาจ
ใหการโตแยงในเรื่องความชอบดวยกฎหมายของกฎตอศาลแรงงานได อันเปนการจํากัดสิทธิใน
การตอสูคดีของคูความในศาลแรงงาน
อาจสงผลทําใหการพิจารณาคดีแรงงานลาชาออกไป
เนื่องจากตองรอการวินิจฉัยของศาลปกครองกอน ในกรณีที่คูความโตแยงเกี่ยวกับ “กฎ” โดย
หยิบยกเปนประเด็นพิพาทในคดีแรงงาน หรือเปนประเด็นรองในคดี หากศาลแรงงานไมมีอํานาจ
ในเรื่องดังกลาว จึงเปนการขัดตอเจตนารมณของการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงงาน ที่ตอง
พิจารณาคดีดว ยความรวดเร็วโดยตรง เชน กรณีที่ลกู จางฟองรองนายจางวาจายคาจางต่ํากวา
ที่กฎหมายกําหนด หากนายจางจะใหการโตแยงวา ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราคาจาง
ขั้นต่ํานัน้ มิชอบดวยกฎหมาย เพราะการประชุมของคณะกรรมการคาจาง ในการกําหนดอัตรา
คาจางขัน้ ต่ํานัน้ ไมครบองคประชุม อันเปนการไมปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๘๓ ซึง่ เปนการโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎ (ประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราคาจางขั้นต่าํ ) โดยถือเปนประเด็นรองในคดี หรือเปนการควบคุม
ตรวจสอบอยางเปนรูปธรรม ที่ศาลแรงงานจะตองบังคับใชกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับขอพิพาทนัน้
และมีประเด็นวากฎหมายนัน้ ชอบดวยกฎหมายหรือไม ๑๙ ในเรื่องนีห้ ากจํากัดมิใหศาลแรงงานมี
อํานาจพิจารณา พิพากษาในเรื่องดังกลาว แตเปนอํานาจของศาลปกครอง นายจางยอมไมอาจ
ใหการโตแยงเปนประเด็นได ตองนําเรื่องดังกลาวไปฟองรองตอศาลปกครอง ทําใหนายจางไมได
รับความเปนธรรม กอใหเกิดภาระยุงยาก เสียคาใชจาย และทําใหการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
ลาชาโดยไมจาํ เปน ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานก็ไดมีการวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด
เชน
๑๙

ในเรื่องทฤษฎีทั่วไปของการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย ของกฎหมาย
ลําดับรอง โปรดอาน กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๑๔๑.

๑๒๓

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๕/๒๕๔๕ ไดวนิ ิจฉัยถึง มติของคณะรัฐมนตรีที่ปรับลดเงินโบนัส
ประจําป ๒๕๔๑ ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคซึง่ เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจลงในอัตรารอยละ
๓๐ ซึง่ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๓๓ เนื่องจาก
ประเทศชาติตกอยูในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจชอบดวยกฎหมายแลว๒๐
กลาวโดยสรุป ในเรื่องของการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ใน
ศาลแรงงานนั้น หากเปนการโตแยงของคูความ ทีถ่ ือเปนประเด็นรองในคดี ซึ่งโจทกไมได
ฟองโตแยงความชอบดวยกฎหมายของกฎตอศาลโดยตรง แตคคู วามหยิบยกเอาประเด็น
ความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ขึ้นในระหวางการพิจารณาคดี อันศาลแรงงานจะตอง
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอพิพาทนั้น และมีประเด็นวากฎหมายลําดับรองชอบดวย
กฎหมายหรือไม ยอมอยูใ นอํานาจของศาลแรงงานที่จะพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสัง่ ได
๔.๑.๓ คําสัง่ ทางปกครองในคดีแรงงานที่เปนทีส่ ุด
หากพิจารณากฎหมายแรงงานที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาแลว จะพบวามี
คําสั่งทางปกครองอยูประเภทหนึ่งที่กฎหมายแรงงานดังกลาวบัญญัตใิ หเปนที่สุด ไดแก
-คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน)
ในเรื่องคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เกีย่ วกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
ในกิจการที่สาํ คัญ ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
-คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ในเรื่องขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) สั่งใหชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมได อันอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ตาม
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
-คําชี้ขาดของคณะบุคคล ในเรื่องขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได อันเกิดขึ้นในทองที่ใด
ทองที่หนึ่ง หรือกิจการการประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๒๐

มติของคณะรัฐมนตรีมีฐานะเปน “กฎ” ประเภทหนึง่ เนื่องจากเปนกฎเกณฑทาง
กฎหมายทีม่ ีผลเปลี่ยนแปลงฐานะทางกฎหมาย อันมีลักษณะเปนการทั่วไป และมีฐานทีม่ าจาก
การมอบอํานาจโดยกฎหมายขององคกรฝายนิติบัญญัติ ซึ่งประเภทของกฎโปรดศึกษาเพิ่มเติม
จาก นรินทร อิธิสาร, “การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผลในทาง
กฎหมายของกฎที่ถูกศาลปกครองเพิกถอน,” หนา ๔๖-๕๓.

๑๒๔

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) ประกาศใหชี้ขาด ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก ตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ตาม
มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
-คําสั่งลงโทษแนะนํา ตักเตือน ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร ภาคทัณฑ ระงับการจาย
เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ของผูอนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี) แกครูใหญ หรือครู ทีป่ ระพฤติตนผิดจรรยา มรรยาท หรือ
ไมปฏิบัติตนตามวินัย หรือหนาที่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
-คําวินิจฉัยของผูอนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี) ในกรณีทคี่ รูใหญ หรือครู อุทธรณคําสัง่ ลงโทษโดยการตําหนิโทษเปนลายลักษณอกั ษร
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรือสั่งใหพน จากหนาที่ครู หรือครูใหญ ของผูรับในอนุญาต
หรือผูจัดการทีไ่ ดรับมอบหมาย ตามมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
-คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีทคี่ ูกรณีอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการคุมครองการทํางาน ทีพ่ ิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอขัดแยงระหวางครูใหญหรือครู กับ
ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ หรือเกี่ยวกับคาชดเชย และคาทดแทน ซึง่ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตอง
จายใหแกครู หรือครูใหญ ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน เปนตน ตามมาตรา ๙๗ แหง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
-คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหเลิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เนือ่ งจากมี
พฤติการณใหเห็นวา การดําเนินการของกองทุนขัดตอวัตถุประสงคหรือขัดตอกฎหมาย หรือกิจการ
ของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปไดไมวาดวยเหตุใด ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
-คําวินิจฉัยของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในเรื่องการอุทธรณคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่เกีย่ วกับ การใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทําหรือแกไขเครื่องจักรอุปกรณที่ลูกจางตองใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหถูกตองเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
คําสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักร หรืออุปกรณทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชัว่ คราว ตาม
มาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๒๕

-คําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
-คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ในเรื่องคําสั่งนายทะเบียนที่ไมรับ
จดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กับสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ และคําสั่งใหกรรมการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กับสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจากตําแหนง รวมทัง้ คําสั่งเลิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กับสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๔๗, มาตรา ๖๔, มาตรา ๖๗
และมาตรา๗๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยกฎหมายแรงงานเหลานี้ ลวนแตบัญญัติใหคําสั่งของหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐเปนที่สุด อันเปนการแสดงใหเห็นวา ผูบญ
ั ญัติกฎหมายมีเจตนารมณที่จะหามมิให
มีการนําเอาคําสั่งทางปกครองนัน้ ไปฟองรองตอศาลอีก๒๑ จึงเกิดปญหาขึ้นวา ศาลแรงงานจะ
มีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องตาง ๆ ดังกลาวหรือไม ในเรื่องนี้มีความเห็น
ของนักกฎหมายเปนไปในแนวเดียวกัน กลาวคือ
ศาสตราจารยจํารัส เขมะจารุ เห็นวา ๒๒ “...คําวาเปนที่สดุ นั้น หมายถึงเปนที่สุดเมื่อเปน
คําวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองตามกฎหมายที่ใหอํานาจมีคาํ สั่ง หรือคําวินิจฉัยเชนวานั้น มิไดหมายความวา
แมคําสั่ง คําวินิจฉัยนั้นจะไมถูกตองตามกฎหมาย ก็จะถึงที่สุดและนํามาฟองรองตอศาลไมได ศาล
ยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวา คําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยนัน้ ถูกตองชอบดวยกฎหมายหรือไม แต
ศาลจะไมรื้อฟน ขอเท็จจริง หรือดุลพินจิ ที่เจาหนาที่ของฝายบริหารวินิจฉัยมา โดยถือวาการใช
ดุลพินิจเปนปญหาขอเท็จจริง การจะฟงขอเท็จจริงหรือใชดุลพินิจไปทางใด จะถือวาเปนการมิชอบ
ดวยกฎหมายมิได เวนแตการฟงขอเท็จจริง หรือการใชดุลพินิจนั้นไมมีพยานหลักฐาน หรือเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอ หรือมิไดเปนไปโดยสุจริต อันถือไดวาเปนการมิชอบดวยกฎหมาย (ตามนัย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๖-๖๔๗/๒๕๑๐) เพราะฉะนัน้ คูกรณียอมมีสิทธิที่จะนําคดีดังกลาว แม
กฎหมายจะบัญญัติใหเปนที่สุดมาฟองรองตอศาลแรงงานได หากเปนคําวินิจฉัยหรือคําสั่งที่มชิ อบ
ดวยกฎหมาย...”

๒๑

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับศาลปกครอง, หนา ๖๗.
๒๒
จํารัส เขมะจารุ, ศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน,พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๒๗), หนา ๕๘.

๑๒๖

ทานวิชยั วิวิตเสวี ๒๓ และรองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ๒๔ เห็นในทํานอง
เดียวกันวา “...โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวเปนบรรทัดฐาน กรณีทกี่ ฎหมายบัญญัติถึง
การอุทธรณคาํ สั่งของเจาหนาที่ฝายบริหาร และบัญญัติใหคําวินิจฉัยถึงที่สุดนัน้ หมายความวา
คําวินจิ ฉัยจะถึงที่สุดก็ตอเมือ่ เปนคําวินิจฉัยที่ถกู ตองตามกฎหมาย หากไมถูกตองตามกฎหมาย
ก็ยอมสามารถนํามาฟองรองตอศาลใหพจิ ารณาพิพากษาวา คําสัง่ คําวินจิ ฉัยนัน้ ถูกตองชอบดวย
กฎหมายหรือไม...”
ทานวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบายในเรื่องดังกลาวไววา๒๕ “...ศาลในสหรัฐอเมริกาไดยึดถือเปน
แนวทางตลอดมาวา บทบัญญัติที่ใหคําสั่งของฝายบริหารเปนที่สุดนัน้ ไมมีผลทําใหคําสั่งนัน้ อยู
นอกเหนือการตรวจสอบของฝายตุลาการ คําสั่งเชนวานัน้ ถึงที่สุดก็เฉพาะภายในฝายบริหารเทานัน้
ศาลหรืออํานาจตุลาการมีอาํ นาจที่จะตรวจสอบการกระทําของหนวยงานของรัฐเสมอ ทัง้ นี้เพื่อ
ปองกันการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนไปโดยอําเภอใจหรือไมมีเหตุอันสมควร ซึง่ มีผลทําให
สิทธิของประชาชนไดรับความเสียหาย และศาลของประเทศฝรั่งเศสก็มีแนวทางการตีความที่ไม
แตกตางกันออกไป...”
ในประเด็นปญหานี้จะเห็นไดวา แมจะมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหคําสั่งของ
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายแรงงานขางตน “เปนที่สุด” ก็ตาม แตคงมิไดหมายความวา
ผูเสียหายจากคําสั่งนัน้ จะมิอาจโตแยงคําสั่งที่มชิ อบดวยกฎหมายตอศาลแรงงานได เนื่องจากหาก
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๒ บัญญัติไววา
“สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือ
องคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุ คล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา หรือการละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนีต้ ามทีก่ ฎหมาย
๒๓

วิชัย วิวิตเสวี, “ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน : ถึงเวลาหรือยังที่จะพิจารณาคดีแรงงาน
อยางคดีแรงงาน?,” เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง มุมมองของศาลฎีกาตอการรับฟงขอเท็จจริง
ของศาลแรงงานกลาง ณ หองประชุมศาลแรงงานกลาง ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖, หนา ๑๕. (เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
๒๔
กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๑๗๙-๑๘๐.
๒๕
วรวุฒิ ทวาทศิน, “กฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสกับระบบกฎหมายจารีตประเพณี,”
ใน คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๕), หนา ๔๕๒.

๑๒๗

บัญญัติ” ยอมเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ที่จะเสนอคดีปกครองตอศาลได
บทบัญญัติใดที่มีผลเปนการตัดหรือจํากัดสิทธิดังกลาวยอมขัดตอรัฐธรรมนูญไมมีผลใชบังคับ ทั้งนี้
เพื่อเปนการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการกระทําทางปกครอง และเปนการอํานวย
ความเปนธรรมใหแกประชาชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แมกฎหมายแรงงาน
จะบัญญัติใหคําสั่ง หรือคําวินิจฉัย ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ใน
คดีแรงงานถึงที่สุดก็ตาม แตผูเสียหายยอมมีสิทธินาํ คดีมาฟองรองตอศาลแรงงาน เพื่อให
ศาลแรงงานตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่ง หรือ คําวินิจฉัยดังกลาวได
๔.๑.๔ อํานาจฟองในเรื่องการกระทําละเมิดทางปกครองในศาลแรงงาน
ในเรื่องการฟองคดีละเมิดนั้นแตเดิมตองฟองคดีที่ศาลยุติธรรม และใชหลักเกณฑใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ แตในปจจุบัน ตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ไดกําหนดหลักเกณฑการฟองคดีอันเกีย่ วกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทางปกครองขึน้ ซึ่งมีลักษณะและหลักเกณฑ
ตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยผูถกู กระทําละเมิดอาจฟองคดีที่ศาลปกครองหรือ
ศาลยุติธรรมแลวแตกรณี เพราะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทเกี่ยวกับละเมิด หรือความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ไววา ตองเปนกรณีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง
หรือคําสั่งอืน่ หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควรเทานัน้ ซึ่งนักกฎหมายบางทานเรียกคดีประเภทนีว้ า “คดีละเมิดทาง
ปกครอง” โดยหากไมใชเปนคดีดังกลาวแลว โดยหลักผูเสียหายตองฟองคดีนั้นตอศาลยุติธรรม๒๖
แตมีคดีที่นายจางฟองไลเบีย้ ลูกจางหรือพนักงาน หรือกรณีฟองใหลูกจางหรือพนักงาน
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จากการทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจาก
กฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรของลูกจาง ตอศาลแรงงาน โดยนายจางมีฐานะ
เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา เชน การทางพิเศษแหง
๒๖

ฤทัย หงสสิริ, “การฟองคดีละเมิดตอศาลปกครอง,” วารสารวิชาการศาลปกครอง ๓, ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๔๖): ๖๘-๖๙.

๑๒๘

ประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน อันสอดคลองกับคํานิยามความหมายของ
คําวา “เจาหนาที”่ และ “หนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งการกระทําละเมิดดังกลาวยอมถือไดวา เปนการกระทํา
ละเมิดทางปกครอง ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ยอมทําใหเกิดปญหาวาศาลแรงงาน
มีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง เกี่ยวกับการกระทําละเมิดทางปกครองหรือไม
ในปญหาดังกลาว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึง่ (๕) ปรากฏหลักเกณฑชัดเจนวา ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในเรื่องคดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจาง สืบเนื่องมาจาก
ขอพิพาทแรงงาน หรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) ไดบัญญัติ
ใหคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานไมอยูในอํานาจศาลปกครอง ดังนั้น ศาลแรงงานยอมมี
อํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีที่นายจางซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ
เชน เปนรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาฟองไลเบี้ย
ลูกจางหรือพนักงาน หรือกรณีฟองใหลูกจางหรือพนักงานรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
จากการทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสัง่ ทางปกครอง
หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวลาชาเกินสมควรของลูกจาง อันเปนคดีละเมิดทางปกครอง ซึ่งมีคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดยืนยันไว เชน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๔๔ ทีว่ ินิจฉัยวา แมผูถูกฟองคดีเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ และถือเปนหนวยงาน
ทางปกครอง ตามนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอาจถูกฟองตอศาลปกครองได แตนิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีและ
ผูถูกฟองคดีอยูในฐานะนายจางกับลูกจาง คดีพิพาทอันเปนคําสัง่ ใหผฟู องคดีชําระเงินแกผถู ูกฟอง
คดี ซึ่งเกิดแตมูลละเมิดอันเนื่องมาจากการทําทุจริตของผูใตบังคับบัญชาของผูฟอ งคดี เพราะ
ผูฟองคดีไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถูกฟองตามระเบียบ จึงถือไดวาเปนคดีพิพาท
อันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางกับลูกจาง สืบเนือ่ งจากขอพิพาทแรงงาน หรือเกี่ยวกับการ
ทํางานตามสัญญาจาง ซึง่ อยูในอํานาจของศาลแรงงาน ตามมาตรา ๘ วรรคหนึง่ (๕) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓)

๑๒๙

แมศาลแรงงานจะมีเขตอํานาจในการพิจารณา คดีละเมิดทางปกครอง ดวยก็ตาม แต
คดีละเมิดทางปกครองนัน้ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
มีหลักเกณฑในเรื่องละเมิดเปนพิเศษ แตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหลายประการ
ดวยกัน เชน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
บัญญัติใหหนวยงานของรัฐเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ไว เฉพาะกรณีเปนการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติหนาที่ อันเปนการจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานัน้ ไมรวมถึงประมาทเลินเลอธรรมดา โดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา และ
ความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ ซึ่งมิตองใหใชเต็มจํานวนความเสียหายก็ได และสามารถ
หักสวนความรับผิดได หากการทําละเมิดเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการทํางานสวนรวม ทั้งมิไดมีการนําหลักเรือ่ งลูกหนี้รวมมาใชบังคับ หากเปนกรณี
การกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน ตลอดจนตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงกฎหมาย
ดังกลาว ไดบัญญัติกําหนดอายุความสิทธิไลเบี้ยไว คือ หากเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐไดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย เพราะเจาหนาทีก่ ระทําละเมิดในขณะปฏิบัติหนาที่ มีกาํ หนด
อายุความเพียง ๑ ป นับแตวันทีห่ นวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย โดยหากเปน
กรณีการไลเบี้ยเอากับเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐเองนั้น มีกําหนดอายุความ ๒ ป
นับแตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคา สินไหมทดแทน เวนแต
กรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิด แตตอมากระทรวงการคลังตรวจสอบแลว
เห็นวาตองรับผิด สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนมีกาํ หนดอายุความ ๑ ป นับแตวันทีห่ นวยงานของรัฐ
มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง นอกจากนีต้ ามมาตรา ๑๒ แหงกฎหมายดังกลาว ให
อํานาจหนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนได โดยไมจําตอง
ฟองคดีตอศาล เพียงแตผูเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชแกตนได
โดยเปนคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หาก
เจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม ผูเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐอาจใชมาตรการทางปกครอง ยึด หรืออายัด
ทรัพยสนิ ของเจาหนาที่ออกขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนได๒๗
ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวแตกตางจากคดีทนี่ ายจางฟองไลเบี้ย หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
จากลูกจางที่กระทําละเมิดในศาลแรงงาน โดยลูกจางยังตองรับผิดแมกระทําละเมิดดวยความ
ประมาทเลินเลอไมรายแรง ทั้งอายุความในการฟองรองมีกาํ หนด ๑๐ ป๒๘ และนายจางไมอาจใช
๒๗

อางแลว, เชิงอรรถที่ ๕.
๒๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒/๒๕๓๕, ๗๓๕/๒๕๓๗ และ ๕๗๓๕/๒๕๔๐.

๑๓๐

มาตรการบังคับทางปกครองโดยไมจําตองฟองรองตอศาลได เพราะเปนอํานาจของศาลแรงงาน
โดยเฉพาะ จึงมีประเด็นปญหาวา การพิจารณาคดีที่นายจางเปนหนวยงานของรัฐ ฟองคดี
ละเมิดตอลูกจาง หรือพนักงาน ตองตกอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายดังกลาวหรือไม
เพียงใด
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙ ไมปรากฏบทบัญญัติใดเลยวา มีการยกเวนมิใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐไปใช หากเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแรงงาน หรือศาล
ยุติธรรม ซึง่ นักกฎหมายหลายทานไดยืนยันไวตรงกันวา ๒๙ “...หลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาว
อาจตองใชกับศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองแลวแตกรณี...” ดังนัน้ การพิจารณาพิพากษา
คดีละเมิดทางปกครองของศาลแรงงาน จึงตองตกอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑวาดวย
ความรับผิดของเจาหนาที่ วาดวยอายุความ และวาดวยอํานาจฟองคดี ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔/๒๕๔๖ ไดวินิจฉัยไววา มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากเจาหนาที่ผนู ั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐได เมือ่ เจาหนาที่ไดทราบคําสัง่ ทางปกครองที่ใหชําระเงินแลว ถึงกําหนดแลวไมมีการชําระ
และหนวยงานของรัฐไดมีหนังสือเตือนใหชาํ ระภายในกําหนด แลวยังไมมีการปฏิบตั ิตามคําเตือน
อีก หนวยงานของรัฐยอมมีอาํ นาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึด หรืออายัด ทรัพยสนิ ของ
เจาหนาที่ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระใหครบถวน ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือวาเปนกรณีทมี่ ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนด
ขั้นตอน และวิธีการใหผูฟองคดีปฏิบัติในการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอน หรือความเสียหายไว
๒๙

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที,่
พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๔), หนา ๘๒-๘๓. ; เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีแ่ ละกฎหมาย
อื่นทีเ่ กีย่ วเนื่อง (แกไขเพิ่มเติม), พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: สํานักประธานศาลฎีกา, (ม.ป.ป.)),
หนา ๕๕๖. ; มานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา ๕๐๑. ; ฤทัย หงสสิริ, “การ
ฟองคดีละเมิดตอศาลปกครอง,” วารสารวิชาการศาลปกครอง ๓, ๑ : ๖๘.

๑๓๑

โดยไมตองฟองคดีตอศาลใหมีคําบังคับ ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีดังกลาว
จากคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นปญหาตอไปวา คดี
ละเมิดทางปกครองที่ศาลอยูในเขตอํานาจศาลแรงงานนั้น ตกอยูภายใตหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม เพราะหากนําหลักเกณฑ
ดังเชนศาลปกครองมาใช จะทําใหโจทกในศาลแรงงานที่ฟองคดีประเภทนี้ ยอมไมมีอํานาจฟอง
ตามประเด็นปญหานี้ แมการฟองคดีแรงงานจะมิตกอยูภายหลักเกณฑเรื่องการกําหนดคําบังคับ
เชนเดียวกับสิทธิการฟองคดีปกครอง แตเมื่อพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครอง
ที่หนวยงานทางปกครองฟองไลเบี้ย หรือเรียกใหเจาหนาที่รับผิดในการกระทําละเมิดทางปกครอง
โดยใชหลักเกณฑของกฎหมายเชนเดียวกัน ซึง่ หากอยูในเขตอํานาจศาลตางกัน จะสงผลให
ผลของคดีตางกันไป คือ หากอยูในเขตอํานาจศาลปกครองนั้น ศาลจะไมรับฟอง เพราะหนวยงาน
ทางปกครองสามารถใชมาตรการทางปกครองบังคับไดดวยตนเอง แตหากอยูในเขตอํานาจ
ศาลแรงงานแลวจะมีการรับฟองไวพิจารณาพิพากษากันดังปกติ เชน คดีพิพาทในเรื่องที่
การสื่อสารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึน้ โดยพระราชบัญญัติในขณะนัน้ เปนโจทก
ฟองพนักงานในการที่พนักงานทุจริตตอหนาที่ยักยอกเงินไปโดยมิชอบ และฟองผูบ ังคับบัญชาของ
พนักงานผูก ระทําการดังกลาว ฐานประมาทเลินเลออยางรายแรงไมปฏิบัติตามระเบียบ ทําใหเกิด
การทุจริต อันเปนการละเมิดตอโจทก๓๐ การรับฟองคดีละเมิดทางปกครองของศาลแรงงานดังกลาว
ยอมกอใหเกิดผลเสียตอระบบการพิจารณา และอํานาจการบังคับของหนวยงานทางปกครอง
ตลอดจนกอใหเกิดความสับสนทัง้ ตอหนวยงานทางปกครองเอง หรือตอลูกจาง พนักงาน และ
ประชาชนโดยทั่วไป ที่อยูภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายอยางเดียวกัน แตไดรับการปฏิบัติ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น หนวยงานทางปกครองซึ่งตองในความหมายตามคํานิยามของมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีอํานาจใช
มาตรการทางปกครองไดดวยตนเอง ตามมาตรา ๑๒ จึงไมมีอํานาจฟองคดีละเมิด
ทางปกครองในศาลแรงงาน ทํานองเดียวกับที่ศาลปกครองไมรับฟองเรื่องดังกลาวไว
พิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง

๓๐

คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๒/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๒๐๘/๒๕๔๗ ของศาลแรงงานกลาง.

๑๓๒

๔.๑.๕ ประเภทคดีแรงงานที่มีลกั ษณะเชนสัญญาทางปกครอง
“สัญญาทางปกครอง” คือเครื่องมือที่ฝายปกครองใชในการจัดทําบริการสาธารณะให
บรรลุผล ซึ่งมีหลักเกณฑแตกตางจากหลักเกณฑในเรือ่ งนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย โดยเปนสัญญาที่ฝายปกครองมีเอกสิทธิ์ เชน อํานาจในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติตามสัญญา การบังคับการใหเปนไปตามสัญญา เชน สัง่ ปรับ หรือสั่งใหชดใชคาเสียหาย
โดยไมจําเปนตองไปฟองศาลกอน และการเลิกสัญญาหรือแกไขสัญญาไดฝายเดียว โดยมิใชเปน
เรื่องเอาเปรียบคูสัญญาปกครอง เพราะเปนการกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ แตการใช
เอกสิทธิ์ดงั กลาว คูสัญญาฝายปกครองมีหนาที่เยียวยาแกคูสัญญาอีกฝายตามความเหมาะสม
และเปนธรรม๓๑
ในเรื่องสัญญาทางปกครองนั้น หากศึกษาถึงคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ๓๒
และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด๓๓ประกอบกันแลวจะพบวา คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล และศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวทาํ นองเดียวกันวา สัญญาที่หนวยงานราชการ
ทํากับขาราชการเพื่อสงไปศึกษาตอ เปนสัญญาทางปกครอง เนือ่ งจากมีคูสัญญาฝายหนึง่ เปน
หนวยงานราชการ และการจัดการศึกษาถือวาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐตองจัดใหมีขึ้น
การที่สัญญามีขอตกลงวา เมื่อครบกําหนดเวลาแลวจะกลับมารับราชการภายในกําหนด หากผิด
สัญญาไมกลับมารับราชการ หรือรับราชการไมครบตามกําหนด จะตองชดใชเงินคือแกหนวยงาน
ราชการ สัญญานี้จงึ มีวัตถุประสงคใหผูรบั ทุนกลับมาดําเนินการ หรือมีสวนรวมในการดําเนินการ
บริการสาธารณะ ขอกําหนดในสัญญาไดจํากัดสิทธิของผูรับทุนหลายประการ ซึ่งเปนลักษณะ
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งไมอาจพบไดในสัญญาทางแพงทัว่ ไป
ดังนั้น จึงเกิดปญหาขึ้นวา หนวยงานของรัฐอื่นนอกจากหนวยงานราชการ เชน
รัฐวิสาหกิจทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ทําสัญญาใหทุนลาศึกษา
ตอแกลูกจางหรือพนักงาน แลวมีการผิดสัญญาไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ อันเปนการผิด
สัญญาดังกลาวและผิดสัญญาจางแรงงานพรอมกัน จะเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง ที่ศาลแรงงานจะมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง หรือไม
๓๑

อางแลว, เชิงอรรถที่ ๖.
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๕/๒๕๔๕.
๓๓
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๔๔ และ ๔๗๗/๒๕๔๖.
๓๒

๑๓๓

เมื่อพิจารณาถึงองคกรฝายปกครองผูจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากสวนราชการ
ไมวา จะเปนราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิน่
ซึ่งเจาหนาที่ของราชการนัน้ มีฐานะเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว ยังประกอบดวยองคกรอื่นอีกเชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐอื่น องคการ
มหาชน๓๔ ซึง่ ปจจุบันมีคดีทฟี่ องรองตอศาลแรงงาน ทีม่ ีคูความเปนรัฐวิสาหกิจ เชน การทาเรือแหง
ประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต เปนหนวยงานอื่นของรัฐ เชน สถาบันการบินพลเรือน องคการ
สวนสัตว เปนตน เนื่องจากความสัมพันธระหวางหนวยงานทางปกครองกับลูกจางหรือพนักงาน
หนวยงานทางปกครองดังกลาว เปนความสัมพันธเชนเดียวกับนายจางและลูกจาง ตามกฎหมาย
แรงงาน โดยที่หนวยงานทางปกครองเหลานั้น มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะในทางอุตสาหกรรมและการคา หรือทางพาณิชยกรรม หรือมุงหมายใหมกี าร
ใชประโยชนจากทรัพยากร และบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเหตุทสี่ ภาพสังคมและ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการ อาจสนองตอบตอ
ความตองการของคนในสังคมไดไมทันการ รัฐจึงมีการจัดตั้งหนวยงานทางปกครองอื่นใหจัดทํา
บริการสาธารณะแทน ซึง่ หนวยงานทางปกครองเหลานีจ้ ะมีสิทธิพิเศษตาง ๆ จากรัฐในการจัดทํา
บริการสาธารณะ เชน สิทธิพิเศษในเรื่องภาษีอากรและการเงิน สิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไมตกอยูใ น
ขายบังคับคดี สิทธิในการใชอํานาจทางปกครอง เชน การออกกฎ ระเบียบ ใชกับบุคคลโดยทั่วไป
เปนตน
จากวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานทางปกครอง ที่มีขนึ้ เพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
ดังกลาว หากลูกจางหรือพนักงานของหนวยงานทางปกครองอื่นที่ไมใชสวนราชการ ทําสัญญา
รับทุนศึกษาตอกับหนวยงานราชการตนสังกัดเพื่อลาศึกษาตอ เมื่อสําเร็จการศึกษาตองกลับมา
ทํางานบริการสาธารณะใชทนุ ตอหนวยงาน และมีขอกําหนดในสัญญาไดจํากัดสิทธิของผูรับทุน
หลายประการ ซึ่งเปนลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอาสิทธิข์ องรัฐ ที่ไมอาจพบไดในสัญญาทางแพง
ทั่วไป จึงมีลกั ษณะเชนเดียวกับสัญญาทางปกครอง ดังนั้น หากมีคดีดังกลาวเกิดขึน้ เมื่อ
ความสัมพันธระหวางพนักงาน หรือลูกจาง กับหนวยงานทางปกครองอื่นที่ไมใช
สวนราชการ เปนความสัมพันธตามกฎหมายจางแรงงาน ขอพิพาทจากสัญญารับทุน
ศึกษาตออันเปนสัญญาทางปกครอง ยอมเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน และเปน
คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับ
๓๔

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับองคกรผูจัดทําบริการสาธารณะ : ฝายปกครอง
เพิ่มเติมจากมานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา ๘๘-๑๒๒.

๑๓๔

สภาพการจาง จึงเปนคดีแรงงานที่มลี ักษณะเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งศาลแรงงานมี
อํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสัง่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) อันสอดคลองกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดขางตน ซึ่งศาลแรงงาน
ตองนําหลักเกณฑตามกฎหมายปกครองอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ที่ตองมองวาเปนสัญญา
ที่ฝายปกครองมีเอกสิทธิ์เปนพิเศษ เชน อํานาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญา
การบังคับการใหเปนไปตามสัญญา เชน สั่งปรับ หรือสัง่ ใหชดใชคาเสียหาย โดยไมจําเปนตองไป
ฟองศาลกอน หากมีการฟองรองตอศาลแรงงานในเรื่องดังกลาว โจทกอาจจะไมมีอาํ นาจฟอง และ
ฝายปกครองมีอํานาจเลิกสัญญาหรือแกไขสัญญาไดฝายเดียว โดยมิใชเปนเรื่องเอาเปรียบคูสัญญา
ปกครอง เพราะเปนการกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ แตการใชเอกสิทธิ์ดงั กลาว คูสัญญา
ฝายปกครองมีหนาที่เยียวยาแกคูสัญญาอีกฝายตามความเหมาะสม และเปนธรรม หากมีกรณี
พิพาทขึน้ สูการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
๔.๑.๖ การพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร
คดีพิพาทประเภทนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ไดใหอํานาจผูฟ องคดีวา มีสิทธิจะฟองคดีได โดยถือเปน
คดีปกครองประเภทหนึ่ง ซึ่งไมปรากฏอยูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทัง้ ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ก็มิไดใหอํานาจโจทกที่
ถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ในเรื่องดังกลาว สามารถฟองรองตอศาลแรงงานได การทีพ่ ระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวเชนนัน้ เพราะอาจเปน
กรณีหนึง่ ทีเ่ อกชนไมอาจฟองรองขอใหศาลยุติธรรมพิพากษาวา การกระทําทางปกครองประเภทนี้
ไมชอบดวยกฎหมายไดโดยตรง อันเปนมูลเหตุใหมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อพิจารณาคดี
ดังกลาวในเวลาตอมา ซึง่ มีความเห็นของนักกฎหมายมหาชน เห็นวา ๓๕ “...คดีประเภทนีน้ ั้น
๓๕

ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง,พิมพครั้งที่ ๒
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๗๘.

๑๓๕

แมเปนเรื่องหรือคดีเกี่ยวกับแรงงาน ภาษีอากร ครอบครัวและเยาวชน ทรัพยสนิ ทางปญญาแลว
แตมิใชจะเปนคดีที่ขึ้นศาลแรงงาน หรือศาลภาษีอากร หรือศาลชํานัญพิเศษอืน่ ทั้งหมด โดยตอง
พิจารณากฎหมายที่กาํ หนดเขตอํานาจของศาลชํานัญพิเศษนั้นไว โดยในเรื่องเหลานี้ เชน คดีที่
เกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลา ชา อันไดแก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
พิจารณาอุทธรณลาชา เปนตน เปนคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง...”
คําสั่งของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๓๕๒๘/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่
๔๑๑/๒๕๔๕ วินิจฉัยไววา ผูถูกฟองคดีเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มีสถานะเปนนายจางของบิดาของผูฟองคดี เมื่อคดีเปนเรื่อง
การกลาวหาวา ผูถูกฟองคดีดําเนินการลาชา หรือไมดําเนินการบรรจุผูฟองคดี ตามคําสั่งทั่วไป
เรื่องหลักเกณฑการรับบุคคลในครอบครัวพนักงานที่ประสบอันตรายจนถึงแกความตาย หรือ
ทุพพลภาพอันเกี่ยวกับการทํางาน ซึง่ ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง อันอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสัง่ ของศาลแรงงาน จึงไมรับคําฟอง
ตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งในเรื่องเดียวกัน ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๕๓๔/๒๕๔๕ โดยวินจิ ฉัยวา โดยทีม่ าตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือ
มีคําสั่ง ในเรือ่ งคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอหนาที่
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวลาชาเกินสมควร แตเมื่อขอเท็จจริง
ฟงไดวา ผูฟองคดีไมไดเปนผูยื่นหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีรับตนเขาทํางานตามคําสัง่ ทีพ่ ิพาท และ
ไมปรากฏวาผูฟ องคดีไดรับมอบอํานาจจากบิดา ผูเ ปนอดีตลูกจางและเปนผูยนื่ ขอใหผูถูกฟองคดี
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในคําสั่งดังกลาว ใหเปนผูฟ องคดีนี้ตอศาลปกครอง จึงยังไมมีขอพิพาทใด
เกิดขึน้ ระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี กรณีจงึ ไมใชเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพองดวย จึงมีคําสัง่ ยืนตามคําสัง่ ศาลปกครองชัน้ ตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
จากคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดและความเห็นของนักกฎหมายมหาชนดังกลาว ทําใหเกิด
ประเด็นปญหาใหพจิ ารณาวา ศาลแรงงานจะมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสัง่ ใน
คดีพิพาทเกีย่ วกับหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวลาชาเกินสมควร หรือไม เพราะ
จากคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดเองก็มิไดยนื ยันถึงอํานาจศาลแรงงานในคดีดังกลาว ดังเชนคําสัง่ ของ
ศาลปกครองชัน้ ตน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักกฎหมายปกครองดังกลาวทีว่ า แมจะเปน

๑๓๖

เรื่องหรือคดีเกีย่ วกับแรงงาน แตมิใชจะเปนคดีที่ขึ้นศาลแรงงาน โดยในคดีที่เกีย่ วกับการละเลยตอ
หนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลา ชา เปนคดีที่อยูใ นอํานาจศาลปกครอง
พื้นฐานของการฟองคดีประเภทนี้ เกิดขึน้ จากการที่ฝายปกครองละเลยตอหนาที่ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร โดยหนาที่ดงั กลาวอาจเปนหนาที่ในการออกคําสั่งทางปกครอง หรือ
การกระทําในรูปของการปฏิบัติการทางปกครอง ซึง่ มีสาระสําคัญคือ ฝายปกครองตองมีหนาที่ตาม
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และฝายปกครองละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอผูฟองคดี ๓๖ โดยตัวอยางของหนาที่ตามกฎหมาย
แรงงานทีก่ ําหนดใหฝายปกครองตองปฏิบัติ เชน การออกคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองจากลูกจาง ในเรื่องทีน่ ายจางฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับ
สิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ หรือกรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เชน การวางระเบียบโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
หรือการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
หรือกรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแพทย เชน กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในการรับบริการทางแพทยของผูประกันตน หรือการสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสง
เอกสาร หรือขอมูลที่จําเปนมาพิจารณา ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือกรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เชน กรณี
การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการที่สาํ คัญ หรือตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทํา
อันไมเปนธรรม ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตน
ในประเด็นปญหานี้ เมือ่ พิจารณาจากแนวคําพิพากษาฎีกา ซึ่งไดวินิจฉัยในกรณีที่
เจาพนักงานผูร ับอุทธรณไมสั่งเด็ดขาด หรือไมดําเนินการจนลวงเลยเวลามาชานานไววา “ประชาชน
ผูถูกกระทบสิทธิมีอาํ นาจฟองคดีตอศาลได” ๓๗ อันสอดคลองกับแนวคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
วินิจฉัยยืนยันอํานาจของศาลแรงงานในเรือ่ งดังกลาวไววา “การทีผ่ ูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และเปนนายจางของผูฟองคดี ละเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
อันเปนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม และปฏิบัติหนาที่ลา ชาเกินสมควร อันเปนการกระทําที่ไมชอบ
๓๖

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๒๑๒.
๓๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๑/๒๔๘๐ และ ๑๕๕๐/๒๔๘๒ อางถึงใน กมลชัย รัตนสกาววงศ,
กฎหมายปกครอง, หนา ๑๗๖.

๑๓๗

ดวยกฎหมาย เปนการกระทําเกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทตามสัญญาจางแรงงาน ซึ่งผูฟ องคดีสามารถ
ยกขึ้นวากลาวในการพิจารณาคดีของศาลแรงงานได จึงมีคําสัง่ ไมรับคําฟองไวพิจารณา” ๓๘
ประกอบกับหากพิจารณาถึงสิทธิพนื้ ฐานของการนําคดีปกครองอันเกีย่ วกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร มาฟองรองตอศาลแรงงาน ก็ลว นแตเปนคดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจาก
กฎหมายแรงงาน ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยการประกันสังคมก็ตาม ดังนั้น ศาลแรงงานยอมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีพพ
ิ าทประเภทดังกลาวดวย ทัง้ นี้เพราะหากมีการแบงแยก
การพิจารณาคดีแรงงาน ตามกฎหมายแรงงานฉบับเดียวกัน ออกเปนคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
ของศาลแรงงาน ไดแกคดีที่เกีย่ วกับนิตกิ รรมทางปกครองตาง ๆ คดีละเมิดทางปกครอง และ
สัญญาทางปกครอง แตคดีพิพาทตามกฎหมายแรงงานอันเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัตหิ นาที่ดงั กลาว
ลาชาเกินสมควร อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองนัน้ ยอมเกิดความสับสนแกทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ
ทั้งยังเปนการทําลายความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในทางกฎหมายแรงงาน ที่ศาลแรงงานมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนากฎหมายแรงงานตอไปในอนาคต
๔.๒ ปญหาเกี่ยวกับวิธีพจิ ารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
จากการศึกษาที่พบวา ศาลแรงงานมีอาํ นาจการพิจารณาคดีปกครอง ทั้งในเรื่องคําสัง่ ทาง
ปกครอง เชน คดีเกี่ยวกับคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือคดีเกี่ยวกับคําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(กระทรวงแรงงาน) ในเรื่องที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ตามมาตรา ๙๑ แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตน หรือเรือ่ งเกี่ยวกับกฎ เชน มติ
ของคณะรัฐมนตรีที่ปรับลดเงินโบนัสประจําป ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน หรือเรื่องเกี่ยวกับ
คดีละเมิดทางปกครอง หรือเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ตาม แตโดยที่ศาลแรงงาน
ใชหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กับคดีปกครองเชนนี้ ยอมกอใหเกิดปญหาใน
๓๘

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๔๕ และ ๘๐/๒๕๔๖ คําสั่งศาลปกครองชัน้ ตน
คดีหมายเลขดําที่ ๓๓๒๑/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๑๙/๒๕๔๕ วินิจฉัยไวทาํ นองเดียวกัน.

๑๓๘

การพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครองดังกลาวอยูบาง ทัง้ นี้อาจเปนเพราะ “นิตวิ ิธี”
หรือกระบวนการความคิดในกฎหมายแพง และกฎหมายมหาชนมีหลักเกณฑที่ตางกัน ซึ่งทําให
เกิดปญหาการพิจารณาคดีปกครองของศาลแรงงานดังนี้
๔.๒.๑ สิทธิการนําคดีปกครองมาฟองในศาลแรงงาน
หากพิจารณาถึงเงื่อนไขการฟองคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกเหนือจากเรื่องเขตอํานาจศาล และเกีย่ วกับคําฟองหรือ
เอกสารทีย่ ื่นสงศาลแลว การฟองคดีตอศาลปกครอง ตกอยูภายเงื่อนไขการฟองคดีบางประการ ซึง่
แตกตางจากการฟองคดีตอศาลแรงงาน ทัง้ เรื่องเกีย่ วกับคูความในคดี และการกําหนดของ
กฎหมายที่ตองมีคําขอใหศาลบังคับ เพื่อการแกไข หรือบรรเทาความเสียหาย หรือยุติขอโตแยง
ตลอดจนการปฏิบัติตามเงือ่ นไขเยียวยาความเดือนรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี เชน การอุทธรณ
ภายในฝายปกครองกอน หรือระยะเวลาในการฟองคดี
เปนตน รวมถึงขอหามในการฟองคดี
เชน ฟองซ้ํา ฟองซอน เปนตน โดยหากไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว ศาลปกครองก็จะมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา เมื่อวิเคราะหถงึ หลักเกณฑดังกลาว เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว สามารถพิจารณา
ไดดังนี้
(๑) คูความในคดี ในศาลแรงงานผูท จี่ ะเปนคูความในคดีไดจะตองมีฐานะเปนบุคคล
และโจทกยังตองถูกโตแยงสิทธิ หรือหนาที่ หรือตองใชสิทธิทางศาล จึงมีอาํ นาจนําคดีมาสู
ศาลแรงงานได แตในศาลปกครอง กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดแก ผูใด
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องมาจากการกระทํา หรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันเปนการกําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับสิทธิการฟองคดี
กวางกวาสิทธิในการฟองคดีแรงงาน
เพราะความมุงหมายที่จะตรวจสอบการกระทําของ
ฝายปกครองวาชอบดวยกฎหมายหรือไม อันเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการ
กระทําของฝายปกครอง บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล ผูซึ่ง “อาจจะ”เดือดรอน
หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยไมจําตองถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ หรือตองใชสิทธิทางศาล
ยอมมีสิทธินาํ คดีมาสูศาลได จากหลักเกณฑดังกลาว สงผลตอการพิจารณาคดีปกครองที่อยูใน

๑๓๙

เขตอํานาจศาลแรงงาน ทําใหเกิดปญหาวา ตองนําเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลปกครอง และวิธพ
ี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชกบั ศาลแรงงานดวยหรือไม
เชน ลูกจางหรือนายจางสามารถฟองคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
คณะกรรมการแพทย หรือคณะบุคคล (ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘) อันไมอยูในฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และสามารถฟองคดีทั้งที่ยังมิไดมีการถูก
โตแยงสิทธิตอศาลแรงงานไดหรือไม
ในเรื่องฐานะความเปนบุคคลตามกฎหมายของคูความในคดีแรงงานนั้น เดิมคณะบุคคล
ตาง ๆ ไมวา ของเอกชนหรือของทางราชการ เชนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมาย หรือ
ตั้งขึ้นตามคําสั่งของผูมีอํานาจ เชน ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีกระทรวงใด
กระทรวงหนึง่ ที่กฎหมายใหอํานาจไว คณะกรรมการเหลานัน้ ไมมีสถานะเปนนิติบคุ คล ไมสามารถ
แตปจจุบันมีแนวโนมที่ศาลฎีกายอมรับใหฟองตําแหนงของ
เขามาเปนคูความในคดีได ๓๙
เจาพนักงานของรัฐไดทั้งที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลในทางแพง เชน การฟองขอใหเพิกถอน
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เปนการฟองเพื่อขอใหศาลแรงงานทําลายมติตาม
คําวินจิ ฉัยเทานั้น มิใชเปนการฟองลูกหนี้ใหปฏิบัติชําระหนี้ในมูลหนี้อยางใดอยางหนึ่ง ประกอบ
กับคดีแรงงานไมมีคาธรรมเนียม ที่จะตองบังคับเอาแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตองอยูใ น
หลักเกณฑที่วา จําเปนตองฟองใหถกู ตัวบุคคลเหมือนคดีแพงทัว่ ไป จึงเปนการฟองตําแหนงหนาที่
ตามกฎหมาย โจทกยอมสามารถฟองคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเปนจําเลยได๔๐
จะเห็นไดวาแนวโนมที่ศาลฎีกายอมรับใหฟองตําแหนงหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ เชน
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท เปนตน เปนการยอมรับแนวความคิดของกฎหมายปกครอง ที่
คดีปกครองมิไดใหความสําคัญกับตัวบุคคลที่ออกคําสัง่ แตใหความสําคัญกับตัวคําสั่ง หรือ
นิติกรรมทางปกครองเทานัน้ วาชอบดวยกฎหมายหรือไม เจาหนาที่ของรัฐผูออกคําสั่งจึงไมได
กอใหเกิดผลกระทบตอการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของศาลแตอยางใด ดังนัน้
คูความในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน จึงไมจาํ ตองมีฐานะเปนบุคคลตาม
กฎหมายแพงทั่วไป โดยอาจเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมาย คณะบุคคล และ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาทตาง ๆ ดวยก็ได
๓๙

อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค ๑,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๑), หนา ๓๒๗-๓๒๘.
๔๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๙๔/๒๕๔๔.

๑๔๐

สําหรับหลักเรือ่ งการฟองคดี ที่โจทกหรือผูฟองคดีตองถูกโตแยงสิทธิตามหลักในกฎหมาย
แพงนัน้ ปรากฏตามคําสั่งของศาลแรงงานกลางในเรือ่ งเกี่ยวกับคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลแรงงาน ซึ่งยังคงเครงครัดกับหลักการดังกลาวอยู เชน คดีที่โจทกซงึ่ เปนนายจางฟองขอให
เพิกถอนคําสัง่ นายทะเบียน ในการรับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยอางวา ผูเริ่มกอการขอ
จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน ไดมีลูกจางชัน้ ผูบังคับบัญชาเปนผูเ ริ่มกอการ ขัดตอมาตรา ๙๕ (๓)
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนกลาง
จึงเปนเรื่องทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย อาจจะกระทบตอการดําเนินธุรกิจของโจทก ในการบริหารงานบุคคล
หากมีการยื่นขอเรียกรองเจรจากันตามกฎหมาย และหากมีการแตงตั้งคณะกรรมการลูกจาง
ยอมทําใหการบริหารงานบุคคลของโจทกเกิดขอขัดของ เนื่องจากการลงโทษกรรมการลูกจาง
โจทกตองขออนุญาตศาลแรงงานกอน โดยในชั้นรับฟองศาลแรงงานกลางไดมีคําสั่งวา “ตามคําฟอง
ของโจทก ยังไมปรากฏวาคําสั่งของจําเลยทั้งสอง กระทบกระเทือนหรือเปนการโตแยงสิทธิของโจทก
แตอยางใด ทัง้ ไมมีกฎหมายบัญญัติใหใชสิทธิทางศาลในกรณีเชนนี้ได จึงพิพากษายกฟอง”๔๑
คําพิพากษาของศาลแรงงานในคดีดังกลาว เปนการพิจารณาตามหลักเกณฑในทาง
กฎหมายแพง โดยมิไดมองวาคดีดังกลาวเปนคดีปกครอง ซึ่งหากมีการดําเนินคดีนยี้ ังศาลปกครอง
โจทกหรือผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดีเชนวานี้สูศาลปกครองได เนื่องจากมีการโตแยงตัวคําสั่ง
ทางปกครองที่รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานของนายทะเบียน อาจไมเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
อันสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติของโจทกหรือผูฟองคดี ยอมสงผลใหเปนการกระทํา
ที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดแลว ศาลจึงมี
สิทธิตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสัง่ ทางปกครองในเรื่องดังกลาวได อันเปนการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการกระทําของรัฐในทางหนึง่ ดังนัน้ หากการดําเนินคดีปกครองใน
ศาลแรงงาน ตองตกอยูภายใตขอจํากัดของหลักการฟองคดีตามกฎหมายแพง ทีต่ องใหโจทกหรือ
ผูฟองคดีถูกโตแยงสิทธิหรือหนาทีก่ อน ยอมเปนการไมเหมาะสมกับคดีประเภทดังกลาว เนื่องจาก
การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ตองตกอยู
ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ที่การกระทําตองไมขัดตอกฎหมาย
และ หากไมมกี ฎหมายฝายปกครองยอมไมมีอํานาจ การควบคุมตรวจสอบของศาล คงไมตอ งรอ
จนกวาจะกระทบสิทธิของผูใดผูหนึง่ เพราะหากลาชาก็จะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุผลเชนนี้ การพิจารณาคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาล
แรงงานนัน้ ตองไมนําหลักเรื่องการโตแยงสิทธิหรือหนาที่ ตามกฎหมายแพงมาบังคับใช
๔๑

คําพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีหมายเลขดําที่ ๕๓๗๒/๒๕๔๖.

๑๔๑

(๒) การกําหนดใหตองมีคําขอใหศาลบังคับ เพือ่ การแกไข หรือบรรเทาความ
เสียหาย หรือยุติขอโตแยงในคดีปกครอง การฟองคดีตอศาลปกครอง ผูฟองคดีตกอยูภายใต
บังคับใหตองระบุใหชัดเจนวาประสงคจะขอใหศาลปกครอง สัง่ ใหเพิกถอนกฎหรือสั่งหามกระทํา
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
ปฏิบัตติ ามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด หรือสั่งใหใชเงินหรือใหสง มอบทรัพยสนิ หรือ
ใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือสั่งใหบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด มิฉะนัน้ ผูฟองคดีปกครองไมมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง เชน คดีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหนวยงาน
ทางปกครองผูฟองคดีมีอํานาจบังคับชําระหนี้ดวยตนเอง โดยใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือไดวา
การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน หรือเสียหายของผูฟองคดีไมจําตองมีคําบังคับตามทีก่ ําหนด
ไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง๔๒ เปนตน
แตในเรื่องดังกลาว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดมีการกําหนดไวดังเชนศาลปกครอง การฟองคดีตอศาลแรงงานถูกจํากัดไวเพียง
ตองแสดงโดยชัดแจงซึ่งสภาพแหงขอหา ขออางอันอาศัยเปนหลักแหงขอหา และคําขอบังคับ
เทานัน้ ซึ่งคําขอบังคับจะตองสอดคลองกับสภาพแหงขอหาและขออางอันอาศัยเปนหลักแหงขอหา
ทั้งตองคํานึงถึงดวยวา สภาพแหงนี้จะเปดชองใหขอบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๑๓ ไดหรือไม โดยพิจารณาประกอบกับวิธกี ารบังคับคดีตามคําพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ภาค ๔ วาดวยการบังคับคดีวา เปนการบังคับใหใชเงิน สงมอบ
ทรัพยสนิ การกระทําการหรืองดเวนกระทําการ ขับไล ใหรื้อถอนสิง่ ปลูกสราง หรือใหขนยายสิง่ ของ
ออกไป มิฉะนัน้ ศาลยอมไมรบั คดีไวพิจารณา๔๓
จะเห็นไดวาการยื่นฟองคดีปกครองทัง้ ตอศาลปกครอง และตอศาลแรงงานนัน้ กฎหมาย
กําหนดใหตองมีคําขอบังคับเหมือนกัน แตหลักเกณฑคําขอบังคับของทัง้ สองศาลมีความแตกตาง
๔๒

คําสั่งศาลปกครองสงขลา ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๓๕/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่
๒๕๐/๒๕๔๕.
๔๓
ไพโรจน วายุภาพ, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๒ ลักษณะ ๑
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชัน้ ตน,(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๗-๑๘.

๑๔๒

กันบางประการ จึงเกิดปญหาขึ้นวา การฟองคดีปกครองตอศาลแรงงาน โจทกหรือผูฟองคดี
สามารถมีคําขอบังคับดังเชนศาลปกครองไดหรือไม
ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะคดีปกครองที่อยูในอํานาจศาลแรงงาน ทีม่ ี
คดีปกครองประเภทคําสั่งทางปกครอง การตรวจสอบกฎหมายลําดับรองที่ถือเปนประเด็นรองในคดี
คดีละเมิดทางปกครอง คดีสญ
ั ญาทางปกครอง และคดีทหี่ นวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
แลวนั้น หากคําขอบังคับในเรื่องดังกลาวตอศาลแรงงาน ตามสภาพแหงขอหาและขออางอันอาศัย
เปนหลักแหงขอหา เปนเรื่องการขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ขอใหใชเงินหรือสงมอบทรัพย
หรือขอใหบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการ ลวนแตเปนการขอใหศาลแรงงานพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งเปนปกติอยูแลว เชน ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ๔๔ หรือ
ขอใหเพิกถอนคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ๔๕ หรือขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ของนายจาง ซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ๔๖ คําขอใหใชเงินหรือสงมอบทรัพย หรือกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ เปนตน คงมีปญหาในเรื่องการขอใหศาลแรงงานเพิกถอนกฎ การสั่งบังคับ
สั่งใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลแรงงาน
กําหนด และคําขอใหถือปฏิบัติตอสิทธิและหนาทีห่ รือบุคคลที่เกี่ยวของ วาจะตองมีคําขอบังคับ
ตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม เทานัน้
ในเรื่องการขอใหศาลแรงงานเพิกถอนกฎ และการขอสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิและหนาที่
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ฟองขอใหศาลแสดงวาผูฟ องคดีเปนผูมีสัญชาติไทย เปนตน โจทกหรือ
ผูฟองคดีคงมิอาจมีคําขอใหศาลแรงงานบังคับในเรื่องดังกลาวได เนื่องจากเปนอํานาจของศาลปกครอง
เพราะในเรื่องขอใหเพิกถอนกฎนั้น ศาลแรงงานมีอาํ นาจหนาทีเ่ พียงการตีความกฎหมายลําดับรอง
ซึ่งมีผลเฉพาะคดีเทานัน้ ไมมีผลเปนการทัว่ ไปดังเชนศาลปกครอง สวนการขอใหถือปฏิบัติตอสิทธิ
และหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ก็มิใชคดีพิพาทระหวางคูสัญญาที่มีฐานะนายจางกับลูกจาง
ดังเชนสัญญาจางแรงงาน ดังนั้น โจทกหรือผูฟองคดีจึงไมอาจขอใหศาลแรงงานมีคาํ สั่งใน
เรื่องเชนนัน้ ได
๔๔

คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๔๔/๒๕๔๖.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๙๕/๒๕๔๖ และ ๔๓๓๔/๒๕๔๖.
๔๖
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๔๕-๒๘๔๗/๒๕๔๖.
๔๕

๑๔๓

สวนเรื่องการขอใหศาลแรงงานสัง่ ใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลแรงงานกําหนด เมื่อไดศึกษาแลววาศาลแรงงานมีอาํ นาจ
พิจารณาคดีละเลยการปฏิบัติตามหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลา ชาแลวนัน้ โจทกหรือผูฟองคดียอม
มีอํานาจขอใหศาลแรงงานสั่งบังคับในเรื่องดังกลาวไดเชนกัน เนื่องจากตามหลักเกณฑใน
เรื่องคําขอบังคับของศาลแรงงานเอง ที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง มิไดมีการ
กําหนดหามไว การขอใหบงั คับเชนนี้ยอมสอดคลองกับสภาพแหงขอหา และ ขออางอันอาศัยเปน
หลักแหงขอหาในคดีปกครองประเภทดังกลาว
แตมีปญหานาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง อํานาจของศาลปกครองทีว่ า หากศาลปกครองมี
คําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวา จะให
มีผลยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใด
ก็ได ทั้งนี้เพือ่ ความเปนธรรมแกกรณี โดยอํานาจดังกลาวมิไดปรากฏไวในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ จึงเกิดประเด็นปญหาวา ศาลแรงงานควร
มีอํานาจเชนเดียวกับศาลปกครองในเรื่องดังกลาวหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงอํานาจดังกลาว เปนอํานาจพิเศษที่ฝายนิติบัญญัติมอบใหแกศาลปกครอง
เพื่อสั่งใหฝายปกครองใหกระทําการตามคําสั่งได เมื่อศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือ
มีคําสั่งในคดีปกครอง เชนเดียวกันกับศาลปกครองแลว แตไมมีเครื่องมือหรืออํานาจตามกฎหมาย
ใหฝา ยปกครองปฏิบัติตามคําสัง่ ยอมเปนเหตุขัดของในทางปฏิบัติเปนอยางยิง่ เชน หากศาลแรงงาน
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการอุทธรณ ตามกฎหมายประกันสังคม เกี่ยวกับการ
จายประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม เนื่องจากเปนการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งตามหลักนิติวิธีในกฎหมายมหาชน ศาลแรงงานจะไมมีอํานาจใชดุลพินิจแทน
ฝายปกครองในการออกคําสัง่ ศาลแรงงานตองสั่งใหคณะกรรมการอุทธรณกลับไปพิจารณา และ
ใชอํานาจดุลพินิจฝายปกครองออกคําสั่งใหม หากศาลแรงงานไมมอี ํานาจดังเชนศาลปกครองใน
เรื่องนี้ เชน อาจสั่งใหคณะกรรมการอุทธรณออกคําสั่งใหม ภายใตหลักเกณฑที่ศาลกําหนด หรือ
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เปนตน ยอมสงผลกระทบตอลูกจาง หรือผูมีสว นไดเสียจากคําสั่ง
ทางปกครองทีไ่ มชอบดวยกฎหมายดังกลาว เพราะไมทราบวาฝายปกครองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ศาลแรงงานกําหนดหรือไม เนื่องจากไมมกี ฎหมายใหอาํ นาจศาลแรงงานนัน่ เอง สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงถูกกระทบโดยตรง เปนการไมชอบดวยหลักความชอบดวยกฎหมายจากการกระทํา
ทางปกครอง ดังนั้น จึงควรกําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจเชนเดียวกับศาลปกครองใน
กรณีนี้ดว ย

๑๔๔

(๓) การดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี การฟอง
คดีปกครองตอศาลปกครองนั้น ในระบบกฎหมายไทยใชระบบอุทธรณบังคับใหคูกรณีจะตอง
ดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอน จึงจะนําคดีไปฟองตอศาลปกครองได หากคูกรณีไม
ดําเนินการดังกลาวศาลปกครองยอมไมอาจรับคดีไวพิจารณา ๔๗ โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีแรก หาก
กรณีทมี่ ีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธกี ารสําหรับการแกไขความเดือดรอน หรือเสียหาย ในเรื่องใด
ไวเปนการเฉพาะ การฟองคดีปกครองจะกระทําไดตอเมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอน และวิธกี าร
ดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนัน้ กรณีทสี่ อง เปนกรณีวางหลักของศาลปกครองให
ระบบการอุทธรณภายในเขตอํานาจศาลปกครอง เปนอุทธรณระบบอุทธรณบังคับ โดยหาก
กฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดเรื่องการอุทธรณไว และเปนการฟองเกีย่ วกับคําสั่งทางปกครอง กรณี
นี้ผูฟองคดีตองดําเนินการอุทธรณโดยอาศัยหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘ ซึ่งหากมิใชเปนคําสัง่ ที่ออกโดยรัฐมนตรี
กับคําสั่งของคณะกรรมการตาง ๆ และมิใชเปนคําสัง่ ภายใน หรือคําสัง่ ทัว่ ไปทางปกครอง (คําสั่งที่
มีความมุงหมายตอกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง ที่อาจกําหนดไดตามลักษณะทั่วไปของ
กลุมบุคคลนัน้ หรือกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยในทางกฎหมายมหาชน หรือเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนจากทรัพยมหาชนดังกลาวโดยบุคคลทั่วไป) ผูยนื่ คําขอ ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับ
หรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง มีสทิ ธิยื่นอุทธรณตอ
ผูทําคําสัง่ ทางปกครอง ภายใน ๑๕ วันนับแตไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง โดยในการพิจารณา
อุทธรณเจาหนาทีม่ ีอํานาจทบทวนทัง้ ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย หรือความเหมาะสม
ของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีการยกเลิก เปลีย่ นแปลง แกไขคําสั่งทางปกครองเดิม๔๘
การพิจารณาคดีในศาลแรงงานไดกําหนดหลักเกณฑนี้ไว เชนเดียวกับศาลปกครอง คือ
กรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ บัญญัติให
รองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวิธีการที่กาํ หนดไว การจะดําเนินคดีใน
ศาลแรงงานได ก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธกี ารทีก่ ฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว เชน
การฟองการกระทําอันไมเปนธรรม ตองยืน่ คํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหวนิ ิจฉัยกอน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑๔๙ หรือการฟองเพิกถอนคําสั่งของ
๔๗

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๑๐๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑ และ ๑๑๑-๑๓๑.
๔๙
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๔๗/๒๕๔๔.
๔๘

๑๔๕

รัฐวิสาหกิจในการไมใหสทิ ธิในการรับเงินทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวินจิ ฉัยและดําเนินการเกีย่ วกับการจายเงินทดแทน ตองยื่นคํารอง
ทุกขตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และอุทธรณตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธกอน
ตามขอ ๓๖ แหงระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๕๐ เปนตน
จะเห็นไดวาในเรื่องคําสัง่ ทางปกครองนัน้
หากเปนกรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดเรื่องให
อุทธรณไวโดยเฉพาะ หรือเปนกรณีทกี่ ําหนดใหฟองศาลไดโดยตรง หรือเปนคําสัง่ ของรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการตาง ๆ ศาลปกครองไดวางหลักใหเปนอุทธรณในระบบบังคับไว โดยอาศัยหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะเปนผลจากหลักกฎหมาย
ตางประเทศทีเ่ รียกวา หลักการใชการแกไขเยียวยาในฝายปกครองทุกประการแลว (exhaustion of
administrative remedies) เพื่อใหฝา ยปกครองมีโอกาสทราบและแกไขการกระทําทีผ่ ิดพลาด หรือ
บกพรอง ในขณะเดียวกันก็เปนการกรองคดีที่จะขึ้นสูศาลเพื่อลดจํานวนคดีความลง๕๑
ตามกฎหมายแรงงานสวนใหญที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง
ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองไววา ตองอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาท หรือตอรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายแรงงานนัน้ หรือใหสทิ ธินําคดีมาสูศ าลแรงงานได
โดยตรง แลวแตกรณี อาจเปนเพราะวัตถุประสงคการการพิจารณาคดีแรงงาน ที่ตองเปนไปโดย
รวดเร็ว เพือ่ รักษาความสงบสุขในอุตสาหกรรมแรงงาน อันเปนการสงผลใหเกิดความสงบสุข
ความเจริญ และความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ แตมีคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ
ในกฎหมายแรงงานอยูบ างประเภท ที่กฎหมายมิไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไว เชน คําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานใหยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูที่ไมนําสงเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจาง หรือคําสัง่ ใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๙ (๓) หรือคําสั่ง
ใหบุคคลมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานจําเปนอืน่ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
เจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ (๒) หรือคําสั่งยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของนายจาง ซึ่งไมนําสงเงินสมทบ หรือเงินเพิม่ ของเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา ๕๐ เปนตน จึงเกิดปญหาวา
ศาลแรงงานตองนําหลักอุทธรณในระบบบังคับ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับกับคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานดวยหรือไม
๕๐

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๙๘/๒๕๔๕.
๕๑
ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง, หนา ๑๔๒.

๑๔๖

ในปญหานี้ไดมีนักกฎหมายมหาชนใหความเห็นวา ๕๒ “...คดีปกครองซึ่งอยูในอํานาจ
ศาลยุติธรรมมิไดใชระบบอุทธรณบังคับ...” แตไดมีความเห็นของนักกฎหมายไปอีกทางหนึ่งวา ๕๓
“...คดีดังกลาว จําตองใชกฎเกณฑตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาใชบังคับดวย...” เนื่องจากตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได
กําหนดมิใหนาํ หลักเกณฑระบบอุทธรณบงั คับไปใชในศาลยุติธรรมแตอยางใด เมื่อคดีแรงงานเกิด
ขอพิพาทจากคําสั่งทางปกครองโดยหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันตองดวย
คํานิยามตามกฎหมายดังกลาว จึงตองนําหลักเกณฑตามกฎหมายนี้มาใชในศาลแรงงานซึ่งเปน
ศาลชํานัญพิเศษในศาลยุตธิ รรมดวย เพราะยอมสงผลดีตอการกรองคดีที่จะขึน้ สูศ าล เพื่อลด
จํานวนคดีความลง และยังเปนการเปดใหฝายปกครองมีโอกาสตรวจสอบ และแกไขการกระทําที่
ผิดพลาดหรือบกพรองของตนไดอีกดวย ดังนั้น คดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
ประเภทนี้ จึงตองนําหลักเกณฑอุทธรณในระบบบังคับ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับ หากกฎหมายแรงงานไมไดมีการกําหนดให
ตองอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท หรือตอรัฐมนตรีรักษาการตาม
กฎหมายแรงงานนั้น หรือใหสิทธินําคดีมาสูศ าลแรงงานไดโดยตรง
(๔) ระยะเวลาในการฟองคดี การฟองคดีปกครองที่ศาลปกครองถูกจํากัดตามประเภท
ของคดีปกครอง และมีระยะเวลาสัน้ กวาคดีแพงทัว่ ไป เนือ่ งจากเปนไปตามหลักความมัน่ คงแหงสิทธิ
เพราะการกระทําทางปกครองตั้งอยูบนพืน้ ฐานความชอบดวยกฎหมาย จึงมีผลใชบงั คับจนกวาจะ
ถูกยกเลิกเพิกถอน หากเปดโอกาสใหมีการฟองคดีเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดในเวลาที่นานเกิน
กวาความจําเปน ยอมกระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะที่ไดดาํ เนินการไปโดยฝายปกครอง
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงมีการกําหนดเงื่อนไขการฟองคดีปกครองตอศาลปกครองไว หากเลย
กําหนดระยะเวลา ศาลปกครองยอมไมอาจรับคํารองไวพิจารณาได
การฟองขอใหเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง ใหเพิกถอนกฎ หรือกรณีทหี่ นวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติลาชาเกิน
สมควร ตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รหู รือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่
๕๒

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๑๐๐.
๕๓
ชนาธร จิตติเดโช, “การออกคําสั่งและตรวจสอบคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔),
หนา ๑๑๘-๑๒๓.

๑๔๗

พนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจงจาก
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับคําชี้แจงแตเปนคําชี้แจงทีผ่ ูฟองคดีเห็นวา
ไมมีเหตุผล แลวแตกรณี หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ถาเปนคดีปกครองทีพ่ ิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิด ความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือสัญญาทางปกครอง ตองยื่นฟองภายในหนึง่ ป นับแตวันที่รู หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี แตอยางไรก็ตาม การยืน่ ฟองในเรื่องคําสั่งทางปกครอง
นั้น หากผูออกคําสั่งไมระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่ง หรือเมื่อ
ผูออกคําสั่งตรวจพบเรื่องดังกลาวแลวมิไดมีการแจงขอความใหผูรับคําสั่งทราบ ในกรณีเชนนีห้ าก
ระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองมีกําหนดนอยกวาหนึ่งป กฎหมายไดขยายระยะเวลาสําหรับ
การยืน่ ฟองนัน้ ออกไปเปนหนึ่งป นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง แตหากมีการแจงแกไขขอผิดพลาด
จากผูออกคําสั่งแลวนั้น กฎหมายกําหนดไวเพียงแตใหขยายระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหม
นับแตวันที่ผูรบั คําสั่งไดรับแจงขอความดังกลาว ถึงแมวา การยืน่ ฟองคดีปกครองที่พน กําหนดเวลา
ในการฟองคดีแลว แตหากศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยนื่ ฟองนัน้ จะเปนประโยชนแกสว นรวม หรือมี
เหตุจําเปนอืน่ โดยศาลเห็นเอง หรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับคดีดังกลาวไวพจิ ารณาก็ได
การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑดงั กลาวไว คงมีแต
เพียงหลักเกณฑเรื่องอายุความ ซึง่ มิใชเปนขอกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หากจําเลย
มิไดหยิบยกขึน้ ไวเปนขอตอสูเปนประเด็นแหงคดีไว ศาลแรงงานจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองไมได
ยอมสงผลใหการฟองคดีปกครองในศาลแรงงาน มิไดตกอยูภายในระยะเวลาฟองรองคดีเชนเดียวกับ
การฟองคดีตอศาลปกครอง ทําใหเกิดปญหาขึน้ วา หลักเกณฑเรื่องอายุความ จะมีความ
เหมาะสมกับการฟองคดีปกครองที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคาํ สั่ง
หรือไม เพียงใด
แมคดีปกครองสวนใหญในเขตอํานาจของศาลแรงงาน จะมีระยะเวลากําหนดใหนาํ คดี
ที่มาสูศาลแรงงานไว เชน หากนายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางไมพอใจคําสัง่
พนักงานตรวจแรงงาน ใหนาํ คดีไปสูศาลภายในสามสิบวัน นับแตวนั ทราบคําสัง่ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ เปนตน แตมีคําสั่งทางปกครองบางประเภทที่
กฎหมายมิไดมีการกําหนดระยะเวลาไว เชน คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานใหยึด หรืออายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของผูท ี่ไมนาํ สงเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือคําสั่งใหนายจางหรือลูกจาง
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๖ และ
มาตรา ๑๓๙ (๓) เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการกําหนดระยะเวลาการฟองคดี

๑๔๘

ปกครอง เพื่อใหนิติกรรมทางปกครองมีความมั่นคง ไมตกอยูภายใตความไมแนนอนวาจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมนานเกินไป อันอาจสงผลทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารรัฐกิจ๕๔ และความมั่นคง
แหงสิทธิของการกระทําทางปกครอง ที่การกระทําทางปกครองมีผลใชบังคับไดจนกวาจะถูกยกเลิก
เพิกถอน การที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได
มีการกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีเชนเดียวกับศาลปกครอง ยอมทําใหคดีปกครองในศาลแรงงาน
ตกอยูในความไมแนนอนวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไม เปนระยะเวลานาน ขัดตอวัตถุประสงค
ของการกําหนดระยะเวลาฟองคดีปกครองดังกลาว เชน คดีทนี่ ายจางฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมที่ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง โดยอางวา
เปนคําสัง่ ที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งหากมิไดมี
การนําหลักเกณฑเรื่องระยะเวลาการฟองคดี เชนเดียวกับการพิจารณาคดีในศาลปกครองมาใชใน
ศาลแรงงานดวย ยอมสงผลใหในเรื่องนี้นายจางสามารถฟองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตอศาลแรงงาน
ไดภายใน ๑๐ ป เนื่องจากกฎหมายมิไดมีการบัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้ไวโดยเฉพาะ ๕๕ ทํา
ใหเปนอุปสรรคในการบริหารงานของหนวยงานทางปกครองดานแรงงาน ดวยเหตุผลทีว่ า ใน
ระหวางที่คําสัง่ ใหยึด อายัด และขายทอดตลาด ของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมยังมิไดถูก
ยกเลิกเพิกถอน คําสั่งดังกลาวยอมมีผลใชบังคับ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ จึงมี
อํานาจหนาทีย่ ึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพยสินของนายจางตามคําสั่งนัน้ แตการที่
หลักเกณฑเรือ่ งอายุความทัว่ ไปกําหนดอายุความไวถึง ๑๐ ป อาจทําใหหนวยงานของรัฐ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ไมปฏิบัติการตามหนาที่ดังกลาว เพราะเกรงวาอาจเปนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดย
ไมชอบ หากถูกศาลแรงงงานเพิกถอนคําสั่งในภายหลัง ยอมสงผลตอการบริหารรัฐกิจ หรือการ
บริหารงานของสํานักงานประกันสังคม เนือ่ งจากเปนการทําใหไดรับชําระเงินสมทบ และ/หรือเงิน
เพิ่มจากนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายลาชาเกินไป อาจสงผลใหกองทุนประกันสังคมมิไดรับ
เงินที่ควรจะได เพื่อจัดสรรจายเงินแกลกู จาง หรือผูม ีสิทธิไดรับเงิน ใหสมกับเจตนารมณตาม
กฎหมายได ดังนั้น การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานจึงควรนําหลักเกณฑในเรื่อง
ระยะเวลาการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับ การนําหลักเกณฑเรื่องอายุความทัว่ ไปตามประมวลกฎหมายแพง

๕๔

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “วิธีพจิ ารณาคดีปกครองฝรั่งเศส,” วารสารกฎหมายปกครอง ๗, ๓
(ธันวาคม ๒๕๓๑): ๗๒๒.
๕๕
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐.

๑๔๙

และพาณิชยมาใชบังคับกับกรณีดังกลาว
อํานาจของศาลแรงงาน

ยอมไมเหมาะสมกับคดีปกครองที่อยูในเขต

(๕) คาธรรมเนียม แมการฟองคดีปกครองจะเปนเรื่องการขอใหศาลควบคุมตรวจสอบ
การกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูฟองคดี
มิใหไดรับการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตการฟองคดี
ตอศาลปกครอง บางกรณีตองเสีย คาธรรมเนียมศาล ในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แต
ไมเกินสองแสนบาท คือ กรณีที่เปนการฟองขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
คดีพิพาทเกีย่ วกับเกีย่ วกับการกระทําละเมิด ความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตในคดีแรงงานสวนใหญเปนคดี
ที่ลูกจาง ซึง่ เปนชนชั้นแรงงาน มีรายไดจากการทํางานเพียงพอแกการดํารงชีพเทานั้น หากมีการ
กําหนดใหมีคาฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดียงั ศาลแรงงาน อาจสงผลทําใหลูกจางสวนใหญ
เหลานั้น ถูกจํากัดดวยสภาพเศรษฐกิจของตน ไมสามารถนําคดีมาฟองตอได ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมแกลกู จางดังกลาว ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหการฟองตลอดจนการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลแรงงาน ไดรับยกเวนไมตอ งชําระคาฤชาธรรมเนียม
จากหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวา คดีปกครองบางประเภทที่ผฟู องคดี
ฟองคดียังศาลปกครองตองเสียคาธรรมเนียม แตคดีประเภทเดียวกันเมื่ออยูในเขตอํานาจของ
ศาลแรงงาน กลับไมตองชําระคาธรรมเนียมแตอยางใด อันจะเปนการลักลั่นในระบบกฎหมาย
สงผลใหเกิดปญหาขึ้นวา การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน ที่เกี่ยวกับกรณีการฟอง
ขอใหสั่งใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพยสิน อันเนือ่ งมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิด ความรับผิดอยางอื่น ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ และ
คดีพิพาทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง จําตองเสียคาฤชาธรรมเนียมหรือไม
ในปญหานี้ แมจะมีคดีปกครองที่เกีย่ วกับการกระทําละเมิด หรือสัญญาทางปกครอง อยู
ในอํานาจพิจารณาของศาลแรงงานก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงนิติสัมพันธของบุคคลที่อาจตกอยูใน
ฐานะจําเลยจากคดีพพิ าทดังกลาว ก็ยงั คงมีฐานะเปนลูกจาง หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา เชนเดียวกับคดีแรงงานโดยแท การแบงแยกชนชั้น
ของลูกจางเพียงแคเปนลูกจาง หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ อันเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน
ทางปกครอง แลวตองเสียคาฤชาธรรมเนียมจากการกระทําละเมิด หรือสัญญาทางปกครอง โดย
แตกตางจากลูกจางอื่นทั่วไปที่มีมูลฐานฟองรองอยางเดียวกัน อันไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
ยอมเปนการเลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรมแกลูกจาง หรือพนักงานที่เปนเจาหนาที่ของรัฐเหลานัน้ เมือ่

๑๕๐

คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีอื่นทัว่ ไป
ซึ่งการดําเนินคดีตองเปนไปโดย
ประหยัด ตามวัตถุประสงคและเหตุผลของกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน จึงไมควรนําหลักเกณฑ
เรื่องคาธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชกบั การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
๔.๒.๒ ผูพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน
ในศาลปกครองนัน้ ผูทาํ หนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ไดแก ตุลาการศาลปกครอง
ซึ่งอยูในฐานะเปนขาราชการตุลาการ ที่มีประสบการณที่มีความรูทางกฎหมายมหาชน และมี
ประสบการณการทํางานเกีย่ วกับการบริหารราชการเปนพิเศษ มีการกําหนดคุณสมบัติและการเขาสู
ตําแหนงแตกตางกัน ระหวางตุลาการศาลปกครองชัน้ ตน กับตุลาการศาลปกครองสูงสุด และมี
กลไกที่ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน จึงกําหนดใหมีระบบการถวงดุล ๓ ฝายใน
กระบวนพิจารณา ระหวาง ตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี และองคคณะพิจารณา
พิพากษา โดยทําหนาทีใ่ นการพิจารณาคดีแตกตางกันไป ทัง้ ยังมีพนักงานคดีปกครองคอยชวยเหลือ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี อันเปนลักษณะพิเศษที่แตกตางจากผูพิพากษาศาลยุติธรรมที่มิได
มีระบบดังกลาวแตอยางใด
สําหรับในศาลแรงงานนั้น เนื่องจากคดีแรงงานตองไดรับการพิจารณาพิพากษาโดย
ผูพิพากษาทีม่ คี วามรู และความเขาใจในปญหาแรงงานอยางแทจริง ดังนั้น กฎหมายกําหนดให
ผูพิพากษาในศาลแรงงาน เปนระบบทีเ่ รียกวา ระบบไตรภาคี (tripartite) ประกอบดวย ผูพ ิพากษา
ศาลแรงงาน ที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กับผูพ พิ ากษาสบทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝาย
ลูกจาง ที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางตามบัญชี
รายชื่อ ซึง่ ไดรับการลงคะแนนเลือกตัง้ จากสมาคมนายจาง และสหภาพแรงงาน โดยมิไดเปน
ขาราชการตุลาการเหมือนกับผูพิพากษาศาลแรงงานแตอยางใด แตในศาลฎีกา ซึ่งเปนศาลที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานในชั้นอุทธรณนั้น มีการดําเนินกระบวนพิจารณาโดย “แผนก
คดีแรงงาน” โดยประธานศาลฎีกาเปนผูจดั ตั้งขึ้น ซึ่งองคคณะผูพิพากษาของศาลฎีกานัน้ มิไดเปน
ระบบที่เรียกวา ระบบไตรภาคี ดังเชนศาลแรงงาน คงมีผูพิพากษาประเภทเดียว คือ ผูพิพากษาที่
เปนขาราชการตุลาการ
จากการทีก่ ฎหมายกําหนดโครงสรางผูพ ิจารณาพิพากษาคดีแตกตางกัน ระหวางศาลปกครอง
กับศาลแรงงาน ยอมสงผลใหเกิดปญหาขึ้นวา ระบบผูพพ
ิ ากษาในศาลแรงงานมีความ

๑๕๑

เหมาะสมกับการพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลแรงงานหรือไม โดยมีความเห็นเปน ๒ แนว คือ แนวความเห็นแรก๕๖ เห็นวา “...องคคณะ
ของศาลแรงงานที่มีผพู ิพากษาสมทบอันไมมีฐานะเปนขาราชการตุลาการนัน้ ทําใหมีปญหาทาง
ทฤษฎี โดยหากใหผูพพิ ากษาสมทบวินิจฉัยคดีปกครอง เทากับเปนการเอาเอกชนมาตรวจสอบการ
ใชอํานาจของรัฐ ทําใหเอกชนมีอํานาจเหนือรัฐ ซึ่งเปนการขัดแยงกับทฤษฎีที่รัฐยอมมีอํานาจ
เหนือเอกชน...” สวนแนวความเห็นที่สอง ๕๗ เห็นวา “...เมื่อศาลฎีกามีการจัดตั้งแผนกคดีแรงงาน
ซึ่งมีผูพพิ ากษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยคดีแรงงานเพื่อรองรับโดยเฉพาะ และระยะกวา
๒๐ ปที่ศาลแรงงานมีการตรวจสอบคําสั่งทางปกครอง ของฝายปกครองตามทีก่ ฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายประกันสังคม ทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะคดี
ของผูพิพากษาที่มีประสบการณในการพิจารณาคดีแรงงาน ทําใหเกิดความเชื่อถือ และความ
มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม กรณีพพิ าทที่เกิดจากคําสัง่ ทางปกครองตามกฎหมายแรงงาน จึงอยู
ในอํานาจของศาลแรงงาน...”
เกี่ยวกับปญหานี้ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคและเหตุผลในการออกกฎหมายจัดตั้ง
ศาลแรงงาน ไดกําหนดใหคดีแรงงานควรไดรับการพิจารณาโดยผูพพิ ากษาซึง่ เปนผูมคี วามรู และ
ความเขาใจในปญหาแรงงานรวมกับผูพพิ ากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ทัง้ กฎหมาย
ดังกลาวก็ไดกาํ หนดใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีที่มีลักษณะ
ดังเชนคดีปกครองตั้งแตแรกเริ่ม เชน คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือของรัฐมนตรีตามกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ เปนตน จึงเปนการใหอํานาจองคคณะผูพพิ ากษาศาลแรงงาน ในการ
พิจารณาคดีปกครอง หรือตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไดอยางเต็มที่ ประกอบกับเมื่อคํานึงถึง
คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษ มีผลกระทบตออุตสาหกรรมแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับสังคมของประเทศโดยรวม การพิจารณาโดยทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ ทัง้ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง
และผูพิพากษาคนกลาง ยอมเหมาะสมกับระบบการพิจารณาคดีแรงงาน แมในศาลแรงงานจะไม
มีระบบถวงดุล ๓ ฝายดังเชน ระบบการพิจารณาคดีในศาลปกครองก็ตาม แตระบบการพิจารณา
แบบไตรภาคี (tripartite) ที่ใชในศาลแรงงาน ก็เปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน ในการ
พิจารณาปญหาดานแรงงานอยูแลว ดังนั้นการมองเพียงวาผูพพิ ากษาสมทบเปนเพียงเอกชน ไม
๕๖

ชนาธร จิตติเดโช, “การออกคําสั่งและตรวจสอบคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน,”

หนา ๑๕๔.
๕๗

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๑๘๓.

๑๕๒

อาจพิจารณาคดีปกครองเพราะจะทําใหมอี ํานาจเหนือฝายรัฐนัน้ จึงไมเหมาะสมกับปญหาดาน
แรงงาน ซึ่งตองพิจารณาโดยระบบไตรภาคี เพื่อใหเกิดแนวคิด ขอเสนอแนะ อันสงผลตอสมดุล
ในการถวงดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน ดังนั้น องคคณะผูพิพากษาในศาลแรงงานจึงมี
ความเหมาะสมกับการพิจารณาคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
๔.๒.๓ การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
แมวาการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน จะอยูบนพืน้ ฐานของระบบไตสวน ที่
ใหอํานาจศาลเปนผูควบคุมกระบวนพิจารณา เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายในคดี
รวมทัง้ มีอํานาจริเริ่มดําเนินกระบวนพิจารณาโดยที่คูความไมไดรองขอ เชนเดียวกับศาลปกครอง
ก็ตาม แตจากการศึกษาพบวา โดยที่ศาลปกครองไมเพียงแตจะมีบทบาทในการใหความคุมครอง
เอกชนจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของฝายปกครองเทานั้น แตยังมีบทบาทในการพิทักษ
ประโยชนสาธารณะ (trustee of public interest) อีกดวย วิธพี จิ ารณาคดีปกครองของศาล
ปกครอง จึงมีลักษณะพิเศษบางประการ โดยกําหนดใหมีการแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีและ
พยานหลักฐานที่จาํ เปนแกการพิสูจนขอเท็จจริงใหไดมากที่สุด และรอบดานที่สดุ อันจะทําให
ศาลปกครองสามารถพิพากษาคดีปกครองไดอยางยุติธรรม กลาวคือ กอใหเกิดดุลยภาพระหวาง
ประโยชนมหาชน และประโยชนสาธารณะของเอกชน ๕๘ ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงาน ทั้งการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี และหลักเกณฑการขอพิจารณาคดีใหม อันอาจสงผล
ตอการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานได โดยสามารถแบงการพิจารณาไดดงั นี้
(๑) การแสวงหาขอเท็จจริง การพิจารณาคดีของศาลปกครอง เปนระบบการพิจารณา
บนกระบวนการลายลักษณอักษร ๕๙ ตัง้ แตกระบวนการทําคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ
คําใหการเพิ่มเติม รายงานกระบวนพิจารณา คําแถลงของคูกรณี คําแถลงการณของตุลาการ
ผูแถลงคดี ตลอดจนคําพิพากษา และคําสั่งตาง ๆ โดยมิไดใหความสําคัญกับกระบวนการ
พิจารณาทางวาจา หรือการนั่งพิจารณามากนัก อันเห็นไดจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่คูความอาจไมมาแถลงดวยวาจาในวันนัง่ พิจารณา
และคําแถลงดวยวาจาตองกระชับและอยูในประเด็น ไมอาจยกขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายอื่น
๕๘

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับศาลปกครอง, หนา ๑๗๗.
๕๙
ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง, หนา ๑๑๘.

๑๕๓

นอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือได โดยหากผูฟองคดีไมมาใหถอยคํา หรือแสดง
พยานหลักฐานตามคําสัง่ ศาลปกครองอาจจําหนายคดี และหากคูก รณีไมแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนภายในระยะเวลาที่ตุลาการเจาของสํานวนกําหนด กฎหมายจะถือวาคูกรณีฝายนั้น
ไมมีหลักฐานสนับสนุน หรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานอีกฝาย และใหศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
นอกจากนี้ระบบการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครอง เปนระบบการถวงดุล ๓ ฝายใน
กระบวนการพิจารณา ระหวาง ตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี และองคคณะพิจารณา
พิพากษา กฎหมายกําหนดบทบาทใหตลุ าการเจาของสํานวนเปนผูแสวงหาขอเท็จจริง ทั้งการ
รวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ ซึง่ มี
พนักงานคดีปกครองเปนผูชว ย ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบ สรุปสํานวน อันประกอบดวยประเด็น
เกี่ยวกับอํานาจศาล ประเด็นเกีย่ วกับเงื่อนไขการฟองคดีปกครอง และประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี
เสนอความคิดเห็นในขอเท็จจริงกับขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา เพื่อพิจารณาคดี
ตอไป ในขณะเดียวกันกฎหมายกําหนดใหสงสํานวนคดีไปยังตุลาการผูแถลงคดี เพื่อจัดทํา
คําแถลงการณ ซึง่ เปนการจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดี
นั้น คลายกับการทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวน เสนอตอองคคณะพิจารณา
พิพากษาโดยเร็ว เพื่อถวงดุลในการพิจารณาของตุลาการเจาของคดี และองคคณะพิจารณา
พิพากษาอีกชัน้ หนึ่ง
แตเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน หาไดมีหลักเกณฑดังเชน
ศาลปกครองไม เนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาบนกระบวนการลายลักษณอักษร และระบบ
การถวงดุล ๓ ฝายในกระบวนพิจารณาไวเชนเดียวกับศาลปกครอง เห็นไดจากกฎหมายกําหนดให
ศาลแรงงานกําหนดวันนัดพิจารณาคดีโดยเร็ว และใหออกหมายเรียกจําเลยมาศาลตามกําหนด
หลังจากมีคาํ สั่งรับฟองไวพจิ ารณา เมื่อจําเลยมาศาลแลวเปนหนาทีข่ องศาลแรงงานตองไกลเกลี่ย
คูความ หากไมสามารถตกลงกันได ศาลแรงงานตองจดประเด็นขอพิพาทและบันทึกคําใหการ
จําเลย โดยกําหนดวันสืบพยานไปทันที ซึ่งหากจําเลยไมมาศาลตามกําหนด ตองถือวาจําเลย
ขาดนัด ใหพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปฝายเดียว อันเปนการแสดงใหเห็นวา การพิจารณาใน
ศาลแรงงานเนนการพิจารณาดวยวาจา โดยใหความสําคัญกับการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอม
ความเปนสําคัญ จึงเกิดปญหาขึ้นวา การพิจารณาคดีของศาลแรงงานนัน้ มีความเหมาะสม
กับ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่มีลักษณะเชน “คดีปกครอง” หรือไม

๑๕๔

ในเรื่องระบบการถวงดุล ๓ ฝายในกระบวนการพิจารณา และระบบการพิจารณาบน
กระบวนการลายลักษณอักษรนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของคดีแรงงานที่ตงั้ อยูบนพื้นฐานของ
การพิจารณาในระบบการพิจารณา แบบไตรภาคี (tripartite) ที่ประกอบดวยผูพิพากษาทีเ่ ปน
ขาราชการตุลาการ และผูพพิ ากษาสมทบฝายนายจาง และฝายลูกจาง ฝายละเทา ๆ กัน เปน
องคคณะพิจารณาพิพากษาคดี แตการพิจารณาคดีในศาลปกครองที่กําหนดใหตุลาการเจาของสํานวน
ซึ่งเสมือนเปนผูพิพากษาเพียงนายเดียว ทําหนาทีห่ ลักในการแสวงหาขอเท็จจริง รวบรวมขอเท็จจริง
จากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ หรือคําใหการเพิ่มเติม อันมีลกั ษณะเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอยางหนึ่ง แมผูพพิ ากษาศาลแรงงานเพียงนายเดียวอาจจะมีอํานาจกระทําได
เนื่องจากอาจจะเปนการดําเนินกระบวนพิจารณานอกจากการนัง่ พิจารณา ๖๐ แตการดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวนั้น ก็เปนการทําลายระบบการพิจารณาแบบไตรภาคี เพราะการ
แสวงหาขอเท็จจริง และการตัดสินคดีรวมกันของผูพ พิ ากษาศาลแรงงาน กับผูพ ิพากษาสมทบทัง้
ฝายนายจาง และลูกจาง ผูซึ่งมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบและปญหาแรงงานเปนอยางดี
ยอมเปนหัวใจสําคัญของระบบการพิจารณาคดีแรงงาน การใหผพู พิ ากษาศาลแรงงานเพียงผูเดียว
ทําหนาที่ดงั กลาวยอมไมเหมาะสม ประกอบกับ หากมีการเพิ่มบทบาทและหนาที่ของผูพพิ ากษา
ในศาลแรงงานเพียงนายเดียวใหทาํ หนาทีเ่ ปนตุลาการผูแ ถลงคดี เพื่อถวงดุลอํานาจในการพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงานนัน้ ยอมเปนการเพิม่ กระบวนการโดยไมจาํ เปน กอใหเกิดความลาชาใน
การพิจารณาคดียังศาลแรงงานเพิ่มมากขึ้น และในระบบไตรภาคีก็เปนระบบที่มีการถวงดุลกัน ระหวาง
ผูพิพากษาศาลแรงงาน ผูพ พิ ากษาสมทบฝายนายจาง และผูพ พิ ากษาสมทบฝายลูกจางอยูแลว เมื่อ
คดีปกครองทีอ่ ยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน เปนคดีพพิ าทระหวางนายจางกับลูกจางอีกสถานหนึ่ง
การถวงดุลและการแสวงหาขอเท็จจริงใน ระบบไตรภาคี ที่ใชอยูในศาลแรงงาน จึงมีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครองซึ่งอยูในเขต
อํานาจของศาลแรงงาน
แตการที่คดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจของศาลแรงงานสวนใหญ เปนคดีโตแยงคําสั่ง
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน ขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะกรรมการอุทธรณ เปนตน อันมีพยานหลักฐานสวนใหญ
เปนเอกสารลายลักษณอักษร ซึ่งอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่
ของรัฐ ไมวาจะเปนคํารอง บันทึกคําพยาน คําวินิจฉัย หรือคําสั่ง ตลอดจนระเบียบขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑ กฎหมายตาง ๆ โดยการพิจารณาในศาลแรงงานเกี่ยวกับคดีดังกลาว จําตองพิจารณา
๖๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๘.

๑๕๕

จากพยานหลักฐานเอกสารเหลานั้นทั้งสิน้ พยานบุคคลที่จะนํามาสืบในชั้นพิจารณาของศาล สวน
ใหญเปนเพียงพยานเบิกความรับรองเอกสารที่ทําขึ้น ดังนั้น หากองคคณะพิจารณาพิพากษา
คดีในศาลแรงงาน นําระบบการแสวงหาขอเท็จจริงบนกระบวนการลายลักษณอักษร ที่ใหคูความ
รับขอเท็จจริงในเอกสารดังกลาวแทนการสืบพยานรับรองเอกสารนั้น อันเปนการมิไดใหความสําคัญ
กับกระบวนพิจารณาทางวาจา หรือการนัง่ พิจารณามากนัก เชนเดียวกับการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
มาใชกับคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน ยอมสงผลทําใหการพิจารณาคดีประเภทนี้รวดเร็วขึ้น
เนื่องจากเปนการประหยัดเวลาการพิจารณาคดีในการแสวงหาขอเท็จจริงจากการสืบพยานนั่นเอง
การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน จึงไมควรนําระบบถวงดุล ๓ ฝายในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองมาใช แตองคคณะพิจารณาพิพากษาใน
ศาลแรงงาน ควรนําระบบการพิจารณาในการแสวงหาขอเท็จจริงบนกระบวนการ
ลายลักษณอกั ษร มาใชในการพิจารณา พิพากษา หรือมีคาํ สัง่ ในคดีปกครองที่อยูในเขต
อํานาจศาลแรงงาน
(๒) การไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมปรากฏบทบัญญัติในเรื่องการไกลเกลี่ยไว อันแตกตางจากการพิจารณาคดีแรงงาน
ที่ศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๘ ทีก่ ําหนดให ศาลแรงงานไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความ
กัน โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจอันดีตอ กัน เพื่อที่ทงั้
สองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป จากหลักเกณฑกฎหมายที่แตกตางกันนี้เอง ทําใหเกิด
ประเด็นปญหาใหพิจารณาวา คดีปกครองที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง
นั้น ศาลแรงงานมีอาํ นาจนําระบบไกลเกลี่ยมาใชบงั คับกับคดีดังกลาวไดหรือไม เพียงใด
ศาสตราจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ใหความเห็นเกีย่ วกับเรื่องดังกลาวไว ๖๑ คือ “...
กฎหมายปกครองนัน้ มีวัตถุประสงคของการกอนิติสมั พันธระหวางกันเปนไปเพือ่ ประโยชนสาธารณะ
ดังนัน้ การกระทําทางปกครองจึงตั้งอยูบนหลักการของการรักษาประโยชนสาธารณะเปนหลัก ใน
คดีปกครองจึงไมมีหลักเรื่องการประนีประนอมยอมความ เพราะเปนไปไมไดที่จะเอาประโยชน
สาธารณะมาประนีประนอมกับเอกชนคนใดคนหนึ่ง การพิจารณาคดีปกครองตองพยายามหา
๖๑

“มุมมองรวมระหวางนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กับ
อํานาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ,” บทบัณฑิตย ๕๖, ๓ (กันยายน ๒๕๔๓): ๑๕๖-๑๕๗.

๑๕๖

จุดตัดสินความเปนธรรมระหวางประโยชนสาธารณะกับเอกชน เพือ่ ใหความเปนธรรมเกิดขึ้นแก
ทั้งสองฝายในน้ําหนักที่สมดุลกัน เพราะกระทบกับคนสวนมากมิใชกระทบเฉพาะคนสองคนดังเชน
คดีแพงทัว่ ไป...”
แตมีความเห็นของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน ๖๒ และศาสตราจารย
ดร.สุรพล นิติไกรพจน๖๓ เห็นเปนทํานองเดียวกันวา “...โดยหลักขอกําหนดวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ไมควรมีในสัญญาทางปกครอง ทีม่ ุงเนนในเรื่องของการจัดทําบริการสาธารณะ มุง ในเรื่องของการ
ใชอํานาจทางปกครองแทนคําสั่ง เพราะกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่ตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ หรือประโยชนมหาชนเปนหลัก แตถายึดถือหลักการเชนนี้อยางเครงครัดแลวก็อาจทําให
การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก หรือวาติดขัดลง ดังนั้น สัญญาทางปกครองจึงสามารถตั้ง
อนุญาโตตุลาการได แตการวินจิ ฉัยคงถูกจํากัดไวเฉพาะประเด็นเรื่องของคาทดแทน หรือคาเสียหาย
เทานัน้ และคุณสมบัติของผูวนิ ิจฉัยตองเปนคนที่คาํ นึงถึงประโยชนสาธารณะ หรือวามีความรู
ความเขาใจในปรัชญา หรือหลักกฎหมายมหาชน...”
เมื่อพิเคราะหถึงความเห็นของนักกฎหมายมหาชนดังกลาวแลวจะเห็นไดวา โดยหลักแลว
ในคดีปกครองยอมไมสามารถประนีประนอมยอมความกันได แตจากความเห็นของนักกฎหมาย
มหาชนบางสวนเองทีย่ อมรับใหมีการกําหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง จึงถือ
เสมือนเปนการยอมรับใหมีการจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใชศาล เขาไกลเกลี่ยขอพิพาทจากการกระทํา
ทางปกครองประเภทหนึ่ง นัน่ คือ สัญญาทางปกครอง อันเปนการนําระบบไกลเกลีย่ วิธกี ารหนึง่ มา
ใชในคดีปกครองนัน่ เอง และตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็มิไดบัญญัติหามศาลแรงงานในการไกลเกลี่ยคดีปกครองที่
อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานไว
ดังนั้น
ศาลแรงงานจึงมีอํานาจในการไกลเกลี่ย
ประนีประนอมยอมความ ในคดีทกุ ประเภทที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน ซึ่งรวมทั้ง
คดีแรงงานทัว่ ไป และคดีปกครองในศาลแรงงาน
โดยที่คดีปกครองในศาลแรงงานสวนใหญ เปนคดีการอุทธรณโตแยงคําสัง่ ของหนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการจายเงิน หรือจายคาเสียหายตามกฎหมาย
แรงงาน เชน คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหนายจางจายคาเสียหายจากการกระทําอัน
๖๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๐-๑๕๑.
๖๓
“มุมมองรวมระหวางนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กับ
อํานาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ,” บทบัณฑิตย ๕๖, ๔ (ธันวาคม ๒๕๔๓): ๑๒๖-๑๒๗.

๑๕๗

ไมเปนธรรม ตามมาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานใหนายจางจายเงินตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๔ เปนตน ซึง่ หากผูไดรับคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมปฏิบัติตามคําสั่ง กฎหมายได
กําหนดโทษทางอาญาไว โดยมิใชเปนคดีความผิดสวนตัวอันอาจยอมความกันได ๖๔ เชน ตาม
มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือมาตรา
๑๕๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน ดังนั้น แมศาลแรงงาน
จะไกลเกลี่ย ประนีประนอมยอมความกันระหวางนายจางผูฟอ งโตแยงคําสั่ง กับลูกจางผู
ไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
จนทําใหคดีฟองโตแยงคําสัง่ ทีพ
่ ิพาทในศาลแรงงานเสร็จสิน้ ยุตไิ ป โดยการประนีประนอม
ยอมความ หรือการถอนฟองก็ดี แตการดําเนินคดีอาญาจากเรื่องพิพาทดังกลาวไมยุติลง
ทําใหนายจางตองถูกดําเนินคดีอาญาจากพนักงานเจาหนาที่
ในคําสัง่ ที่ยุติลงจากการ
ไกลเกลีย่ ของศาลแรงงานตอไปอีก โดยมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๙/๒๕๔๖ ๖๕ วินิจฉัย
เรื่องดังกลาวไววา “...แมศาลแรงงานกลางจะมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในคดีที่มีการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ก็หามีผลทําใหการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระงับและสิ้นสุดลง...”
จากกฎหมายแรงงานที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ไดกําหนดให
คดีอาญาตามกฎหมายแรงงานระงับลงไวแตเพียง กรณีที่นายจางผูกระทําความผิดยินยอมให
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายนัน้ เปรียบเทียบปรับ และไดชําระคาปรับภายในกําหนด โดยใหถอื
วา คดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา อันไดแก มาตรา ๑๒๑
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕, มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐, มาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓, มาตรา ๖๖
แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗, มาตรา ๑๕๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑, และมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่
ตามกฎหมายดังกลาว มิไดมีการบัญญัติใหคดีอาญาระงับลงดวยการยอมความกันระหวางนายจาง
๖๔

การดําเนินคดีอาญาตามขอพิพาทแรงงานโดยสังเขป โปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก ชลิต
จั่นประดับ, “การดําเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑,”
ใน เสี้ยวศตวรรษศาลแรงงานไทย,(กรุงเทพมหานคร: สุขุมวิทการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๘-๑๓๗.
๖๕
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ส.สะพานเหลือง, “คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
นาสนใจ,” วารสารศาลแรงงานกลาง ๒, ๙ (สิงหาคม–กันยายน ๒๕๔๗): ๑๓-๑๙.

๑๕๘

กับลูกจางแตอยางใด อันเปนการสอดคลองกับคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดขางตน จึงกอใหเกิดปญหา
ที่สงผลกระทบตอระบบการไกลเกลี่ยในศาลแรงงานเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการทําลายบรรยากาศ
การเจรจาประนีประนอมยอมความ เพราะเหตุวา นายจางคงไมสมัครใจเจรจากับลูกจาง หากผล
ของการเจรจายังคงทําใหนายจางตองรับผิดในทางอาญาอยูนนั่ เอง อันเปนการขัดตอหลักการ
พิจารณาคดีในศาลแรงงานที่ตองเปนไปโดยรวดเร็ว และการระงับคดีที่ตองจบลงดวยความเขาใจ
อันดีตอกัน เพือ่ ที่จะสงผลใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธกนั ตอไป ดังนั้น จึงควรศึกษาหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาว ที่อาจสงผลกระทบตอระบบไกลเกลี่ยคดีปกครองใน
ศาลแรงงานวา มีวธิ ีการใดที่จะแกไขปญหาเชนนี้ได
เมื่อพิจารณาในสวนคดีอาญานัน้ สิทธิการนําคดีอาญามาฟองจะระงับไดก็ตอเมื่อเปนไป
ตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ที่
กําหนดให “เงื่อนไขระงับคดีอาญา” มีไดในกรณีดังตอไปนี้คือ ๖๖ โดยความตายของผูกระทํา
ความผิด หรือในกรณีคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย หรือเมื่อคดีอาญาเลิกกัน หรือเมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิด
ซึ่งไดฟอง หรือเมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําความผิดยกเลิกความผิดเชนนัน้ หรือเมื่อ
คดีขาดอายุความ หรือเมือ่ มีกฎหมายยกเวนโทษ หรือเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีของอัยการ
สูงสุด และคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการอื่นที่ผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
จังหวัด สําหรับจังหวัดอื่น แลวแตกรณี เห็นชอบดวยแลว หรือการดําเนินคดีอาญาซ้าํ
การทีก่ ฎหมายแรงงานเปนกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมทัง้ กฎหมายแรงงานดังกลาวก็มิไดบัญญัติใหคดีอาญาตามกฎหมายเหลานัน้ เปน
 หาไมวา นายจางผูฟองขอเพิกถอนคําสัง่
“ความผิดอันยอมความได” ๖๗ ดังนัน้ ตามกรณีปญ
พนักงานตรวจแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
กับลูกจางผูเสียหาย ซึง่ เปนผูยื่นคํารองตอเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายดังกลาว ก็มิไดทําใหสทิ ธิ
๖๖

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา,พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๐-๑๓๘.
๖๗
“ความผิดอันยอมความได” โปรดอาน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายหลักกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการดําเนินคดีในขัน้ ตอนกอนการพิจารณา, (กรุงเทพมหานคร:
จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๒๔-๓๘.

๑๕๙

การนําคดีอาญามาฟองระงับลง หากไมยินยอมใหเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายนั้นเปรียบเทียบ
ปรับ และไดชําระคาปรับภายในกําหนด แตการกระทําความผิดทางอาญาตามกฎหมายแรงงาน
นั้น นอกจากนายจางผูกระทําความผิดจะกระทําครบ “องคประกอบความผิด” ๖๘ ตามที่กฎหมาย
แรงงานบัญญัติไวแลว นายจางจะตองมีเจตนากระทําความผิดดวย เมื่อนายจางมีการฟองโตแยง
คําสั่งของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ผูออกคําสั่ง อันเปนมูลฐานซึง่ ทําใหเกิด
บทกําหนดโทษตามกฎหมาย ตอศาลแรงงานแลว นายจางสามารถทําความตกลงกับลูกจาง
ผูเสียหายตามคําสั่งของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน หรือมีการถอนฟองจําหนายคดีออกจากศาลแรงงานก็ตาม ยอมสง
ผลใหมูลฐานแหงคดี อันเปนสาเหตุใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ออกคําสั่งตาม
กฎหมายแรงงานนั้นระงับลง การดําเนินกระบวนการพิจารณาดังกลาวในศาลแรงงาน จึงเปนสิ่ง
บงชี้แสดงเจตนาของนายจางเปนอยางดีวา นายจางหาไดมีเจตนาประสงคตอผล หรือเล็งเห็น
ผลที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐตามกฎหมาย
ไม การกระทําของนายจางดังกลาวจึงเปนการกระทําที่ไมครบองคประกอบความผิดใน
คดีอาญา ยอมไมเปนความผิดอาญาตามทีก่ ฎหมายแรงงานกําหนดโทษไว ดังนั้น
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายแรงงาน จึงไมอาจดําเนิน
คดีอาญาแกนายจางอีกตอไปไดนั่นเอง
(๓) การขอพิจารณาคดีใหม การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองมีหลักเกณฑ
การขอพิจารณาคดีใหม กวางขวางมากกวาศาลแรงงาน โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ กําหนดไววา แมศาลปกครองจะมี
คําพิพากษา หรือคําสั่งถึงทีส่ ุดก็ตาม คูก รณีหรือบุคคลภายนอกผูม ีสว นไดเสีย หรืออาจถูกกระทบ
จากผลแหงคดีนั้น อาจมีคาํ ขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคําสัง่ ชี้ขาดคดีปกครอง
นั้นใหมไดถาเปนกรณีที่ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจ
ทําใหขอเท็จจริงที่ฟง เปนยุตแิ ลวนั้น เปลีย่ นแปลงไปในสาระสําคัญ หรือกรณีคูกรณีที่แทจริงหรือ
บุคคลภายนอกนั้น มิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาส
โดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา หรือกรณีมีขอบกพรองสําคัญ
๖๘

“องคประกอบความผิด” โปรดอาน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ คําอธิบายหลักกฎหมายอาญา
ภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๘๖-๓๐๒.

๑๖๐

ในกระบวนพิจารณาพิพากษา ทีท่ ําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม หรือกรณีคําพิพากษา หรือ
คําสั่งไดทําขึน้ โดยอาศัยขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซึ่งทําใหผลแหงคําพิพากษา หรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบงั คับอยู
ในขณะนัน้
ซึ่งคูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูม ีสวนไดเสีย ตองไมทราบถึงเหตุดังกลาวในการ
พิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยไมใชความผิดของผูนั้น และการยื่นคําขอตองกระทําภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผนู นั้ ไดรู หรือควรรูถึงเหตุซงึ่ อาจขอใหพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคําสั่งใหมได แตไม
เกินหาป นับแตศาลปกครองไดมีคําพิพากษา หรือคําสัง่ ชี้ขาด
หลักเกณฑการขอพิจารณาคดีใหมในศาลแรงงานนั้น ๖๙ เปนไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ ซึ่งมีไดเฉพาะกรณีที่
ศาลแรงงานมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เมื่อโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา หรือ
กรณีที่มีคําสัง่ วาจําเลยขาดนัด เพราะไมมาศาลในวันนัดพิจารณา หากโจทกหรือจําเลยแถลงให
ศาลแรงงานทราบถึงความจําเปนที่ไมอาจมาศาลได ภายในเจ็ดวันนับแตมีคําสั่งดังกลาว ศาลแรงงาน
มีอํานาจไตสวนถึงเหตุแหงความจําเปนนั้นได และหากเห็นเปนการสมควรศาลแรงงานอาจ
เพิกถอนคําสัง่ นั้น และดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดกระทําหลังจากที่มีคําสัง่ ใหมเหมือนหนึ่งมิได
เคยมีกระบวนพิจารณาเชนวานัน้ ดังนัน้ หลักเกณฑการขอพิจารณาคดีใหมในศาลแรงงานยอม
แตกตางจากหลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลปกครอง จึงเกิดปญหาวาการพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลแรงงานในเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม จําตองยึดถือหลักเกณฑเชนเดียวกับการ
พิจารณาคดีในศาลปกครองหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑการพิจารณาคดีใหม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ยอมไมเหมาะสมกับ การพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลแรงงาน เพราะหลักการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ที่การดําเนินคดีแรงงานควรเปนไปโดย
รวดเร็วที่สุด เพื่อความเหมาะสมกับสภาพคดีแรงงาน ซึง่ คูความฝายลูกจางไมมีเวลาในการ
ดําเนินคดีมากนัก ทัง้ ตองไดรับเงินเดือนหรือประโยชนที่เรียกรองโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปญหา หรือ
ความเดือดรอนในการเลี้ยงดูชีวิตตนเองและครอบครัว และคูความฝายนายจางตองการทราบผลคดี
โดยเร็วซึ่งเปนประโยชนแกการบริหารการเงิน และบัญชี ไมตองรับภาระตามกฎหมายแรงงานที่
เปนเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก ๗๐ หากมีการขยายเวลาการขอพิจารณาคดีใหมออกไป
๖๙

เกษมสันต วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน, หนา ๓๓๒-๓๓๕.
๗๐
เกษมสันต วิลาวรรณ, “การดําเนินคดีในศาลแรงงาน,“ บรรณานุสรณงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายเย็น วิลาวรรณ,(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, (ม.ป.ป.)), หนา ๑๖.

๑๖๑

เปน ๕ ป ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ดังเชนหลักเกณฑในศาลปกครอง ยอมไมสอดคลองกับหลักการ
ดังกลาว ประกอบกับเมื่อเกิดเปนคดีพิพาทดานแรงงานสวนใหญ นิตสิ ัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจางไดสิ้นสุดลงแลว และโดยธรรมชาติของลูกจางอาจมีการยายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพ
หารายไดเลี้ยงตัวเอง การติดตามหาตัวลูกจางเพื่อมาดําเนินคดีใหม จึงอาจเกิดอุปสรรคได ดังนั้น
หลักเกณฑการขอพิจารณาคดีใหม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีความเหมาะสมแกการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานอยู
แลว
๔.๒.๔ การอุทธรณ วิธกี ารชัว่ คราวกอนมีคําพิพากษา และการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หลังจากไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีปกครอง ของ
ศาลแรงงานและศาลปกครองนัน้ มีหลักเกณฑแตกตางกันหลายประการ โดยสามารถแบงการ
พิจารณาไดดงั นี้
(๑) การอุทธรณ การยืน่ อุทธรณในศาลปกครองนัน้ คูกรณีมีสทิ ธิอุทธรณไดทั้งปญหา
ขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริงตอศาลปกครองสูงสุดได ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแตวนั ที่ได
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง แตในศาลแรงงาน คูความมีสิทธิอทุ ธรณไดเพียงปญหาขอกฎหมายตอ
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง จะเห็นไดวา
การอุทธรณในศาลแรงงานและศาลปกครองแตกตางกัน ทั้งปญหาที่อุทธรณได และระยะเวลาใน
การอุทธรณ ทําใหเกิดปญหาวา การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานนัน้ ตองยึดถือตาม
หลักเกณฑการอุทธรณดงั เชนศาลปกครองหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงการอุทธรณคดีแรงงานนั้น เปนการอุทธรณไดเฉพาะปญหาขอกฎหมาย
โดยตรงไปยังศาลฎีกา ซึ่งองคคณะผูพพิ ากษาเปนขาราชการตุลาการ โดยมิไดเปนระบบไตรภาคี
ดังเชนศาลแรงงาน อันเปนการยอมรับการวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยอาศัยคุณคาความเชี่ยวชาญใน
ระบบไตรภาคีของศาลแรงงาน การที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวเชนนี้ เห็นไดวาเปนการมุงหมาย
กําหนดบทบาทของศาลแรงงาน และศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานใหแตกตางกัน โดยใหศาลฎีกา
แผนกคดีแรงงานตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําพิพากษา หรือคําสัง่ ของศาลแรงงาน

๑๖๒

เทานัน้ ๗๑ การที่สามารถอุทธรณปญหาขอเท็จจริงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได แมจะเปน
เฉพาะแคคดีปกครองก็ตาม ยอมเปนการทําลาย ระบบไตรภาคี ทีก่ ฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน
กําหนดไว ประกอบกับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแรงงานในคดีปกครอง เปนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง โดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ทีม่ ิอาจใช
อํานาจกาวลวงขอเท็จจริง อันเสมือนเปนผูบังคับบัญชาของฝายปกครองที่ใชอํานาจฝายบริหารได
และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน จําตองเปนไปโดย รวดเร็ว ดังที่ไดเคยวิเคราะหไวแลว
ดังนัน้ หลักเกณฑการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพ
ี ิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชในศาลแรงงานมีความเหมาะสมเพียงพอกับการอุทธรณ
คดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
(๒) วิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
การพิจาณาคดีปกครองที่ศาลปกครอง ไดแยกมาตรการเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาไว
เปน ๒ สวนคือ การทุเลาบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และ การบรรเทาทุกขชั่วคราว ซึ่งอยู
ภายใตเงื่อนไขที่วา เปนการกระทําที่เกีย่ วกับคําฟอง และพฤติการณแหงคดีนาจะไมชอบดวยกฎหมาย
ทําใหเกิดความเสียหายแกผฟู องคดียากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง และการทุเลาการบังคับ
หรือการบรรเทาทุกข ไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ หรือบริการสาธารณะ สวนการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนัน้ กฎหมายใหอาํ นาจศาลปกครองกําหนดบังคับได คือ สั่งให
เพิกถอนกฎ หรือคําสั่ง หรือสั่งหามกระทําทัง้ หมดหรือบางสวน โดยมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผล
ยอนหลัง หรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตในขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดเงื่อนไข
อยางใดก็ได และสัง่ ใหใชเงิน หรือใหสง มอบทรัพยสนิ หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ โดย
จะกําหนดระยะเวลา และเงือ่ นไขไวดวยก็ได
ในเรื่องดังกลาว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ ไดกําหนดหลักเกณฑไว คือ กอนศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถามีความจําเปน
เพื่อคุมครองประโยชนของคูความ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
นอกจากอํานาจที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพงแลว ศาลแรงงาน
มีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรไดดวย แตกฎหมายดังกลาวเอง ก็มิไดมีการบัญญัติ
๗๑

วิชัย วิวิตเสวี, “ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน : ถึงเวลาหรือยังที่จะพิจารณาคดีแรงงาน
อยางคดีแรงงาน,” เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง มุมมองของศาลฎีกาตอการรับฟงขอเท็จจริง
ของศาลแรงงานกลาง, หนา ๑๗-๒๔.

๑๖๓

ดังเชนกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง ที่ใหอาํ นาจศาลในการสั่งเกี่ยวกับคดีพิพาทเรื่องคําสั่งทางปกครอง
หรือกฎ ใหมผี ลยอนหลัง หรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตในขณะใดขณะหนึง่ ได หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ก็ได รวมทัง้ สัง่ ใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่
เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดไว จึงเกิดปญหาวา ในคดีปกครองที่อยูในเขต
อํานาจศาลแรงงานนัน้ ศาลแรงงานจะมีอํานาจสั่งการเชนเดียวกับศาลปกครองไดหรือไม
จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ใหอํานาจในเรื่องวิธกี ารชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง แก
ศาลแรงงานคอนขางกวางขวาง โดยในปจจุบนั มีคําสั่งบังคับของศาลแรงงาน อันมีลักษณะ
เชนเดียวกับคําบังคับตามกฎมายจัดตั้งศาลปกครอง เชน การสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ๗๒ สั่งใหแกไข
คําสั่งสํานักงานประกันสังคม
และคําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๐๗๓ เปนตน และในเรื่องวิธกี ารชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาศาลแรงงานก็มี
คําสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว เชน ศาลแรงงานมีคาํ สั่งใหนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระงับการจดทะเบียนกรรมการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไวชั่วคราวกอน ในคดีที่มกี ารฟองขอใหเพิกถอนการรับจดทะเบียนของ
นายทะเบียน เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงานดังกลาวขัดตอกฎหมาย๗๔ เปนตน
ดังนัน้ เมื่อมีคดีปกครองอยูในอํานาจศาลแรงงานแลว และมิไดมีกฎหมายกําหนดหามให
ศาลแรงงานใชอํานาจ หรือเครื่องมือใด ๆ เกีย่ วกับเรื่องวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งดังเชนศาลปกครองไว แตกลับกําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจใน
การใชดุลพินิจอยางกวางขวางในเรื่องดังกลาว หากศาลแรงงานเห็นวา คดีที่พิพาทเปนคดีปกครอง
และจําตองใชมาตรการบังคับ เชน ใหคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีคําสั่งทางปกครองมีผลยอนหลัง หรือ
เห็นควรทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไวกอน เปนตน ศาลแรงงานยอมมีคําสั่งดังเชน
ปรากฏในพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
แตทั้งนี้ตองนําหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวของศาลปกครองมาใชบังคับดวย เชน หากจะมี
๗๒

คําพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีหมายเลขดําที่ สป.๑๐๒๑/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่
สป.๑๙๔๓/๒๕๔๖.
๗๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๓๔/๒๕๔๖.
๗๔
คําสั่งคุมครองประโยชนของคูความชัว่ คราว ของศาลแรงงานกลางในคดีหมายเลขดําที่
๑๔๗๙/๒๕๔๗.

๑๖๔

การสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง การออกคําสั่งตองพิจารณาถึงเงือ่ นไขที่วา เปน
การกระทําที่เกี่ยวกับคําฟองและพฤติการณแหงคดีนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความ
เสียหายแกผูฟองคดียากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง และการทุเลาการบังคับหรือการบรรเทา
ทุกข ไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ หรือบริการสาธารณะ เปนตน
๔.๓ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในศาลแรงงาน
ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองนัน้ เปน
ปญหาในทางปฏิบัติในศาลแรงงาน โดยบทบาทของศาลทีพ่ ิจารณาคดีปกครอง คือ การควบคุม
ฝายปกครองใหอยูภายใตกฎหมาย ซึง่ ศาลมิอาจกาวลวงเขาไปในเนือ้ หาของขอวินจิ ฉัยทางปกครอง
โดยศาลไมอาจแทรกแซงความเชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครอง เนื่องจากตอง
ยอมรับนับถือบทบาทหนาทีข่ องฝายปกครองในฐานะเปนองคกรที่กฎหมายกําหนด ใหเปนผูบังคับ
ใชกฎหมาย สิ่งที่เปนหัวใจของการพิจารณาคดีปกครอง คือการพิจารณาสํานวนวินิจฉัยของ
ฝายปกครอง และการใชกระบวนยอนสํานวน ดังที่เรียกวา “พิจารณาทบทวน (review)” มากกวา
“พิจารณา (trial)” อยางการพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา๗๕
ปจจุบันการพิจารณาของศาลแรงงาน มิไดมีการแบงแยกการพิจารณาออกเปนคดีแรงงาน
โดยแท และคดีปกครองในศาลแรงงาน การพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในศาลแรงงาน ยังมี
ลักษณะการพิจารณาอยางคดีแพงทัว่ ไป การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครอง จึงไมปรากฏชัดเจนในศาลแรงงาน ซึ่งกอใหเกิดปญหาไดดังนี้
๔.๓.๑ การตรวจสอบดุลพินิจฝายปกครอง
มีนักกฎหมายใหความหมายของดุลพินิจฝายปกครองไว สรุปไดวา “...ฝายปกครองมี
อํานาจใชดุลพินิจ เมื่อกฎหมายมิไดบัญญัติบังคับใหกระทําการอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะเจาะจง
แตเปดชองใหเลือกไดวาจะกระทําการ หรือละเวนไมกระทําการ หรือในกรณีที่ตกลงใจวาจะกระทํา

๗๕

วิชัย วิวิตเสวี, “ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน : ถึงเวลาหรือยังที่จะพิจารณาคดีแรงงาน
อยางคดีแรงงาน,” เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง มุมมองของศาลฎีกาตอการรับฟงขอเท็จจริง
ของศาลแรงงานกลาง, หนา ๘.

๑๖๕

การก็สามารถเลือกการอันใดอันหนึ่งในบรรดามาตรการหลาย ๆ ประการที่แตกตางกันออกไป ซึ่ง
เปนการใหอํานาจฝายปกครองเปนผูกาํ หนดผลทางกฎหมาย...”๗๖
ดุลพินิจฝายปกครอง อาจเกิดขึ้นในสวนเงื่อนไขการใชอํานาจ หรือองคประกอบของ
กฎหมาย๗๗ เชนอํานาจประเมินผล การปรับใชกฎหมายทีต่ องอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน หรือ
การปรับใชในรูปแบบของคณะกรรมการที่ฝา ยนิติบัญญัตติ ั้งขึ้นมา หรือกรณีที่ฝายปกครองกระทําการ
เพื่อประโยชนของประชาชนแมไมมีกฎหมายใหอํานาจไว เชน การวินจิ ฉัยลงโทษของคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยในการขึ้นดอกเบี้ย เปนตน ศาลจะ
กาวลวงเขาไปวินิจฉัยซ้ําอีกไมได๗๘
จากการศึกษาคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง พบวา มีการเขาไปตรวจสอบการใชอาํ นาจ
“ดุลพินิจฝายปกครอง” โดยศาลแรงงานกลางเปนผูใชดุลพินิจแทนฝายปกครองอยูเ ปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนการขัดตอหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย (rechtmaessigkeitskontrolle) ของ
การกระทําทางปกครอง ทีศ่ าลจะควบคุมดูแลการกระทําของฝายปกครองใหเปนไปตามกรอบของ
กฎหมายเทานั้น จะไมเขาไปควบคุม “การตรวจสอบความชอบในเนื้อหาของวัตถุประสงค”
(zweckmaessigkeitskontrolle)๗๙ ซึ่งเปนอํานาจที่ฝา ยนิติบัญญัติมอบใหแกฝายปกครอง การใช
ดุลพินิจแทนฝายปกครองของศาลแรงงาน หรือศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ยอมขัดตอหลักการ
แบงแยกอํานาจ เพราะเสมือนศาลแรงงาน ทําหนาที่ในฐานะเปนผูบงั คับบัญชาของฝายปกครองที่
ใชอํานาจทางฝายบริหาร มิใชเปนการใชอํานาจตุลาการ ในการตรวจสอบการกระทําทางปกครอง
โดยการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนัน้ ลักษณะการพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครอง

๗๖

วรพจน วศรุตพิชญ; กมลชัย รัตนสกาววงศ; Hartmut Maurer; Hans J. Wolff และ
Ernst Forsthoff อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมฝายปกครอง,
หนา ๕๕-๕๘.
๗๗
เงื่อนไขการใชอํานาจ หรือองคประกอบของกฎหมายนั้น คือ ขัน้ ตอนการใชกฎหมาย
ของเจาหนาทีฝ่ ายปกครอง ในสวน ขั้นตอนการสืบสวนขอเท็จจริง และพิสูจนความจริง อันเปน
ขั้นตอนการวินิจฉัยขอเท็จจริง รวมทั้งขัน้ ตอนการตีความกฎหมาย และการปรับขอเท็จจริงเขากับ
ขอกฎหมาย อันเปนการวินจิ ฉัยขอกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอาน บรรเจิด สิงคะเนติ,
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๕๑-๕๔.
๗๘
กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๔๘-๕๔.
๗๙
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓.

๑๖๖

ของศาลแรงงาน หรือศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการตาม
กฎหมายมหาชนขางตน
ตัวอยางการใชดุลพินิจแทนฝายปกครองศาลแรงงาน เชน
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีหมายเลขดําที่ ๒๗๓๙/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่
๘๙๘๐/๒๕๔๗ ซึ่งศาลแรงงานวินิจฉัยวา ทีค่ ณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษแลวมีคําสั่งไลพนักงานออกจากงานนั้น แมจะฟงขอเท็จจริงวา
พนักงานประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตามขอบังคับ อันเปนการฝาฝน
ระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของรัฐวิสาหกิจในกรณีรายแรง ซึ่งสามารถลงโทษ
ไลออกได แตการผิดระเบียบขอบังคับไมไดเปนเหตุใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เสียหายรายแรง คําสั่งลงโทษจึงสูงกวาความผิดที่ไดกระทํา พิพากษาใหแกไขคําสั่งลงโทษ
ไลออก เปนใหออก
เมื่อพิจารณาถึงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนรัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ อันมี
ฐานะเปนหนวยงานทางปกครองที่ใชอํานาจฝายบริหารในความหมายหนึ่ง และมีคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งที่ลงโทษ
พนักงาน โดยมีวิธกี ารพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท เชน การตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวน การเปดโอกาสใหพนักงานชี้แจงตามที่ถกู กลาวหา เปนตน อันมีลกั ษณะ
เปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึง่ ตามหลักการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ศาลจะไมทบทวนขอเท็จจริงที่คณะกรรมการ
ดังกลาวไดฟงมา ๘๐ ดังนั้น การทีศ่ าลแรงงานฟงขอเท็จจริงแลวเปลี่ยนดุลพินจิ การลงโทษ
จาก “ไลออก” เปน “ใหออก” จึงเปนการใช “ดุลพินจิ แทนฝายปกครอง” นั่นเอง๘๑

๘๐

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๑๔๗.
๘๑
มีคําพิพากษาศาลแรงงานกลางทํานองเดียวกัน ที่มกี ารใชดุลพินิจแทนฝายปกครอง เชน
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๘๘๒๙/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๖๓/๒๕๔๖.

๑๖๗

๔.๓.๒ การตรวจสอบความเชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครอง
ในการพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองของศาลปกครองนัน้ มีวัตถุประสงค
หรือเจตนารมณในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เพื่อคุมครอง
สิทธิเสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรมของประชาชน จากการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ การควบคุมหรือตรวจสอบของศาลในการกระทําดังกลาว เปนไปตามหลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ซึง่ หมายความถึงวา การกระทําทางปกครอง
นั้นจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจ และตองกระทําภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว
เทานัน้
การตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําทางปกครองโดยศาลนัน้
ไมใชเปนแบบเดียวกับ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานทางปกครองในฐานะเปนผูใชอํานาจควบคุมบังคับบัญชา ในการใช
อํานาจฝายบริหาร ซึง่ อาจมีการควบคุมไดทั้งการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย หรือที่เรียกวา
เปน “ปญหาขอกฎหมาย” และความชอบดวยวัตถุประสงคของการกระทํา หรือที่อาจเรียกไดวา
เปน “ปญหาขอเท็จจริง” ดังนัน้ ศาลจึงมีอาํ นาจตรวจสอบเฉพาะปญหาขอกฎหมาย สวน
ปญหาขอเท็จจริงจะอยูในอํานาจของหนวยงานฝายปกครองที่ศาลไมพึงแทรกแซง เวนแตการฟง
ขอเท็จจริงของฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมายเทานัน้
ขั้นตอนการการใชอํานาจสืบสวนหาขอเท็จจริง การพิสจู นความจริง และการฟงขอเท็จจริง
ตลอดจนการตีความเกี่ยวกับถอยคําของบทบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะไมเฉพาะเจาะจง เชน
คําวา “รายแรง” “ประโยชนสาธารณะ” เปนตน ลวนแตเปนการกระทําของฝายปกครองที่ตอง
อาศัยความเชีย่ วชาญ และประสบการณของฝายปกครองเฉพาะดานในเรื่องทีว่ นิ ิจฉัย ยอมกลาว
ไดวา วัตถุประสงคของการกระทําทางปกครอง หรือที่เรียกวา “ปญหาขอเท็จจริง” เปนความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครองโดยแท
จากการศึกษาคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง พบวา การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
มิไดมีการควบคุมเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเทานั้น แตมีการเขาไป
ตรวจสอบความชอบดวยวัตถุประสงคของการกระทํา หรือ “ปญหาขอเท็จจริง” ที่มิใชเปนการ
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําดังกลาวจึงขัดตอหลักการตามกฎหมายมหาชนขางตน
สงผลในทางทฤษฎีใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกีย่ วของกับกระบวนการ
ทางดานแรงงาน เชน พนักงานตรวจแรงงาน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการ
อุทธรณ หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เปนตน ไมกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการพิจารณา
ภายใน เรียนรูที่จะแกไขขอผิดพลาดจากการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายครั้งที่แลว

๑๖๘

มาของตน จึงไมเปนการสงเสริม เพิ่มพูนความรูใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐใน
กระบวนการทางดานแรงงานมีความเขาใจในปญหาแรงงานอยางแทจริง เพราะเสมือนวาศาลแรงงาน
ก็มิไดมีการยอมรับนับถือความเชี่ยวชาญ และประสบการณของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ดังกลาว และยังกอใหเกิดความลาชาในกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานเกีย่ วกับคดีปกครอง
เนื่องจากตองมีการวินิจฉัยขอเท็จจริงที่ฝายปกครองไดวนิ ิจฉัยมาแลวซ้ําอีก ยอมเปนการขัดตอ
วัตถุประสงคและเจตนารมณในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ที่ตองกระทําดวยความ
รวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานในสวนเกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริง ที่
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐไดวินิจฉัยชี้ขาด หรือมีคําสั่งมาแลว จึงไมกอใหเกิด
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณของฝายปกครองในการวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานอยางแทจริง
กระบวนการทางดานแรงงานในสวนที่เกีย่ วของกับเจาหนาที่ของรัฐ ยอมไมเกิดการพัฒนา และทํา
ใหการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานลาชาเกินจําเปน
ตัวอยางการเขาตรวจสอบความเชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครอง ของศาล
แรงงาน เชน
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีหมายเลขดําที่ สป. ๑๐๒๑/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่
สป. ๑๙๔๓/๒๕๔๖ ซึ่งศาลแรงงานกลางไดวนิ ิจฉัยวา การวินิจฉัยของอนุกรรมการแพทยทวี่ า
อาการเจ็บปวยของลูกจางมิไดเกิดจากการทํางานนัน้
เปนเพียงการคาดคะเนตามหลักวิชาการ
แพทย และการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากขอมูลในเวชระเบียน เปนเพียงพยานบอกเลา จึงไมมี
น้ําหนักใหรับฟง แลวฟงขอเท็จจริงใหมเปนวา อาการเจ็บปวยของลูกจางเปนการเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน จึงพิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และ
ใหสํานักงานประกันสังคมจายเงินทดแทนตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗๘๒
เมื่อพิจารณาถึงการที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ถูกจัดตั้งขึน้ ตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีหนาทีพ่ ิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ ตามมาตรา ๕๒
อันเปนองคกรที่ทาํ หนาทีว่ ินจิ ฉัยขอพิพาท ซึ่งกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เกีย่ วของกับ
๘๒

มีคําพิพากษาของศาลแรงงานซึ่งไดพพิ ากษาไวเปนทํานองเดียวกัน คือ คําพิพากษา
ศาลแรงงานกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๑๕๗/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๒๘/๒๕๔๓,
คดีหมายเลขดําที่ ๑๓๓๑/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๙๙/๒๕๔๔ และคดีหมายเลขดําที่
๕๕๓/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๖๐๕/๒๕๔๔.

๑๖๙

กฎหมายดังกลาว จึงมีลักษณะของคณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาท การที่คณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญผูท รงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูเชีย่ วชาญเฉพาะดาน เชน ทางแพทยศาสตร
ประกันสังคม เปนตน การที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนฟงขอเท็จจริงวา การเจ็บปวยของ
ลูกจางมิไดเกิดจากการทํางาน จึงเปนการใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
เฉพาะทางที่อยูในฐานะในการฟงขอเท็จจริงที่ดีกวาศาล อันเปนการใชดุลพินิจของฝายปกครอง
ดังนั้น การที่ศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงใหมวา การเจ็บปวยของลูกจางเปนการเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน และสั่งใหสํานักงานประกันสังคมจายเงินทดแทนแกลกู จาง จึงเปน
การกระทําในฐานะที่เสมือนเปนผูบังคับบัญชา ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ซึ่งอยูในฐานะฝายบริหารผูบังคับใชกฎหมาย จึงไมชอบตามหลักการควบคุมความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองดังกลาวขางตน
๔.๓.๓ แนวทางการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย ของการกระทําทางปกครอง
ในศาลแรงงาน
เนื่องจากคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคาํ สัง่ ในศาลแรงงานสวนใหญ
เปนคดีที่ขอใหศาลแรงงานตรวจสอบการกระทําของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในการออกคําสั่งวาชอบดวยกฎหมายหรือไม เชน คดีขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
คําสั่งลงโทษของนายจางซึง่ เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา อัน
เปนหนวยงานทางปกครอง คําวินิจฉัยของคณะกรรรมการกองทุนเงินทดแทน หรือของ
คณะกรรมการอุทธรณ เปนตน และการควบคุมการกระทําทางปกครองของศาลแรงงานไมถูกตอง
ตามหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง การศึกษาถึงแนวทาง
การควบคุมการกระทําของฝายปกครองดังกลาว ยอมสงผลดีตอการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ในศาลแรงงาน เพราะเปนการหารูปแบบที่เหมาะสมกับคดีประเภทดังกลาวมากขึ้น ทําใหเกิดการ
คุมครองสิทธิหนาที่ และเสรีภาพของประชาชน อันเกี่ยวของกับกระบวนการแรงงาน จากการ
กระทําจากฝายปกครองไดอยางเต็มที่ และสมบูรณยิ่งขึน้ ซึง่ สามารถแบงการพิจารณาไดดังนี้
๔.๓.๓.๑ แนวทางการควบคุมการใชดลุ พินิจฝายปกครอง
แมศาลแรงงานจะมิอาจกาวลวงในเรื่องเกีย่ วกับการใชอาํ นาจดุลพินิจฝายปกครองได แต
การใชอํานาจดังกลาวของฝายปกครอง ยอมตกอยูภายใตหลักการกระทําทางปกครองตองชอบ

๑๗๐

ดวยกฎหมาย ซึ่งมีนักกฎหมายใหความเห็นเกี่ยวกับอํานาจของศาลเกี่ยวกับการตรวจสอบดุลพินจิ
ของฝายปกครองไวดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ใหความเห็นไววา ๘๓ “...ศาลจะควบคุมการ
ใชดุลพินิจฝายปกครองไดกรณีดังตอไปนี้ คือ มิใหใชดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติใหไว
(ultra vires) หรือถากฎหมายกําหนดใหใชดุลพินิจแตเจาหนาที่ไมใช หรือการใชดุลพินิจบิดเบือน
เพราะตนเองมีผลประโยชนที่เกีย่ วของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีอคติ (abuse of power)...”
ดร.ฤทัย หงสสิริ ใหความเห็นไววา ๘๔ “...ศาลตองใชความระมัดระวังการพิจารณาวา
การใชดุลพินิจนั้น ผิดพลาดรายแรงถึงขนาดที่บุคคลทัว่ ไปยอมไมกระทํา หรือขัดตอเหตุผลโดย
ชัดแจง เนื่องจากการใชอํานาจดุลพินิจเปนอํานาจของฝายปกครอง ศาลมีหนาทีเ่ พียงตรวจสอบ
หรือควบคุมใหการใชดุลพินิจใหอยูในขอบเขต และเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเจตนารมณของ
กฎหมาย ศาลไมมีอํานาจเขาไปใชดุลพินิจแทนฝายปกครอง มิฉะนัน้ จะกลายเปนวา ศาลเขาไปทํา
หนาทีเ่ ปนผูบงั คับบัญชาของเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสียเอง...”
ดร.จิรนิติ หาวะนนท ใหความเห็นไววา ๘๕ “...ดุลพินิจของฝายปกครองยอมมิใชการใช
อํานาจอําเภอใจ โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑที่ประกอบดวย การใชดุลพินิจที่ผานขั้นตอนการพิจารณา
ที่ถูกตอง และเปนการใชโดยไมบิดเบือนวัตถุประสงคของกฎหมาย ไมเกินวัตถุประสงคที่กฎหมาย
กําหนด หรือเกินขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจ รวมทั้งไมฝา ฝนระเบียบที่ฝา ยปกครองวางไวเอง
ตลอดจนการใชดุลพินิจตองมีเหตุผลเพียงพอ...”
จากความเห็นของนักกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวา ลวนแตมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
กลาวโดยสรุปคือ การควบคุมดุลพินิจฝายปกครองโดยศาลนัน้ ศาลคงมีอํานาจเพียงควบคุม
ความชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการตรวจสอบโดยศาลนั้นจํากัดอยูเฉพาะแตในเรื่อง ขอบเขต
และวัตถุประสงคของกฎหมายทีใ่ หอํานาจฝายปกครองใชอาํ นาจดุลพินจิ โดยมิใหใชดุลพินจิ
เกินขอบเขตทีก่ ฎหมายบัญญัติใหไว หรือการใชดุลพินิจบิดเบือน เพราะตนเองมีผลประโยชนที่
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีอคติ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอ ดังนั้น การตรวจสอบการใช
ดุลพินิจฝายปกครอง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานนั้น คงจํากัดอยูเฉพาะแตใน
๘๓

กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา ๕๕-๕๖.
ฤทัย หงสสิริ, “นิติกรรมทางปกครอง,” ใน คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๕), หนา ๒๖๖.
๘๕
จิรนิติ หะวานนท, “ดุลพินิจของฝายปกครอง (Administrative Discretion),” ใน
คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา ๔๑๓-๔๑๙.
๘๔

๑๗๑

ปญหาขอกฎหมายวา ฝายปกครองไดใชดุลพินิจเกินขอบเขต และวัตถุประสงคที่กฎหมายให
อํานาจหรือไม หรือเปนการใชอํานาจดุลพินิจบิดเบือนหรือไม หรือเปนการใชโดยไมมีเหตุผล
เพียงพอ อันเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจหรือไม เทานั้น
๔.๓.๓.๒ แนวทางการควบคุมความเชีย่ วชาญ และประสบการณของฝาย
ปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๙ วรรคหนึ่ง (๑) ไดกําหนดรูปแบบของการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายไว ซึ่งพอ
นํามาเปนแนวทางในการควบคุมความเชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครองในศาลแรงงาน
ได โดยบัญญัติใหความหมายเกี่ยวกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายไว สรุปไดคือ เปนการกระทํา
โดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถกู ตองตามแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญทีก่ ําหนดไวสาํ หรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลกั ษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือ
สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
โดยแนวทางดังกลาว สอดคลองกับวัตถุประสงคของการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
ในทางทฤษฏี ที่ประกอบดวยการพิจารณาหลักเกณฑความชอบดวยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ
หรือในทางรูปแบบ ซึ่งตองพิจารณาขอบเขตภาระหนาที่ของเจาหนาที่ และขอบเขตทางพืน้ ที่ ซึง่
เจาหนาที่มีอาํ นาจ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอน แบบ และการใหเหตุผล ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
หรือไม กับหลักเกณฑในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา โดยการกระทําทางปกครองตองมี
กฎหมายใหอาํ นาจ ตลอดจนไมมีขอบกพรองในการใชดุลพินิจ และตองสอดคลองกับหลักความ
พอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน และหลักความชัดเจนแนนอน๘๖
เมื่อการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง ไดใหแนวทางในการควบคุมการกระทําทาง
ปกครองใหชอบดวยกฎหมายไว อันสอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฏี และจากการกระทําของ
ฝายปกครองนั้น เปนการกระทําอันตองอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณของฝายปกครอง
เฉพาะดานในเรื่องที่วนิ ิจฉัย ดังนั้น การนําแนวทางการควบคุมการกระทําทางปกครองให
ชอบดวยกฎหมายของศาลปกครอง และตามทฤษฏีมาใช โดยจํากัดการตรวจสอบของ
ศาลแรงงานไวเพียงการพิจารณาวา เปนการกระทําโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือไม มี
๘๖

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, หนา ๓๔-๖๖.

๑๗๒

กฎหมายใหอํานาจหรือไม เปนไปตามแบบ ขั้นตอนหรือวิธกี ารจัดทําหรือไม วัตถุประสงค
ที่กระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม มีเหตุผลเพียงพอหรือไม เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจาํ เปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน
เกินสมควรหรือไม และเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือไม เทานั้น ยอมเหมาะสมกับการ
พิจารณาคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
เพราะเปนการเพิ่มความเชี่ยวชาญใหแก
ฝายปกครอง ทั้งเปนการยอมรับนับถือประสบการณของฝายปกครอง อันจะสงผลใหมีการพัฒนา
ฝายปกครองซึง่ เกี่ยวกับงานดานแรงงานทัง้ ระบบ เพื่อจะเปนการคุมครองสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพ
ของประชาชน ในกระบวนการแรงงานอยางแทจริง
จากการศึกษาหลักเกณฑการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ
การพิจารณาคดีของศาลปกครองแลว พอสรุปไดวา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมและเพียงพอแกการเอื้ออํานวยตอ
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมิไดมีการบัญญัติไว
โดยชัดแจงวา ขอบเขตของการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานมีลักษณะเปนเชนใด และมี
คดีปกครองประเภทใดบางที่อยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน นอกเหนือจากคดีอุทธรณคําวินิจฉัย
ของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ตลอดจนหลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
มีการนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ แกการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลแรงงานโดยอนุโลม ซึ่งกระบวนความคิดในกฎหมาย หรือ “นิติวธิ ี” ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ไมเหมาะสมกับการพิจารณาคดีปกครอง ดังนัน้ ยอมเกิดปญหา
ในการพิจารณาคดีปกครองของศาลแรงงานหลายประการดวยกันคือ ปญหาเรื่องอํานาจในการ
พิจารณาคดีปกครองของศาลแรงงาน และปญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
รวมทัง้ ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในศาลแรงงาน
หลังจากไดทาํ การศึกษาตามปญหาดังกลาวแลวพบวา นอกเหนือจากคดีอุทธรณคาํ วินิจฉัย
ของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ อันเปนคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘
วรรคหนึง่ (๔) แลว ยังมีคดีปกครองประเภทอื่นที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา พิพากษา หรือมี
คําสั่ง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘, พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗,

๑๗๓

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดจรรยา
มรรยาท หนาที่ การอุดหนุน สงเสริม การชวยเหลือ การคุมครองการทํางาน และการสงเคราะห
ครูใหญและครู ซึ่งเปนกฎหมายแรงงานทีอ่ ยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน อันไดแก
(๑) คดีประเภทคําสัง่ ทางปกครอง ไมวากฎหมายแรงงานดังกลาวบัญญัตคิ ําสั่ง
ทางปกครองดังกลาวใหเปนที่สุดหรือไมก็ตาม เชน คดีพิพาทจากคําวินจิ ฉัยอุทธรณของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) ในเรื่องคําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เกีย่ วกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการที่สําคัญ ตาม
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตน
(๒) คดีการโตแยงความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” โดยถือเปนประเด็นรองในคดี
โดยคูความหยิบยกเปนประเด็นพิพาทในศาลแรงงาน เชน กรณีที่ลูกจางฟองรองนายจางวา
จายคาจางต่าํ กวาที่กฎหมายกําหนด หากนายจางใหการโตแยงวา ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
อัตราคาจางขัน้ ต่ํานั้นมิชอบดวยกฎหมาย เพราะการประชุมของคณะกรรมการคาจาง ในการ
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ นั้นไมครบองคประชุม อันเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๘๓ เปนตน
(๓) คดีละเมิดทางปกครอง อันไดแก คดีที่นายจางซึง่ มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ เชน
เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ฟองไลเบี้ยลูกจางหรือ
พนักงาน หรือกรณีฟองใหลูกจางหรือพนักงานรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จากการทําละเมิด
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอืน่ หรือจากการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ของลูกจาง
(๔) คดีสัญญาทางปกครอง อันไดแก คดีทหี่ นวยงานของรัฐอืน่ นอกจากหนวยงาน
ราชการ เชน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ทําสัญญาใหทุน
ลาศึกษาตอแกลูกจาง หรือพนักงาน แลวมีการผิดสัญญาไมกลับมาปฏิบัติหนาที่
(๕) คดีพิพาทเกีย่ วกับหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอ
หนาที่ตามทีก่ ฎหมายแรงงานกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ลาชา
เกินสมควร เชน คดีพพิ าทเกีย่ วกับการออกคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเกินกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารองจากลูกจาง ในเรื่องทีน่ ายจางฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเกีย่ วกับสิทธิไดรับ
เงินอยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน

๑๗๔

เมื่อศึกษาถึงหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน จะพบวาหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ กอใหเกิดปญหา
บางประการในการพิจารณาคดีปกครองดังกลาว อันแตกตางจากหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
กลาวคือ
(๑) ปญหาเรือ่ งสิทธิการนําคดีปกครองมาฟองในศาลแรงงาน อันไดแก ปญหาเรื่อง
คูความในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานตองมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และตอง
ถูกโตแยงสิทธิ ทําใหสทิ ธิเสรีภาพของประชาชนอันเกิดจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ อาจไมไดรับการคุมครองอยางเต็มที่
(๒) ปญหาการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน ทีไ่ มมีเงื่อนไขใหผูฟองคดีปกครอง
ตองดําเนินการกอนฟองคดีปกครองตอศาลแรงงาน อันไดแก ปญหาการกําหนดใหคคู วาม
ดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอน หรือเสียหายกอนฟองคดี โดยการอุทธรณภายในตอ
ฝายปกครองกอน หากไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหาย ในเรื่องใดไวเปนการเฉพาะ และปญหาการกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีปกครอง
ซึ่งหากเลยกําหนดระยะเวลา ศาลแรงงานอาจไมรับคํารองไวพจิ ารณาได สงผลใหไมเกิดการ
ทบทวน และการแกไขขอผิดพลาดจากการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย จากภายใน
ฝายปกครองกอน รวมทั้งอาจสงผลใหเปนอุปสรรคในการบริหารรัฐกิจ หากการกระทําทางปกครอง
ตกอยูภายใตความไมแนนอนวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมนานเกินไป
(๓) ปญหาการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน อันไดแก
การไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดไวโดยชัดแจง ใหอํานาจการกําหนดคําบังคับใหคาํ พิพากษา
หรือคําสั่งมีผลยอนหลัง หรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึง่ ได หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได อันอาจสงผลใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐเพิกเฉย
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลแรงงานลาชาเกินควรก็ได
(๔) ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ใน
ศาลแรงงาน กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเชนเดียวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) ที่กาํ หนดขอบเขตของการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองไวเพียงแต เปนกรณีกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถกู ตองตามกฎหมาย หรือไมถกู ตองตามแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญทีก่ ําหนดไวสาํ หรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปน
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การเลือกปฏิบตั ิที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระให
เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ สงผลใหการพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลแรงงานดังกลาว อาจเปนการไมกอใหเกิดความรู ความเชี่ยวชาญ ในการสั่งสมประสบการณ
ของฝายปกครอง เพื่อใชในการอํานวยความยุติธรรมทางดานกระบวนการแรงงานแกประชาชนที่
เกี่ยวของตอไป
การที่ศาลแรงงานพิจารณาคดีปกครองทีอ่ ยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน เชนเดียวกับการ
พิจารณาคดีแรงงานโดยทั่วไป ยอมไมเหมาะสมกับ “นิติวิธ”ี ของคดีปกครองทีม่ ีหลักความคิด
แตกตางจากการพิจารณาคดีแพงเปนอยางมาก สงผลใหกอใหเกิดปญหาแกการพิจารณาคดีปกครอง
ดังกลาว ดังนั้น จึงควรแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น เพื่อทําใหการพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลแรงงานเกิดความถูกตองเหมาะสม อันจะเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจของ
ฝายปกครองในกระบวนการแรงงาน ซึ่งจะเปนหลักประกันพืน้ ฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และรักษาดุลภาพกับประโยชนสาธารณะในขณะเดียวกัน ซึง่ จะไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ ตอไป

บทที่ ๕
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
หลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น ใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมี
คําสั่งในคดีปกครอง เพื่อจะพัฒนาขึน้ เปนศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แนวความคิดดาน
คดีปกครองจึงปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรมขึ้น ไมวาจะเปนความหมายของ ”คดีปกครอง” ที่
หมายถึง ขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง ทีฝ่ ายปกครองมี
อํานาจเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง ในการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งฝายปกครองใชอํานาจนั้นโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย โดยมีการแบงแยกคดีปกครองออกเปน คดีเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง ไดแก
คําสั่งทางปกครอง และการออกกฎ คดีเกี่ยวกับการทําละเมิดของฝายปกครอง คดีสัญญาทาง
ปกครอง และคดีเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับอํานาจในการพิจารณา พิพากษาคดีของศาลตางประเทศ
แลวพบวา ลักษณะการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานของไทยเปนลักษณะพิเศษ เนื่องจาก
ในประเทศที่มกี ารจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เชน ประเทศฝรั่งเศส
และประเทศเยอรมัน ศาลแรงงานจะสังกัดอยูในระบบศาลยุติธรรม ซึ่งมิไดมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองแตประการใด คงมีอํานาจพิจารณาเพียงคดีทพี่ ิพาทกันในทางแพงเกีย่ วกับ
สัญญาจางแรงงานเทานัน้ สวนประเทศที่ไมมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เชน ประเทศอังกฤษ
แมศาลยุติธรรมเปนผูมีอาํ นาจพิจารณาคดีทั้งปวง ไมวา จะเปนคดีแรงงาน หรือคดีปกครอง แตการ
พิจารณาพิพากษาคดี ก็จํากัดอยูเพียงการวินิจฉัยอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมายของคดีที่ตัดสิน
จากคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าดขอพิพาท (tribunals) ซึง่ ใชอํานาจกึ่งตุลาการและกึง่ ปกครอง โดย
สวนของคดีปกครองนัน้ คณะกรรมการที่ทําหนาที่ดงั กลาวคือ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาททางปกครอง (Administrative Tribunals) สําหรับคดีแรงงาน ไดแก คณะกรรมการ
วินจิ ฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (Employment Tribunals) ซึง่ การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมใน
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ประเทศอังกฤษ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแตละคณะยอมมีองคประกอบ และหลักเกณฑ
ที่ใชวินิจฉัยคดีแตกตางกัน อันเสมือนกับเปนการแยกพิจารณาคดีแรงงาน และคดีปกครองออก
จากกันอยางเด็ดขาด
การทีก่ ฎหมายแรงงานเปนกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เพราะเปนกฎหมายทีม่ ุงถึงประโยชนสว นใหญของสาธารณชน คํานึงถึงผูใชแรงงานให
ไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย มากกวาหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา และหาก
พิจารณาถึงความหมายของคําวา “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาทีข่ องรัฐ” ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวพบไดวา ตาม
กฎหมายแรงงานกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน พนักงานตรวจแรงงาน
และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เปนตน มีอํานาจหนาที่ในการ
ใชวิธีการฝายเดียว ซึง่ เปนการใชอํานาจทีอ่ ยูในฐานะเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง บังคับแกเอกชน หรือ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่รัฐดวยกันเอง ไมวาจะเปนการออกคําสั่ง ออกกฎ
การกระทําละเมิดทางปกครอง สัญญาทางปกครอง หรือการละเลยตอหนาทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควรก็ตาม โดยถาการกระทําดังกลาว
ของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐเปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ยอมเปน
ขอพิพาททางปกครอง หรือที่เรียกวาเปน “คดีปกครอง”
เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคสอง (๓) กําหนดใหคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงานเปนคดีที่ไมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เทากับเปนการยอมรับใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองตาม
กฎหมายแรงงาน จึงอาจเรียกคดีปกครองดังกลาวไดวา “คดีปกครองในศาลแรงงาน”
จากการศึกษาวิจัยที่พบวา นอกจากคดีปกครองในเขตอํานาจศาลแรงงาน ซึง่ มีลกั ษณะ
เปนคําสั่งทางปกครอง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) อันไดแก คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรี
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแลวนั้น ยังมีคดีปกครองประเภทอื่นที่ศาลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง อีกคือ คดีการควบคุมตรวจสอบความชอบดวย “กฎ” ของกฎหมาย
แรงงานอันเปนประเด็นรองในคดี และคดีละเมิดทางปกครอง รวมทั้งคดีสัญญาทางปกครอง
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ตลอดจนคดีเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายแรงงานละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควร อีกดวย
โดยทีพ่ ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปน
กฎหมายแมบทในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน มิไดบัญญัติใหความหมายของคําวา
“หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ดังเชนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการใหนยิ ามความหมายดังกลาว
นั้น สามารถนํามาใชเปนหลักสําคัญในการแบงแยกคดีปกครองออกจากคดีแรงงาน ลักษณะเชนนี้
ยอมสงผลกอใหเกิดปญหาตอความชัดเจนในการแบงแยกคดีปกครองออกจากคดีแรงงานทั่วไป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงลักษณะคดีปกครองที่อยูใ นเขตอํานาจศาลแรงงาน
ผูเขียนมีความเห็นวา ควรบัญญัติเพิ่มเติมใหนิยามความหมายของคําวา “หนวยงานทาง
ปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ อยางชัดเจน
นอกจากนี้ระบบกฎหมายมหาชนยังมีหลักการพื้นฐาน ตลอดจนแนวคิดทางทฤษฎี ในการ
ควบคุมการกระทําทางปกครองแตกตางกันเปนอยางมากจากแนวคิดในระบบกฎหมายแพง ซึง่
คดีแรงงานเปนสวนหนึ่งของระบบดังกลาว โดยหลักการสําคัญของการกระทําทางปกครอง คือ
การใชอํานาจของฝายบริหารตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย ดังนัน้ การกระทําใดก็ตามของ
ฝายปกครอง อันอาจสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมของ
เอกชนนั้น ตองมีกฎหมายใหอํานาจไว และตองทําภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายใหอาํ นาจ ตามหลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง (principle of the legality of administrative
action) การควบคุมของศาลจากการกระทําทางปกครองของฝายปกครอง จึงถูกจํากัดไว
เพียงแต การควบคุมความชอบดวยกฎหมายเทานัน้ ศาลยอมไมอาจกาวลวงเขาไปวินจิ ฉัย
ในปญหาขอเท็จจริง หรือใชดุลพินิจแทนฝายปกครองได เนือ่ งจากศาลมิใชผูบังคับบัญชา
ของฝายปกครองที่ใชอํานาจฝายบริหาร แตการใชอํานาจของศาลเปนการใชอาํ นาจฝายตุลาการ
ในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน อันชอบธรรมของราษฎรจากการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ หรือของฝายปกครอง
การที่ศาลแรงงานสังกัดอยูในระบบศาลยุติธรรม ที่ผพู พิ ากษาศาลแรงงานสวนมากไดรับ
การอบรมใหมีความรู ความชํานาญในระบบกฎหมายแพงมากกวากฎหมายมหาชน รวมทั้ง
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ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานไมวา จะเปนฝายนายจางหรือฝายลูกจาง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
ผูแทนฝายนายจางหรือฝายลูกจาง อันอยูในฐานะเปนฝายเอกชน ก็ขาดความรูความเขาใจใน
ปญหาของกฎหมายมหาชน ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบงั คับโดยตรงกับความสัมพันธระหวางฝายปกครอง
กับฝายเอกชน อาจเปนเพราะในขณะที่มกี ารจัดตั้งศาลแรงงาน ยังมิไดมีการวิเคราะหถึงปญหา
ทางดานนี้มากอน
ตลอดจนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ก็มีลักษณะพิเศษในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ไมวา จะ
เปนเรื่องสิทธิการฟองคดี ทีผ่ ูฟองไมจาํ ตองมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และไมจาํ ตองถึงขนาด
ถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ เพียงแคเปนผูม ีสว นไดเสียเกี่ยวของกับผลแหงคดีเทานัน้ ก็มีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองได และการฟองคดีตองปฏิบัติตามเงือ่ นไขกอนฟองคดีปกครอง เชน การอุทธรณ
ภายในฝายปกครอง ระยะเวลาการฟองคดี คาธรรมเนียมศาล เปนตน โดยผูพจิ ารณาพิพากษา
คดีปกครอง ตองเปนตุลาการที่มีประสบการณการปกครอง และมีความรูดานมหาชนเปนอยางดี
ตลอดจนการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง และการถวงดุลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง
ที่ไดสรางระบบการถวงดุลระหวางตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี และองคคณะ
พิจารณาพิพากษา โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาไวแตกตางกัน
นอกจากนีก้ ระบวนการในการขอพิจารณาคดีใหม การอุทธรณคําพิพากษา และวิธีการชั่วคราว
กอนมีคําพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตางก็มีหลักเกณฑซึ่งตางจากที่
บัญญัติไวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งสิน้
จากหลักเกณฑตา ง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดปญหาการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
สรุปไดดังนี้
ประการแรก ประเด็นเกีย่ วกับอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาล
แรงงาน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ ไดบัญญัติกําหนดประเภทคดีที่มีลักษณะดังเชนคดีปกครองไวเพียงกรณีเดียว คือ
คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งเปนคดีประเภท
คําสั่งทางปกครอง โดยแตกตางจากศาลปกครองที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑)-(๖) บัญญัติไวชดั เจนถึงประเภท
คดีปกครอง อันประกอบดวย คําสั่งทางปกครอง การออกกฎ การกระทําละเมิดทางปกครอง
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สัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการทีห่ นวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และ
กฎหมายแรงงานที่ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่ง นอกจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเปนกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแลว ยังมีกฎหมายแรงงานฉบับอื่น
ที่อยูในเขตอํานาจของศาลแรงงานดวย การที่กฎหมายกําหนดกฎเกณฑไวเชนนี้ ยอมทําใหเกิด
ปญหาวา ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสัง่ ในคดีปกครองประเภทอืน่
และตามกฎหมายแรงงานอื่น นอกเหนือจากคดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน ตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
รัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดไวหรือไม
จากการศึกษาถึงความหมายและประเภทคดีแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามกฎหมายที่กาํ หนดใหฟองคดียังศาลแรงงาน
รวมทั้งตามแนวคําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางแลว พบวา นอกจาก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
อันเปนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานงานสัมพันธแลว ยังมี
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓,
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนกฎหมายแรงงานที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลแรงงาน
โดยในสวนของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองลูกจางในกรณีหนึง่ ถึงแม
ลูกจางจะประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน หรือเกิดจากการทํางานก็ตาม จึงเปนการ
คุมครองลูกจางนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานอืน่ สําหรับพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนกฎหมายที่สง เสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลีย้ งชีพโดยความสมัครใจของ
นายจางและลูกจาง เพื่อประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน จึงไดกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินการและการจัดการกองทุนใหเกิดความมัน่ คง และเปนประโยชนแกลูกจาง
ถือไดวาเปนสวัสดิการของนายจางที่ใหแกลูกจาง อันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน หรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานสิทธิประโยชนดา นตางๆ ของลูกจางรัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบังคับ
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วางมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานของลูกจางในกิจการรัฐวิสาหกิจ จึงเปนคดีแรงงานทีพ่ ิพาท
เกี่ยวกับสิทธิ หรือหนาทีต่ ามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ ดังนัน้ ผูเขียนจึงเห็นวา การเกิดขอพิพาทตามกฎหมายดังกลาวขึ้น ไมวา จะเกิด
จากการใชอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไมก็ตาม
ยอมเปนขอพิพาทแรงงานที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งทัง้ สิ้น
แตสําหรับพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนกฎหมายเพื่อประโยชนแก
การจัดตั้ง ควบคุม และสงเสริมโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเอกชน ซึง่ สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตาม
กฎหมายประกอบดวยขอพิพาท ๒ สวน สวนแรก เปนเรื่องการอนุญาต การควบคุม การบริหาร
และการสงเสริมโรงเรียนราษฎร อันมิไดมีลักษณะเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจาง
ลูกจาง และรัฐ ทีม่ ีตอกันเกี่ยวกับการจางแรงงาน ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจึงมิใชขอพิพาทแรงงาน
สวนที่สอง เปนเรื่องการกําหนดจรรยา มรรยาท หนาที่ การอุดหนุน สงเสริม การชวยเหลือ
การคุมครองการทํางาน และการสงเคราะหครูใหญและครู ซึ่งมีลักษณะที่กาํ หนดสิทธิและหนาที่
ระหวางนายจาง ลูกจาง และรัฐที่มีตอกันเกีย่ วกับการจางแรงงาน รวมทัง้ การคุมครองการทํางาน
และการสงเคราะหลกู จาง ดังนัน้ ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในสวนนี้ เปน
ขอพิพาทแรงงานทีศ่ าลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง
เมื่อขอพิพาทตามกฎหมายแรงงานตางเปนขอพิพาทแรงงาน จึงเปนคดีที่อยูเขตอํานาจ
ของศาลแรงงานทั้งสิน้ ดังนั้น การกระทําทางปกครองของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่
ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายแรงงานดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา
จะเปนการออกคําสั่งทางปกครอง การออกกฎ การกระทําละเมิดทางปกครอง สัญญาทางปกครอง
คดีเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ละเลยตอหนาทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบตั ิ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควรก็ตาม ยอมเปนคดีปกครองที่
ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสัง่
จากการศึกษาถึงแนวคําพิพากษาศาลฎีกา คําสัง่ ศาลปกครองกลาง คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุด และความเห็นของนักกฎหมายตาง ๆ แลว ผูเขียนมีความเห็นวา การพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลแรงงาน ในสวนคดีปกครองประเภท “กฎ” นัน้ ศาลแรงงานมีอํานาจเพียงการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ที่ถอื เปนประเด็นรองในคดี ซึ่งคูความไดหยิบยกเอาประเด็น
ความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ขึ้นในระหวางการพิจารณาคดี อันศาลแรงงานจะตองบังคับใช
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับขอพิพาท และมีประเด็นวากฎหมายลําดับรองชอบดวยกฎหมายหรือไม
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เทานัน้ โดยไมสามารถตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ทีถ่ ือเปนประเด็นหลักในคดีได
โดยตรง สําหรับคดีปกครองประเภท “คําสั่งทางปกครอง” แมตามกฎหมายแรงงานจะบัญญัติให
คําสั่งทางปกครองเปนที่สุดก็ตาม แตไมเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีตอศาลแรงงาน
ศาลแรงงานจึงมีอํานาจในการพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีดังกลาวได นอกจากนี้ยงั มี
คดีปกครองประเภท “การกระทําละเมิดทางปกครอง” หากเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ กระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง
ปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควร รวมทัง้ คดีปกครองประเภท “สัญญาทางปกครอง” หาก
เปนคดีทหี่ นวยงานของรัฐนอกจากหนวยงานราชการ เชน รัฐวิสาหกิจที่จัดตัง้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา ทําสัญญาใหทนุ ลาศึกษาตอแกลูกจาง หรือพนักงาน แลวมีการผิดสัญญา
ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ อันเปนการผิดสัญญาดังกลาว และ “คดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร” หากเปนคดีที่หนวยงานทาง
ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายแรงงาน ละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
การทีพ่ ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได
บัญญัติใหคลอบคลุมถึงกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วาดวยการประกันสังคม วาดวย
เงินทดแทน และวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ตลอดจนกฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติให
นิยามความหมายของคําวา “คําสั่งทางปกครอง”, “กฎ” และ “สัญญาทางปกครอง” และไม
บัญญัติโดยชัดแจงกําหนดใหประเภทคดีปกครองดังกลาว รวมทัง้ คดีที่หนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบตั ิหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรเปนคดีที่อยูใ นอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งของศาลแรงงาน ดังเชนที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงสงผล
ตอความไมชดั เจนแนนอนเกี่ยวกับอํานาจพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานได
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงความหมาย และประเภทคดี ตลอดจนอํานาจ
การพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่ง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน ผูเขียน
จึงมีความเห็นวา ควรบัญญัติเพิ่มเติมใหนิยามความหมายของคําวา “คําสั่งทางปกครอง”
“กฎ” และ “สัญญาทางปกครอง” ตลอดจนเพิ่มคดีประเภทดังกลาว และคดี “หนวยงานทาง
ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
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ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร”
ไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธพ
ี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และแกไขกฎหมายดังกลาว โดยบัญญัติให
ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา พิพากษา หรือมีคําสั่งในคดีปกครอง ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วาดวยการประกันสังคม วาดวยเงินทดแทน วาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ นอกเหนือจากคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และวา
ดวยแรงงานสัมพันธที่ไดบัญญัติไวเดิม
ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับวิธีพจิ ารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน จาก
การศึกษาหลักเกณฑการพิจารณาคดีของศาลปกครอง และศาลแรงงานเปรียบเทียบกัน พบวา
วิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานในปจจุบนั ยอมไมเหมาะสมกับการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
แมวิธพี ิจารณาทีใ่ ชในศาลแรงงานจะมีลกั ษณะพิเศษ อันแตกตางจากการพิจารณาคดีแพงโดยทัว่ ไป
แตตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติ
ใหนาํ หลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับในการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลแรงงานเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม เมื่อกฎหมายดังกลาว
มิไดมีการบัญญัติในเรื่องสิทธิการนําคดีมาฟองยังศาลแรงงานไวโดยชัดแจง ดังนัน้ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลแรงงานในเรื่องนี้ จึงตองตกอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ซึ่งคูความจะตองมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย และ
การฟองคดีจะทําไดก็ตอเมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ หรือหนาที่ หรือกรณีที่จะตองใช
สิทธิทางศาลเทานั้น แตเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการพิจารณาคดีปกครอง ที่มุงเนน
การตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองในกระบวนการแรงงานใหชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปน
หลักประกันพืน้ ฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปแลว สิทธิการนําคดีปกครอง
มาฟองตอศาล จึงไมถูกจํากัดโดยหลักเกณฑดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวา แมผูใดจะยัง
ไมไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือจะตองใชสิทธิทางศาล จากการกระทําทางปกครอง
ตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งแมมิไดมีฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย ยอมมีสิทธินําคดี
พิพาทจากการกระทําทางปกครองดังกลาว มาฟองรองยังศาลแรงงานได
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
ไดบัญญัติหลักเกณฑการพิจารณาคดีปกครองไวแตกตางกับการพิจารณาคดีในศาลแรงาน เชน
เงื่อนไขการฟองคดี โดยตองมีการดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี
และตองอยูในระยะเวลาฟองคดี รวมทัง้ คาธรรมเนียมและผูพิจารณาคดี ตลอดจนการแสวงหา
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ขอเท็จจริง การขอพิจารณาคดีใหม การอุทธรณ และวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา และการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ทําใหเกิดปญหาขึ้นวา หลักเกณฑการพิจารณาคดีตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความ
เหมาะสมแกการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑการแบงแยกอํานาจอธิปไตย และหลักความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครองแลว ศาลซึ่งเปนผูใชอํานาจตุลาการ ยอมเปนองคกรภายนอกฝายปกครอง
ที่เปนผูใชอาํ นาจฝายบริหาร ศาลจึงมีอํานาจควบคุมตรวจสอบเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองเทานั้น เมื่อศาลมิไดเปนผูบังคับบัญชาฝายปกครอง อันจะสงผลทําใหเปน
ผูใชอํานาจบริหารแทนฝายปกครอง ในการเยียวยาการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เบื้องตน ทั้งในเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริง ตลอดจนตรวจสอบการใชอาํ นาจดุลพินจิ
ของฝายปกครองใหถูกตองเหมาะสม ขั้นตอนการดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดี หรือที่เรียกวา “การอุทธรณภายในฝายปกครอง” จึงเปน
สิ่งจําเปนแกการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน เนื่องจากผูบังคับบัญชาของฝายปกครอง
สามารถตรวจสอบขอเท็จจริง ตลอดจนตรวจสอบการใชอํานาจดุลพินิจใหถูกตองเหมาะสมได ทั้ง
ยังอาจเปนการลดปริมาณคดีที่จะฟองตอศาล หากผูบังคับบัญชาฝายปกครองไดแกไขการกระทํา
ทางปกครองใหถูกตองเหมาะสมแลว และหากพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีปกครอง เพื่อทําใหนิติกรรมทางปกครองมีความมั่นคง ไมตกอยูภายใตความไมแนนอน
วาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมนานเกินไป อันอาจเปนอุปสรรคในการบริหารรัฐกิจ เมื่อการกระทํา
ทางปกครองของฝายปกครองในกระบวนการแรงงานนัน้
เปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจฝาย
บริหารเชนกัน ระยะเวลาการฟองคดีปกครองจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลแรงงาน สําหรับหลักเกณฑการกําหนดคําบังคับคดีปกครอง ที่แมในปจจุบนั ศาลแรงงานจะมี
อํานาจอยางกวางขวางในการกําหนดคําบังคับ หากเห็นวามีความจําเปนและเพือ่ ความเปนธรรม
แตการที่ไมมบี ทบัญญัติโดยชัดแจงใหศาลแรงงานมีอํานาจสัง่ ใหฝา ยปกครองกระทําการ หรือไม
กระทําการตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลแรงงาน ยอมกระทบตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในกระบวนการแรงงาน หากฝายปกครองเพิกเฉย หรือไมทําตามคําสั่งในคําบังคับ
ของศาลแรงงาน แมฝายปกครองจะมีความผิดทั้งทางวินัย และทางอาญา แตการที่ไมมีกฎหมาย
กําหนดไวโดยชัดแจง อาจเปนขอโตแยงจากฝายปกครองที่จะปฏิเสธไมทําตามคําสั่งศาลแรงงาน
ได ทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนบังคับคดีลาชาออกไป ขัดตอหลักการพิจารณาคดี
ในศาลแรงงานที่ตองเปนไปโดยรวดเร็ว ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติไมเพียงพอแกการ
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พิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน ในสวนการกําหนดเงื่อนไขการดําเนินการแกไขเยียวยา
ความเดือดรอน หรือเสียหาย กอนฟองคดีปกครอง ระยะเวลาการฟองคดีปกครอง และ
อํานาจการกําหนดคําบังคับในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
สําหรับหลักเกณฑในเรื่องคาธรรมเนียม และผูพิจารณาคดีปกครองในศาล
แรงงาน ตลอดจนการแสวงหาขอเท็จจริง การขอพิจารณาคดีใหม การอุทธรณ และ
วิธีการชัว่ คราวกอนมีคาํ พิพากษานั้น เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค และเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กําหนดใหขอพิพาท
แรงงานควรไดรับการพิจารณาโดยผูพพิ ากษาซึง่ เปนผูมคี วามรู และความเขาใจในปญหาแรงงาน
รวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง และฝายลูกจาง ทัง้ การดําเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก
ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม เพื่อเปดโอกาสประนีประนอมยอมความ และสามารถ
ใหนายจางกับลูกจางกลับไปทํางานรวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน ดังนั้น การดําเนินคดี
ที่ศาลแรงงานจึงเปนไปโดย ประหยัด คูความไดรับการยกเวนไมจําตองชําระคาฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง และการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงาน กระทําโดยองคคณะผูพพิ ากษาในระบบ
ไตรภาคี เพื่อใหเกิดความ เปนธรรม แกคูความทุกฝาย ตลอดจนการดําเนินคดีเปนไปโดย
รวดเร็ว ทั้งการกําหนดวันนัดสืบพยาน วันนัดฟงคําพิพากษา และกําหนดวันขอพิจารณาคดีใหม
โดยเร็ว ซึ่งการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมีระบบไกลเกลี่ยใหคคู วามตกลงกัน โดยไมจาํ ตอง
มีการสืบพยาน และคูความ สามารถอุทธรณไดแตเฉพาะปญหาขอกฎหมาย รวมทั้งศาลแรงงานมี
อํานาจสืบพยานไดเองตามที่เห็นสมควร การดําเนินคดีในศาลแรงงานจึงกระทําไดโดยเรียบงาย ไม
ยุงยากซับซอน ทําใหเปนไปโดย สะดวก การเกิดขอพิพาทขึน้ ในกระบวนการแรงงาน จนสงผลให
เกิดการฟองรองคดีดังกลาวตอศาลแรงงาน ไมวาจะเปนคดีที่เกิดจากนิติสัมพันธตามสัญญา
จางแรงงานในทางแพง หรือเกิดจากการกระทําทางปกครอง อันเปนนิติสัมพันธในทางมหาชน
ก็ตาม ตางก็เปนขอพิพาทแรงงานอันมีมูลฐานมาจากความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางทั้งสิน้
เมื่อหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับหลักการและเหตุผล ของวัตถุประสงคในการจัดตั้งศาลแรงงาน ไมวา
การกําหนดใหมีการชําระคาฤชาธรรมเนียมในการฟองคดีปกครอง หรือองคคณะผูพิพากษาซึ่ง
มิใชเปนระบบไตรภาคี และระบบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ในเรื่องการแสวงหา
ขอเท็จจริงก็เปนการเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการพิจารณา
การอุทธรณที่สามารถอุทธรณใน
ปญหาขอเท็จจริงได การขอพิจารณาคดีใหมที่สามารถดําเนินการไดในเวลาเนิน่ นาน และไมมี
ระบบการไกลเกลี่ยใหคูความประนีประนอมยอมความกัน เพื่อเปดใหนายจางกับลูกจางกลับไป
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ทํางานรวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน ผูเขียนจึงมีความเห็นวา หลักเกณฑการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา ในเรื่องคาธรรมเนียม และผูพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนการ
แสวงหาขอเท็จจริง การขอพิจารณาคดีใหม การอุทธรณ และวิธกี ารชั่วคราวกอนมี
คําพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความเหมาะสมแกการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน
ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณา
คดีปกครองในศาลแรงงาน ผูเขียนจึงเห็นวา ควรบัญญัติใหนิยามความหมายของคําวา
“คูความ” และกําหนดหลักเกณฑในเรื่อง เงื่อนไขการดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดีปกครอง ระยะเวลาการฟองคดีปกครอง และอํานาจการกําหนด
คําบังคับในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน เพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพ
ี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ประการสุดทาย ปญหาการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย ของการกระทําทาง
ปกครองในศาลแรงงาน หลักเกณฑการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนัน้ ศาลแรงงานมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาทั้งในปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย สวนศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
ถูกจํากัดใหมอี ํานาจแตเพียงพิจารณาในปญหาขอกฎหมายเทานั้น ดังนัน้ ปญหาการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในศาลแรงงาน สวนใหญจงึ ปรากฏจากแนว
คําพิพากษาศาลแรงงาน จากการศึกษาวิจยั แนวคําพิพากษาของศาลแรงงานพบวา ศาลแรงงานมี
การใชอํานาจดุลพินิจแทนฝายปกครอง และมีการเขาตรวจสอบปญหาขอเท็จจริงที่ฝายปกครอง
รับฟงมา เชน การฟงขอเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงานวา นายจางฝาฝนไมปฏิบัตติ าม
กฎหมายคุมครองแรงงานหรือไม หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวา การ
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยของลูกจาง เปนการการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานหรือไม หรือการฟงขอเท็จจริงของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทในหนวยงานของรัฐที่เปน
นายจาง เกีย่ วกับการลงโทษลูกจางหรือพนักงานทางวินัย และดุลพินิจการลงโทษตามขอเท็จจริง
ดังกลาว เปนตน ซึ่งมิไดเปนการพิจารณาที่จํากัดขอบเขตการพิจารณาอยูเพียงวา การ
กระทําทางปกครองของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวชอบดวย
กฎหมายหรือไม จึงเปนการไมชอบตาม ”หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครอง (principle of the legality of administrative action)” ซึง่ การควบคุมฝายปกครองใหอยู
ภายใตกฎหมาย ศาลมิอาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยในเรื่องทางเนื้อหา หรือเรื่องขอเท็จจริงที่ฝายปกครอง
รับฟงมา หรือใชดุลพินิจแทนฝายปกครองที่ไดวนิ ิจฉัยมา เนื่องจากศาลตองยอมรับนับถือบทบาท
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หนาที่ของฝายปกครองในฐานะเปนองคกรที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูบงั คับใชกฎหมาย การกระทํา
ดังกลาวของศาลแรงงาน มีผลทําใหฝายปกครองไมเกิดกระบวนการเรียนรู พัฒนาการวินิจฉัย และ
ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาหรือวิธพี ิจารณา ตลอดจนหลักเกณฑการออกคําสั่งทางปกครองที่
เกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน จากการกระทําที่ผิดพลาดของตน เพราะศาลแรงงานจะเปนผูแกไข
ความผิดพลาดของฝายปกครองทั้งหมด จึงเปนการไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบกระบวนการ
พิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ ในวิธพี ิจารณาคดีทางปกครองดานแรงงาน อันอาจกอใหเกิดปญหาที่
กระทบตอการปกปองและคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในกระบวนการแรงงานโดยตรง
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ที่กําหนดขอบเขตของการควบคุมความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองไวเพียงแต กรณีกระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ หรือไมถกู ตองตามกฎหมาย หรือไมถกู ตองตามแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญทีก่ ําหนดไวสาํ หรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน
เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งสอดคลองกับหลักความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง แตหลักเกณฑดังกลาวไมปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูเขียนจึงมีความเห็นวา การพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลแรงงาน ควรถูกจํากัดขอบเขตการพิจารณาไวเพียง การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครองในกระบวนการแรงงาน
เหมือนกับที่กาํ หนดขอบเขตการ
พิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งไว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อใหการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ใน
คดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน เปนไปโดยถูกตอง และเหมาะสมตามหลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ควรเพิ่ม
บทบัญญัติในเรื่องการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ไวใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพ
ี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ปญหาที่พบจากการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานดังกลาว ยอมสงผลกระทบตอ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากการใชอํานาจตามอําเภอใจของการกระทําทางปกครอง
ซึ่งในปจจุบันไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น โดยเปนศาลอีกระบบหนึ่ง ทําหนาทีพ่ ิจารณา พิพากษา
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หรือมีคําสั่งในขอพิพาททางปกครอง อันมีกระบวนการพิจารณาคดีที่เหมาะสมกับคดีปกครอง เมื่อ
ศาลปกครองไดพัฒนาหลักกฎหมายปกครองจากกระบวนการพิจารณาคดี เพื่อควบคุมตรวจสอบ
การกระทําทางปกครอง จนกอใหเกิดความรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณของฝายปกครอง
ในการอํานวยความยุตธิ รรมแกประชาชนอยางเต็มที่ แตในระบบแรงงานกลับมิไดมีการสงเสริม
การกระทําของฝายปกครองเชนนี้ หากปญหาที่ไดทาํ การศึกษานี้ มิไดรบั การแกไขในการพิจารณาคดี
ของศาลแรงงาน ขอเปรียบเทียบอันเกิดจากกระบวนการพิจารณาคดีของระบบศาลที่ตางกัน ยอม
ไมสงผลดีกับการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานตอไปอยางแนแท
๕.๒ ขอเสนอแนะ
เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
บทบัญญัติที่ไมเหมาะสมและเพียงพอ แกการเอื้ออํานวยตอการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองใน
ศาลแรงงาน ในเรื่องอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในศาลแรงงาน และหลักเกณฑ
วิธีการพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนแนวทางการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายจาก
การกระทําทางปกครองในคดีปกครองของศาลแรงงาน จึงควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวให
สอดคลองกับ “ความคิดและหลักการพื้นฐาน” (basic concepts and principles) อันเปน
สวนหนึ่งของ “นิติวิธ”ี ของกฎหมายมหาชน เพื่อนํามาใชเปนหลักเกณฑสําคัญแกการ
พิจารณา พิพากษา หรือมีคาํ สั่ง ในคดีปกครองของศาลแรงงาน ตามประเด็นปญหาที่ไดศึกษาแลว
ดังนี้
(๑) ควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๓ โดยใหนยิ ามความหมายของคําวา “หนวยงานทาง
ปกครอง”, “เจาหนาที่ของรัฐ”, “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท”, “คูความ”, “กฎ”, “คําสั่งทาง
ปกครอง” และ “สัญญาทางปกครอง” ดังนี้
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
...
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจทีต่ ั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

๑๘๙

และใหหมายความรวมถึงหนวยงานทีไ่ ดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง หรือให
ดําเนินกิจการทางปกครอง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา
(๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการ หรือคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ
(๓) บุคคลทีอ่ ยูในบังคับบัญชา หรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ตาม (๑) หรือ (๒)
“คณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตาม
กฎหมาย ที่มีการจัดองคกรและวิธีพจิ ารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย
“คูความ” หมายความรวมถึง หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูซึ่ง
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือ
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือมี
ขอโตแยงเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง อันสืบเนือ่ งมาจากสัญญาจางแรงงาน หรือจาก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใด หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาทีข่ องรัฐ ที่มีผลเปนการสรางนิติสมั พันธ
ขึ้นระหวางบุคคลในอันทีจ่ ะกอ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาทีข่ องบุคคล ไมวา จะเปนการถาวรหรือชัว่ คราว เชน การสั่งการ

๑๙๐

การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไม
หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาทีค่ ูสัญญาอยางนอยฝายใด
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะ
เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
...”
(๒) ควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๘ วรรคหนึง่ (๔) รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๘
วรรคหนึง่ (๗) และ (๘) โดยกําหนดใหชัดเจนวา คดีปกครองในศาลแรงงานประกอบดวย
คดีประเภทใดบาง และเปนไปตามกฎหมายแรงงานใดบาง รวมทั้งกําหนดขอบเขตในเรื่องควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ในคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน
ใหชัดแจง ดังนี้
“มาตรา ๘ ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องตอไปนี้
...
(๔) คดีพิพาทเกีย่ วกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมาย
วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ไมวาจะเปนการออกคําสั่งทางปกครอง หรือกระทําการอื่นใด เนื่องจากการ
กระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไม
ถูกตองตามแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กาํ หนดไวสาํ หรับการกระทํานั้น
หรือโดยไมสจุ ริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปน
การสรางขั้นตอนโดยไมจาํ เปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปน
การใชดลุ พินจิ โดยมิชอบ หรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวลาชาเกินสมควร
...

๑๙๑

(๗)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือกฎหมายวาดวย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือจากกฎ หรือคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวลาชา
เกินสมควร
(๘) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสัญญาทางปกครอง อันสืบเนื่องมาจากสัญญาจางแรงงาน
หรือจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
...”
(๓) ควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๘ วรรคสอง โดยกําหนดเงื่อนไขการดําเนินการแกไข
เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีปกครองในศาลแรงงานใหชัดเจน สอดคลองกับ
หลักเกณฑการดําเนินคดีปกครอง ที่ใชระบบอุทธรณบังคับ และบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายแรงงาน
ที่เกีย่ วของใหครบถวน ดังนี้
“คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม
หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กําหนดขั้นตอน หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหาย ในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การดําเนินคดีในศาลแรงงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามหนาทีข่ องหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายดังกลาว จะ
กระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมกี ารสั่งการตาม
กฎหมายนัน้ หรือมิไดมกี ารสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาทีก่ ฎหมายนั้น
กําหนด ทั้งนี้หากเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(๔) ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา ๘ ทวิ เพื่อเปนการกําหนดหลักเกณฑระยะเวลา
การฟองคดีปกครองในศาลแรงงานใหชดั แจง อันเปนการทําใหนิติกรรมทางปกครองในกระบวนการ
แรงงานมีความมั่นคง ไมตกอยูภายใตความไมแนนอนวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมนานเกินไป
จนอาจเปนอุปสรรคในการบริหารรัฐกิจ โดยใหสอดคลองกับการดําเนินคดีในศาลปกครอง ดังนี้

๑๙๒

“มาตรา ๘ ทวิ การฟองคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) ตองยื่นฟองภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รู หรือควรรูถงึ เหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันทีพ
่ นกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันที่โจทกไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อให
ปฏิบัติหนาทีต่ ามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่โจทกเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี
เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
คําสั่งใดจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่อาจฟองตอศาลแรงงาน
ได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยืน่ คําฟอง และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่ง
ดังกลาวดวย ในกรณีท่ปี รากฏตอผูออกคําสั่งในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้
ใหผูน้ันดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุใหผูรับคําสั่งทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี้ให
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหม นับแตวนั ที่ผูรับคําสั่งไดรับแจงขอความดังกลาว
ถาไมมีการแจงคําสั่งใหม และระยะเวลาสําหรับยืน่ คําฟองมีกาํ หนดนอยกวาหนึง่ ป ให
ขยายเวลาสําหรับยืน่ คําฟองเปนหนึง่ ปนับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่ง
การฟองคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๗) หรือ (๘) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป นับแต
วันที่รู หรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันทีม่ ีเหตุแหงการฟองคดี
การฟองคดีที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรานี้ ถาศาลแรงงานเห็น
วา คดีทยี่ ื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสว นรวม หรือมีเหตุจําเปนอื่น โดยศาลเห็นเอง
หรือคูกรณีมคี ําขอ ศาลแรงงานจะรับคดีไวพิจารณาก็ได”
(๕) ควรเพิ่มบทบัญญัติ มาตรา ๕๘ ทวิ เพื่อเปนการบัญญัติเพิ่มอํานาจใหแกศาลแรงงาน
มีอํานาจบังคับหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ ใหปฏิบตั ิตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการแรงงาน ซึง่ เกิดจากการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ดังนี้
“มาตรา ๕๘ ทวิ หากศาลแรงงานมีคาํ พิพากษา หรือคําสั่ง ใหเพิกถอนคําสั่งหรือ
หามกระทําทัง้ หมดหรือแตบางสวน ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) ให
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