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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

อัตราการรับค าฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ศาลปกครองขอนแก่นมีคดีที่ยื่นเข้ามาจ านวน
ทั้งสิ้น 6,948 คดี โดยคดีที่ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณามีจ านวน 4,383 คดี (ร้อยละ 66.40) สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง
ตั้งแต่การยื่นฟ้องคดีครั้งแรก ในเรื่องค าฟ้องไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน หรือไม่ครบเงื่อนไขการฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ปัจจัยที่ส่งผลให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ได้แก่ ด้านผู้ฟ้องคดี ท้ังในด้านการขาด
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง การเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทยและประชาชนยังไม่มีประสบการณ์การ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง ด้านเนื้อหาของกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งซับซ้อนและยากต่อการ
ท าความเข้าใจ ด้านศาลปกครอง มีข้อจ ากัดในการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายและยังไม่สามารถให้บริการได้ตามความ
คาดหวังของผู้ฟ้องคดี  

 
ค าส าคัญ: ค าฟ้องไม่สมบรูณ์ ค าสัง่ไม่รับค าฟ้อง 

 

Abstract 
The research aimed to study the factors which influenced the court’ rejection of the legal cases 

and the guidelines to improve the court’s acceptance of the legal cases.  The study found that Khon Kaen 
administrative court had the total of 6,948 legal cases filed.  The court did not accept the 4,383 cases 
(66.40%). The factors involved were numerous.  For examples, the statements of the cases were 
incomplete and the legal conditions were not fulfilled.  Those who filed the cases lacked a proper 
knowledge of legal rules and regulations.  Legal contents and procedures were complex and difficult to 
understand.  As for the administrative court, there were several limitations as well, for example, the legal 
service could not be provided as expected by those who filed the legal cases.  

 
Keywords: Incomplete Legal Statements, Order Not to Accept the Cases  
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บทน า 
ศาลปกครองถือหลักว่าด้วยความถูกต้องในการ

ใช้อ านาจของรัฐและหลักการว่าด้วยความรับผิดชอบของ
รัฐหลักว่าด้วยความถูกต้องในการใช้อ านาจของรัฐ 
หมายความว่าอ านาจรัฐที่มีอยู่จะต้องใช้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือศาลปกครองเป็นผู้ควบคุมการใช้อ านาจของ
รัฐ  ส่ วนหลักการว่าด้ วยความรับผิดชอบของรั ฐมี
สาระส าคัญ ว่า อ านาจของรัฐต้ องใช้อย่ างมี ความ
รับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงการกระท าใดๆของรัฐที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือ
งดเว้นปฏิบัติ เพื่อมิให้ความเสียหายเกิดขึ้นศาลปกครอง
พิจารณาคดีระหว่างรัฐกับราษฎร มีเหตุผลส าคัญอยู่ 2 
ประการคื อ  1 ) รัฐ ในปั จจุบั นมี บทบาทและความ
รับผิดชอบในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
ซึ่งหมายความว่า อ านาจของรัฐมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ด้วยการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐกับราษฎรก็ต้องมากขึ้น
ศาลยุติธรรมคงจะไม่สามารถรับพิจารณาคดีปกครองได้
ทั้งหมด 2) การพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเป็นการพิพาท
ที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างไปจากการพิพาทระหว่าง
เอกชนกับเอกชนคือเป็นการพิพาทที่คู่กรณี ไม่อยู่ในฐานะ
เสมอภาคกัน เพราะฉะนั้นการใช้หลักกฎหมายธรรมดาใน
คดีปกครองนั้น คงจะไม่ถูกต้องนักหรือศาลไม่สามารถให้
ความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้มองในแง่
ความยุติธรรมที่ราษฎรจะพึงได้รับ เนื่องจากรัฐมีอ านาจ
เหนือกว่าราษฎรโดยประการที่การพิพาทระหว่างรัฐกับ
ราษฎรมีลักษณะพิเศษดังกล่าวหลักกฎหมายที่จะน ามาใช้
ปรับคดี เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็ควรจะต้องเป็น
หลักกฎหมายพิเศษเช่นกันและหลักกฎหมายดังกล่าวนี้
ศาลปกครองเท่านั้นจะสร้างขึ้นมาได้ (อักขราทร จุฬารัตน: 
2546)         
 ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอ านาจครอบคลุม 4 
จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดมุกดาหาร เปิดท าการในวันที่ 30 
เมษายน 2545 นับเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปีเศษ มี
คดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นจ านวนมาก และเป็นคดีที่ศาลสั่งไม่รับค า
ฟ้องก็มากเช่นกัน เพราะประชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ง่าย เนื่องจากฟ้องด้วยตนเอง ฟ้องทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือมอบอ านาจให้บุคคลฟ้องคดีแทนได้โดยไม่

จ าเป็นต้องใช้ทนาย การฟ้องคดีไม่มีแบบฟอร์มบังคับ และไม่
มีค่าธรรมเนียมศาลในกรณีการฟ้องคดีไม่มีทุนทรัพย์ จึงท า
ให้ผู้ฟ้องคดีบางรายส่งค าฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ได้ศึกษา
กฎหมายปกครองก่อนและไม่รู้ว่าศาลปกครองมีอ านาจ การ
พิจารณาคดีแบบไหน ทั้งนี้ การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
ผู้ฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบเขตอ านาจศาล อ านาจศาล
ปกครองและเง่ือนไขการฟ้องคดีดังที่กล่าวมาข้างต้นให้
ครบถ้วนก่อนน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลจะ
พิจารณาในเนื้อหาของคดีศาลจะต้องตรวจสอบว่าค าฟ้อง
อยู่ในเขตอ านาจศาลหรือไม่ เป็นคดีปกครองหรือไม่ และ
อยู่ในเง่ือนไขในการฟ้องคดีหรือไม่ เพื่อศาลจะได้มีค าสั่ง
รับหรือไม่รับคดีไว้พิจารณา (ประสาท พงษ์สุวรรณ: 2552) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิธีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ขอนแก่น ( 1 ม.ค.-31 ต.ค. 57) 
  2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีค าฟ้องคดีใหม่ ท่ีพบ

ความไมส่มบรูณค์รบถ้วน ( 1 ม.ค.-31 ต.ค. 57) 
  3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ศาลปกครองขอนแก่นมี

ค าสั่งไมร่ับค าฟ้องไว้พิจารณา ( 1 ม.ค.-31 ต.ค. 57) 
  4. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

อัตราการรับฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคคลธรรมดา 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน หรือผู้มายื่นฟ้องคดีกับศาลปกครองขอนแก่น โดย
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 100 คน/คดี ซึ่งคิดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนคดี/ราย ใช้ระยะเวลา 10 เดือน ที่
ท าการศึกษา และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของศาล
ปกครองขอนแก่น จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานงานรับค าฟ้องในส่วนของกลุ่ม
สนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง 

วิธีสุ่มตัวอย่างได้แก่จากข้อมูลที่ศาลมีค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณาในปี พ.ศ. 2557 และจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น จ านวน 
100 คน/คดี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 3 รูปแบบ 
ดังนี ้
 1. แบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ 
 1.1 แบบบันทึกข้อมูลช่องทางการยื่น
ค าฟ้องคดีต่อศาลปกรองขอนแก่น 
 1.2 แบบบันทึกข้อมูลค าฟ้องที่พบ
ความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในการฟ้องคดี 
  1.3 แบบบันทึกข้อมูลสาเหตุที่ศาล
ปกครองขอนแก่นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและ
จ าหน่ายคดี  
 2. แบบสัมภาษณ์ ที่ออกแบบสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น 
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. แบบสนทนากลุ่ ม ได้แก่ เจ้าหน้ าที่ ที่
ปฏิบัติหน้าที่งานรับค าฟ้องในส่วนของกลุ่มสนับสนุนงาน
คดีและบังคับคดีปกครอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการเก็บ

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1. การค้นคว้าจากการรวมรวมข้อมูล

โดยรวบรวมข้อมูลการรับค าฟ้องที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองขอนแก่น เป็นข้อมูลคดียื่นฟ้องตามประเภทคดี
ของศาลปกครอง ข้อมูลคดีที่ศาลสั่ งไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณา แยกเป็นประเภทของค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณา 

 2. การสนทนากลุ่มย่อย ในส่วนของ
กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองของศาล
ปกครองขอนแก่น จ านวน 18 คน 

 3. การสัมภาษณ์  ( Interview) โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มายื่นฟ้องคดีที่ศาล
ปกครองขอนแก่นจ านวน 100 คน 

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาน าข้อมูลจากแบบ

วิเคราะห์ข้อมูล การสนทนากลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบค าสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
และใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิง
พรรณนาความ น าไปสู่การตีความโดยใช้ปรากฏการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่ออธิบายความตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 ผู้วิจัยได้จัดเก็บแบบข้อมูลการยื่นฟ้องคดี  แบบ
ข้อมูลค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน แบบข้อมูลคดีที่ศาลมี
ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์
ผู้มายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองเป็นกรณีศึกษาจ านวน 100 ชุด 
และสรุปการสนทนากลุ่มสนับสนุนงานคดี จ านวน 18 คน 
ดังนี ้
   
ตารางที่  1 ช่องทางการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ขอนแก่น 
 

1.ช่องทางการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น 
ตั้งแต่ 1 มกราคม–31 ตุลาคม 2557 
 
1. 

 
ด้วยตนเอง 

จ านวน 
680 

ร้อยละ 
91.15 

2. ทางไปรษณีย์  66   8.85 

 รวม 746 100 

  
 จากข้อมูลคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพบว่า
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม-31 ตุลาคม 2557 มีคดีเข้ามา
ทั้งหมดจ านวน 746 คดี จ าแนกเป็นช่องทางที่ยื่นทาง
ไปรษณีย์ จ านวน 66 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.85 และยื่นด้วย
ตนเองจ านวน 680 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.15 
 จากข้อมูลที่ เกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีใหม่ที่ ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 พบว่าตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม–31 ตุลาคม 2557 จากคดีที่ยื่นใหม่เข้ามาเป็น
จ านวน 746 คดี  พบคดีที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 485 
คดี คิดเป็นร้อยละ  65.01 โดยเรียงสามอันดับแรก อันดับ
หนึ่งคือผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องแล้ว จ านวน 288 คดี 
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 ตารางที่ 2 การยื่นฟ้องคดีใหม่ที่พบความไม่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน ของศาลปกครองขอนแก่น 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดี ใหม่ที่ ไม่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน ตั้งแต่ 1 มกราคม– 31 ตุลาคม 2557 
รายการค าฟ้องไม่สมบูรณ์ จ านวน 

(485) 
ร้อยละ 
(65.01) 

-ไม่ใช่ผู้มสีิทธิฟ้องคดี 
-ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 
-ไม่ใช่คดีปกครอง 
-ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
-เคยยื่นฟ้องแล้ว 
-คดีขาดอายุความ 
-ค าขอไม่อยู่ในอ านาจศาล 
-ไม่เสียค่าธรรมเนยีมศาล 
-ไม่มีการมอบอ านาจ/ฉันทะ  
-ไม่มสี าเนาบตัรประชาชน 
-ไม่แนบส าเนาค าฟ้อง 
-ไม่ระบุตัวผู้ถูกฟ้องคดี 
 -อื่นๆ 

26 
30 
8 
10 
288 
3 
6 
10 
14 
35 
25 
3 

27 

5.36 
6.19 
1.65 
2.06 
59.38 
0.62 
1.24 
2.06 
2.89 
7.22 
5.15 
0.62 
5.57 

 
คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมาคือไม่มีส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนจ านวน 35 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.69 
และผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก าหนด 
จ านวน 30 คดี คิดเป็นร้อยละ  4.02 
 จากข้อมูลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557– 31 
ตุลาคม 2557 เป็นจ านวน 697 คดี และศาลมีค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณาจ านวน 447 คดี คิดเป็นร้อยละ 
64.13  ค าสั่งไม่รับค าฟ้องจากสาเหตุสามอันดับแรก 
อันดับหนึ่งคือศาลสั่งจ าหน่ายกรณีอื่นๆ เช่น ผู้ฟ้องคดีไม่
ด าเนินการตามค าสั่งศาล (ท้ิงฟ้อง) ขอถอนค าฟ้อง เป็นต้น 
จ านวน 335 คดี คิดเป็นร้อยละ 74.94 อันดับสองไม่เข้า
เงื่อนไขในการฟ้องคดี เช่น เป็นคดีที่เคยฟ้องแล้ว คดีขาด
อายุความ เป็นต้น จ านวน 102 คดี คิดเป็นร้อยละ 22.82 
และอันดับสาม ไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองขอนแก่น 
เช่นเป็นคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม จ านวน 10 
คดี คิดเป็นร้อยละ 2.24      

ตารางที่ 3 ศาลปกครองขอนแก่นมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 
 
3. ข้อมูลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้
พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 
เหตุที่ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องและ
จ าหน่าย 

จ านวน 
(447) 

ร้อยละ 
(100) 

ไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
-คดีที่อยู่ในเขตอ านาจศาลอื่น  
-คดีที่อยู่ในอ านาจศาลยตุิธรรม  
-อื่นๆ 
ไม่เข้าเงื่อนไขในการฟ้องคด ี
-ไม่ใช่ผู้มสีิทธิฟ้องคดี 
-ค าขอไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
 -ไมด่ าเนินการตามกฎหมายก าหนด 
-เป็นคดีที่ฟ้องซ้ าฟ้องซ้อน 
-คดีขาดอายุความ 
-อื่นๆ 
สั่งจ าหน่ายกรณีอื่นๆ 
-โอนคดีไปศาลอื่น 
-ผู้ฟ้องคดีขอถอนฟ้อง 
-ผู้ฟ้องคดีไมด่ าเนินการตามค าสั่งศาล 
-ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมศาล 
-อื่นๆ (ความเสียหายหมดสิ้นไป ฯลฯ) 

 
3 
4 
3 
 

34 
2 
10 
43 
12 
1 
 
8 
26 
287 
1 

13 
 

 
0.67 
0.89 
0.67 

 
7.61 
0.45 
2.24 
9.62 
2.68 
0.22 

 
1.79 
5.82 
64.21 
0.22 
2.91 

  

 4. ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จากผู้มายื่นฟ้องคดี
ด้วยตนเอง จ านวน 100 คน ส่วนที่ 1 ด้านบุคคลพบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ฟ้องคดีเป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 
ปี จบการศึกษา จบระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มี
อาชีพ รับราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่  ส่วนที่ 2 เป็นการ
สอบถามความรู้ ความเข้าใจกฎหมายปกครอง และ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรียงสามอันดับแรก ที่ผู้
ฟ้องคดีไม่มีความรู้ความเข้าใจสูงสุดดงันี ้
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 อันดับหนึ่ง คือ ผู้ฟ้องคดีไม่รู้ว่าก่อนมาฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง จะต้องมีเงื่อนไขการฟ้องคดีประกอบด้วย
อะไรบ้าง โดยมีผู้ฟ้องคดีจ านวน 100 คน ตอบว่าไม่รู้
เง่ือนไขการฟ้องคดี จ านวนถึง 75 คน (มาตรา 42 ผู้ใด
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท า
หรือการ งดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
ตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหาย หรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีค าบังคับ
ตามที่ก าหนดใน มาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิ ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ส าหรับการแก้ไขความ เดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่อง นั้นจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว 
และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
ก าหนด 
 อันดับสอง คือ ก่อนท่านจะมายื่นฟ้องคดีต่อศาล 
ท่ าน เคยใช้แบบฟอร์มค าฟ้องหรือดาว น์ โหลดทาง
อินเตอร์เน็ตหรือไม่ โดยมีผู้ฟ้องคดีจ านวน 100 คน ตอบ
ว่าไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของศาลปกครอง จ านวนถึง 71 
คน (ที่ เว็บไซต์ศาลปกครอง ww.admincourt.go.th มี
แบบฟอร์มค าร้อง ค าขอต่างๆ ไว้ให้ดาวน์โหลดได้โดยเข้า
ไปที่หน้าแรก และเลือกบริการ แล้วคลิกไปที่ดาวน์โหลด
จะมีแบบฟอร์มต่างๆ  ให้ เลือกดาวน์ ไหลดได้  และมี
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองรวมถึงกระบวนพิจารณา
คดีและแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งไว้เผยแพร่ให้ประชาชน
ผู้สนใจ) 
 อันดับสาม คือ ท่านคิดว่าการเขียนค าฟ้องต่อ
ศาลปกครอง ท่านสามารถเขียนได้ยากหรือไม่ โดยมี    ผู้
ฟ้องคดีจ านวน 100 คน ตอบว่ายาก จ านวน 59 คน
(มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ค าฟ้องให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้อง
มี (1) ช่ือและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี  (2) ช่ือหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็น เหตุแห่ง
การฟ้องคดี (3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตแุห่งการฟ้อง
คดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (4) ค าขอของผู้ฟ้องคดี (5) 
ลายมือช่ือของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่น
จะต้องแนบ ใบมอบฉันทะให้ฟ้องคดีมาด้วย) 
 5. สรุปผลการสนทนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศาลปกครองขอนแก่น กลุ่มสนับสนุนงานคดี จ านวน 18  
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ค าฟ้องไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ศาลสั่งไม่สามารถรับค าฟ้องไว้พิจารณา จาก
การสัมภาษณ์ผู้มายื่นค าฟ้องด้วยตนเองที่ศาลปกครอง
ขอนแก่นจ านวน 100 คนได้ข้อสรุปการวิเคราะห์ ว่า
ประเด็นใหญ่ๆ ผู้ฟ้องคดียังขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ตลอดจนขั้นตอนและเงื่อนไขการฟ้องคดีก่อนน าคดีมายื่น
ฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองขอนแก่น การแก้ไขสรุป
ควรมีบริการ “คลินิก ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาคดีและเง่ือนไขการฟ้องคดีปกครอง
อยู่ประจ าที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ในตัวจังหวัดขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และมุกดาหาร และเปิดบริการสาย
ด่วน “Call Center” ของศาลปกครองขอนแก่นไว้บริการ
ประชาชน  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ศาลมีค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณาและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
อัตราการรับฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้  

1) ลักษณะทางประชากร สังคม พบว่า ผู้ฟ้องคดี
ส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี  จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิล าเนาอยู่ ในจังหวัด
ขอนแก่น อาชีพรับราชการ ยื่นฟ้องคดีเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ก่อนจะน าคดีต่อศาล
ปกครองขอนแก่น ไม่ได้เตรียมตัวตามขั้นตอนการฟ้องคดี
หรือแก้ ไขความเดื อดร้อน เสียหายตามที่ กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติก่อนมายื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยการยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลพบว่าการยื่นฟ้องคดีทางไปรษณีย์ค าฟ้องยัง
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น  ยังขาดเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าฟ้องและส าเนาเอกสารครบถ้วนตามจ านวน    ผู้ถูกฟ้อง

http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H4/m7-11.html#9
http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H4/m67-75.html#72
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คดี หรือไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมศาล หรือยังไม่ครบเง่ือนไข
การฟ้องคดี  

2) ด้านกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ขั้นตอนและวิธีการก่อน
น าคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เช่น ไม่อุทธรณ์ค าสั่งก่อนมาฟ้อง
ศาล อุทธรณ์แล้วยังไม่ครบระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด ไม่ใช้ผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิเป็นผู้ฟ้องคดี
ต่อศาลได้ เคยยื่นฟ้องคดีมาแล้วเป็นการฟ้องซ้ าฟ้องซ้อน 
หรือเป็นคดีที่ขาดอายุความ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่มักเข้าใจผิดว่า
หากจะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะต้อง
มายื่นฟ้องยังศาลปกครอง แต่แท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น
เสมอไป บางเรื่องอาจต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น 
ซึ่งประเด็นการฟ้องผิดศาลถ้าพิจารณาในภาพรวมของ
ประเทศก็พบว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นในแง่เวลาเงิน เหตุผลเนื่องจากประชาชนต้องเสียเวลา
ในการด าเนินการ ส่วนของศาลปกครองก็ต้องเสียเวลาใน
การพิจารณาวินิจฉัยและมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา
และจ าหน่ายคดี 

3) ด้านศาลปกครองขอนแก่น มีข้อจ ากัดในเรื่อง
การออกประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายระดับล่างเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีด าเนินคดีต่อศาล
ปกครอง เช่นกลุ่มผู้ฟ้องคดีที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือ
กลุ่มผู้ฟ้องคดีที่ต้องท างานไม่มีเวลาหรือไม่มีเทคโนโลยีที่
สามารถใช้อ านวยความสะดวกในการติดต่อหรือค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองได้ด้วยตนเอง และความ
คาดหวังของผู้ฟ้องคดีที่ต้องการให้ศาลปกครองมีบริการให้
ค าปรึกษาน าแนะการฟ้องคดีในสถานที่ราชการต่างๆ ที่ผู้
ฟ้องคดีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผู้มายื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่น 
เป็นคดีที่มีค าฟ้องสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามเง่ือนไขการฟ้อง
คดี และลดการสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาคดีของศาล
ปกครองขอนแก่น โดยมีแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
อัตราการรับฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น 
ดังนี ้

1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์การฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น สื่อวิทยุชุมชน ทางโทรทัศน์

โดยในรูปตัวการ์ตูน ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองขอนแก่น 
สายด่วนของศาลปกครองขอนแก่น และมีบริการ “คลินิก
ให้ค าปรึกษาแนะน าของศาลปกครองขอนแก่น” ประจ าใน
ห้ างสรรพสินค้ า ในตั วจั งห วัดขอนแก่ น  กาฬ สิ น ธุ์ 
มหาสารคาม และมุกดาหาร เป็นต้น 
 2) ออกสัมมนาและมีการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ข้าราชการทั่วไป นิติกรตาม
สถานที่ราชการ หรือประชาชนผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังความรู้
ได้ฟรี ตามระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนดและสร้าง
เครือข่ ายผู้ ฟ้ องคดีต่ อศาลปกครองขอนแก่น  เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกัน ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ขอนแก่น 
   
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
เป็นอย่างยิ่งจากส านักงานศาลปกครองขอนแก่นที่ได้ให้
ทุนการศึกษาในครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ 
สกลไชย อาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ ที่กรุณาได้ให้
ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ ปลูกฝังให้ผู้วิจัยมีวินัยและมีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน 
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