หลักประกันความเป็ นธรรม : ในการพิจารณาคดีละเมิดอํานาจศาลของศาลปกครอง
ดิ เรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม
เลขาธิ การสํานักงานศาลปกครอง

“อํานาจตุลาการ” เป็ นหนึง่ ในอํานาจอธิปไตย ที่พระมหากษัตริ ย์จะทรงใช้ อํานาจดังกล่าวผ่านทางศาล
เมื่ออํานาจตุลาการคืออํานาจของพระมหากษัตริ ย์ จึงเป็ นเหตุให้ เรี ยกที่นงั่ ของผู้พิพากษาหรื อตุลาการในการ
พิ จ ารณาคดี ว่ า ‘บั ล ลั ง ก์ ’ บุ ค คลผู้ ได้ รั บ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ โปรดเกล้ าฯ เข้ ามาดํ า รงตํ า แหน่ ง
ตุ ล าการหรื อ ผู้ พิ พ ากษา จึ ง ทํ า หน้ าที่ ต่ า งพระเนตรพระกรรณ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ‘ในพระปรมาภิ ไ ธยของ
พระมหากษัตริ ย์’ ดังนัน้ การทําหน้ าที่ของตุลาการจึงจําเป็ นที่จะต้ องมีกฎหมายกําหนดให้ ความคุ้มครองเพื่อให้
การทําหน้ าที่ เป็ นไปโดยอิสระ ปราศจากการรบกวน ข่มขู่ หรื อบีบบังคับ หรื อมีลักษณะเป็ นการดูหมิ่นศาล
(Disrespectful of the court)
การกํ า หนดความผิ ด ฐานละเมิ ด อํ า นาจศาล จึ ง ถื อ เป็ นหลัก สํ า คัญ ที่ จ ะรั ก ษาการใช้ อํ า นาจ
ตุลาการให้ เป็ นไปอย่างมัน่ คง และมีมาตรการคุ้มครองผู้พิพากษาหรื อตุลาการไม่ให้ พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ไปเพราะความหวาดกลัว หรื อถูกบีบบังคับให้ กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผดุง
ความยุตธิ รรมได้ โดยอิสระอย่างแท้ จริง
สําหรับศาลปกครองได้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอํานาจศาล ไว้ ในมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ.
จัด ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ กํ า หนดว่ า “นอกจากที ่บัญ ญัติ ไ ว้แ ล้ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้นําบทบัญญัติทีถ่ ื อว่าเป็ นการกระทําละเมิ ดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม...” ซึ่งเหตุแห่งการกระทํ าละเมิดอํานาจศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตัง้
ศาลปกครองฯ นัน้ สามารถสรุปได้ ๒ สาเหตุ ได้ แก่ การไม่แสดงพยานหลักฐานตามที่ศาลกําหนดหรื อการประวิง
คดีของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐซึง่ เป็ นคูก่ รณี และการวิจารณ์การพิจารณาหรื อพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองที่ไม่ได้ เป็ นไปโดยสุจริ ตและไม่ใช่ด้วยวิธีการทางวิชาการ อาจถื อว่าผู้นัน้ กระทําผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลหรื อดูหมิ่นศาลหรื อตุลาการได้
รวมทังเมื
้ ่อมีเหตุการณ์กระทําความผิดปรากฏขึ ้น ตามมาตรา ๓๑ และ มาตรา ๓๒ แห่ง ป.วิ.แพ่ง เช่น
การประพฤติต นไม่เ รี ย บร้ อยในบริ เ วณศาล การขัดขื น ไม่ม าศาลตามคํา สั่ง หรื อ การเผยแพร่ ข้อ ความใน
หนังสือพิมพ์โดยประสงค์จะให้ มีอิทธิพลเหนือความ รู้สกึ ของประชาชน หรื อเหนือศาล ซึง่ พอเห็นได้ ว่าทําให้ การ
พิจารณาคดีเสียความยุติธรรม ศาลปกครองย่อมมีอํานาจตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
้

สั่ง ลงโทษ ๓ ประการด้ ว ยกัน กล่ า วคื อ ๑) ตัก เตื อ นโดยจะมี คํ า ตํ า หนิ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
๒) ไล่ออกจากบริ เวณศาล และ ๓) ลงโทษจํ าคุกไม่เกิ นหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกิ นห้าหมืน่ บาท หรื อทัง้ จํ าทัง้ ปรับ
กฎหมายดังกล่าวให้ อํานาจในการพิจารณาความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลว่า กรณี ใดเป็ นการ
กระทํา ผิดต่ อศาล และยั ง ให้ ศ าลเป็ นผู้ พิจารณาความผิดและสั่ งลงโทษผู้ กระทํา ความผิดดัง กล่ า ว
อัน เป็ นความผิ ดตามกฎหมายที่ มี โ ทษสูง สุดถึ ง ขัน้ จํ า คุก ซึ่ง จํ า เป็ นต้ อ งมี ห ลัก ประกัน ให้ แ ก่ บุคคลที่ ก ระทํ า
ความผิ ด ว่ า จะไม่ ถู ก การพิ จ ารณาลงโทษด้ วยอคติ จนการลงโทษนัน้ จะกลายเป็ นการแก้ แค้ นเอาคื น
ศาลปกครองจึงได้ มีบญ
ั ญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง ความว่า การสัง่ ลงโทษฐานละเมิ ดอํานาจศาลพึงใช้อย่าง
ระมัดระวังและเท่ าที ่จํา เป็ นตามพฤติ การณ์ แห่ งกรณี และหากเป็ นการสัง่ ลงโทษจํ า คุกหรื อปรับจะต้องให้
องค์ คณะอื่นทีม่ ิใช่ องค์ คณะพิจารณาพิพากษาคดีน้ันเป็ นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
ดัง เช่ น กรณี ห นึ่ ง ที่ เ กิ ดขึน้ เมื่ อ ศาลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาไม่รั บอุท ธรณ์ ข องผู้ถูก ฟ้ องคดีร ายหนึ่ง
คือ พันตํารวจโท ป. ต่อมาบุตรชายของผู้ถูกฟ้องคดีรายดังกล่าว จึงได้ ส่งเอกสารต่อศาลโดยมี ข้อความว่า
การพิจารณาคดีนี ้เป็ นไปโดยรับฟั งพยาน เอกสารราชการเป็ นเท็จ และมีถ้อยคําข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีกบั ตุลาการ
ผู้พิจารณาคดีทงทางแพ่
ั้
ง ทางอาญา และวินยั แล้ วยังอ้ างต่อไปอีกว่าหากตนได้ เข้ าดํารงตําแหน่งระดับสูงใน
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้ วจะดําเนินการตามที่ข่มขู่ด้วยตนเอง พร้ อมกับแนบสําเนาคําร้ องเรี ยนต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหาตุลาการเจ้ าของคดีว่ากระทําการทุจริ ตรับฟั งเอกสารอันเป็ นเท็จมาในเอกสารนัน้
ด้ วย
การกระทําของพันตํารวจโท ป. จึงมีลกั ษณะข่มขู่ หรื อดูหมิ่นตุลาการเจ้ าของสํานวนคดี จนเรี ยกได้ ว่า
เป็ นการรบกวนการปฏิบตั หิ น้ าที่ ไม่เคารพต่อกระบวนการทํางานของตุลาการศาลปกครอง ถือเป็ นความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาล ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง ป.วิ.แพ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๔ แห่ง
พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
้
นอกจากนี ้ศาลยังเห็นว่าพันตํารวจโท ป. เคยรับราชการตํารวจมาก่อน ย่อมทราบ
ถึงการประพฤติตนว่าควรทําอย่างไรต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาล จึงได้ มีคําพิพากษาให้ ลงโทษจําคุก
๑ เดือน (คดีหมายเลขแดงที ่ ล.๑/๒๕๕๗)
แต่ทงนี
ั ้ ้...ศาลปกครองก็มิได้ ม่งุ พิจารณาลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลเพียงประการ
เดียว เพราะหากศาลเห็นว่าผู้กระทําสํานึกผิดในภายหลังหรื ออาจกระทําไปโดยไม่เจตนา ศาลอาจใช้ ดลุ พินิจไป
ตามที่ เ ห็ น สมควรได้ ดั ง เช่ น กรณี ข องอดี ต อาจารย์ ค ณะทั น ตแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง
ซึง่ ศาลปกครองกลางได้ มีคําสัง่ ไม่รับคําฟ้องไว้ พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าอาจารย์ท่านนันไม่
้ ได้ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
โดยตรงจากการประกาศรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยอันเป็ นเหตุที่นํามาฟ้องขอให้ ศาลมีคําสัง่ เพิกถอน
และศาลปกครองสูงสุดก็ได้ มีคําสัง่ ยืนตามคําสัง่ ของศาลปกครองกลาง แต่อาจารย์ท่านดังกล่าวกลับมีคําขอต่อ

ศาลปกครองอีกหลายฉบับเพื่อให้ ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ รวมทังอุ
้ ทธรณ์คําสัง่ อื่นๆ อีก ซึง่ ศาลปกครอง
สูงสุดก็ได้ มีคําสัง่ ยืนตามคําสัง่ ไม่รับคําขอของศาลปกครองกลางทุกคําสัง่
ต่อมาอาจารย์ท่านนีไ้ ด้ ยื่นเอกสารต่อศาลโดยใช้ ถ้อยคําว่า “ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่า องค์คณะตุลาการใน
ศาลปกครองซึ่ง มีคํา สั่ง ไม่รับคํา ขอให้ พิจารณาคดีใหม่ไว้ พิ จารณา น่าจะมี เจตนาที่ จะใช้ อํานาจหน้ าที่ เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีให้ ไม่ต้องรับผิด เนื่องจากองค์ คณะตุลาการศาลปกครองมีคําวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้ วย
บทบัญญัติของกฎหมายซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า...” อันเป็ นการกระทําที่ทําให้ ตลุ าการผู้พิจารณาคดีในศาลปกครองกลาง
ได้ รับความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จึงเป็ นการละเมิดอํานาจศาลตามมาตรา ๖๔ แห่ง
พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลปกครองฯ ด้ ว ยเหตุนี อ้ งค์ คณะศาลปกครองกลางเจ้ า ของสํา นวนที่ พิจ ารณาคํา ขอของ
อาจารย์ (ผู้ถกู กล่าวหา) เห็นว่าการกระทําดังกล่าวสมควรลงโทษในสถานหนักตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓)
คือลงโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรื อปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
เมื่อเป็ นดังนีอ้ งค์ คณะจึงพิจารณาและสั่งลงโทษเองไม่ ได้ ต้ องส่งสํานวนคดีนี ้ไปยังองค์คณะอื่น
ทําการพิจารณาและสัง่ ลงโทษตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตังศาลปกครองฯ
้
โดยองค์คณะที่สองได้
พิจารณาแล้ วเห็ นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ กระทํ า ไปทัง้ ที่ เป็ นผู้ที่ มีวุฒิภาวะ เพราะนอกจากเป็ นอาจารย์ ในคณะ
ทันตแพทย์แล้ วยังมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและเนติบณ
ั ฑิตไทย แต่กลับกระทําการไปโดยปราศจาก
ความยํ า เกรงต่อ กฎหมาย เห็ น สมควรลงโทษจํ า คุก ๑ เดื อน และปรั บ ๕๐,๐๐๐ บาท ทว่า ในชัน้ ไต่สวน
ผู้ถูกกล่าวหาได้ สํานึกผิดโดยขอถอนข้ อความดังกล่าวจากคําร้ องขอ ถือเป็ นการสํานึกผิดและยอมรับต่อศาล
องค์คณะที่สองจึงสามารถเลือกที่จะลงโทษตาม มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่งได้ ตามที่เห็นสมควร และระมัดระวังใน
การพิจารณาลงโทษดังกล่าวเพียงเท่าที่จําเป็ นต่อพฤติการณ์ แห่งคดีและไม่ลุแก่โทสะ ดังนัน้ ศาลจึงลงโทษ
ผู้ถกู กล่าวหา ปรับเป็ นเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (คดีหมายเลขแดงที ่ ล.๒/๒๕๕๗)
ทัง้ สองกรณี ตามที่ กล่าวมานี ้ ผู้ที่ ถูกลงโทษมีสิท ธิ อุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดว่าตนมิได้ กระทํ า
ความผิดหรื อขอลดหย่อนผ่อนโทษได้ อีก
จึ งเห็นได้ว่า...หลักประกันความเป็ นธรรมในการพิ จารณาคดี ของศาลปกครอง นอกจากการพิ จารณา
คดี ด้วยระบบไต่สวน และการถ่วงดุลการพิ จารณาคดี ขององค์ คณะด้วยตุลาการผูแ้ ถลงคดี แล้ว ในความผิ ดที ่
เกี ่ยวกับการละเมิ ดอํานาจศาล ศาลปกครองก็ยงั ได้กําหนดหลักเกณฑ์ เพือ่ เป็ นหลักประกันในการที จ่ ะให้ความ
เป็ นธรรมอี กเช่นกัน ทัง้ นี ้เพื อ่ ป้ องกันไม่ให้มีการใช้อํานาจตุลาการด้วยอคติ อันถื อเป็ นหลักสํ าคัญอี กประการ
หนึ่งทีจ่ ะรักษาไว้ซึ่งความเชื อ่ มัน่ ในกระบวนการพิ จารณาคดีของศาลปกครอง


