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ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
โดยท่ีมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห�งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให&การดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับการฟ5อง การร&องสอด 
การเรียกบุคคล หน�วยงานทางปกครองหรือเจ&าหน&าท่ีของรัฐเข&ามาเป8นคู�กรณีในคดี การดําเนิน
กระบวนพิจารณา การรับฟ9งพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมท้ังการกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข: ช่ัวคราวก�อนการพิพากษานอกจากท่ีบัญญัติไว&แล&วใน
พระราชบัญญัติดังกล�าว เป8นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด 

 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห�งพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจึงออกระเบียบไว& ดังต�อไปน้ี 

 
ข&อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ข&อ ๒๑  ระเบียบนี้ให&ใช&บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป8นต&นไป 
 
ข&อ ๓  ในระเบียบน้ี ถ&าข&อความมิได&แสดงให&เห็นเป8นอย�างอ่ืน 
“ศาล” หมายความว�า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
“ศาลปกครอง” หมายความว�า ศาลปกครองช้ันต&น หรือศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการหัวหน&าคณะ” หมายความว�า ตุลาการหัวหน&าคณะศาลปกครองช้ันต&น 

หรือตุลาการหัวหน&าคณะศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการเจ&าของสํานวน” หมายความว�า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได&รับแต�งต้ังให&

เป8นตุลาการเจ&าของสํานวน 
“ตุลาการผู&แถลงคดี” หมายความว�า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได&รับแต�งตั้งให&เป8น

ผู&แถลงคดีปกครอง 
“คําแถลงการณ:” หมายความว�า สรุปข&อเท็จจริง ข&อกฎหมาย และความเห็นของ

ตุลาการผู&แถลงคดีที่เสนอต�อองค:คณะพิจารณาพิพากษา 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน&า ๓๐/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
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ข&อ ๔  ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบน้ี และให&มีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดป9ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี กับให&มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชน:ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
ภาค ๑ 

บทท่ัวไป 
   

 
ข&อ ๕  วิธีพิจารณาคดีปกครองเป8นวิธีพิจารณาโดยใช&ระบบไต�สวนตามท่ีกําหนดไว&

ในกฎหมายว�าด&วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบน้ี 
ในกรณีท่ีกฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหน่ึงมิได&กําหนดเร่ืองใดไว&โดยเฉพาะ ให&

ดําเนินการตามหลักกฎหมายท่ัวไปว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
ข&อ ๖  ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว&ในระเบียบน้ีหรือตามท่ีศาลกําหนด เม่ือศาล

เห็นสมควรหรือเม่ือคู�กรณีมีคําขอ ศาลมีอํานาจย�นหรือขยายได&ตามความจําเป8นเพ่ือประโยชน:แห�ง
ความยุติธรรม 

 
ข&อ ๗  ในกรณีท่ีมิได&มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด&วยการจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบน้ี ในส�วนท่ีเก่ียวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอคําฟ5อง
และตรวจคําฟ5อง การแสวงหาข&อเท็จจริง การสรุปสํานวน การรับฟ9งพยานหลักฐาน หรือในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนก�อนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู�กรณี
ฝNายท่ีเสียหายเน่ืองจากการท่ีมิได&ปฏิบัติเช�นว�าน้ันมีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ี
ผิดระเบียบน้ันเสียท้ังหมดหรือบางส�วน หรือสั่งแก&ไขหรือมีคําสั่งในเร่ืองน้ันอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ี
เห็นสมควร 

ข&อค&านเร่ืองผิดระเบียบตามวรรคหน่ึง คู�กรณีฝNายท่ีเสียหายอาจยกข้ึนกล�าวได&ไม�ว�า
ในเวลาใด ๆ ก�อนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี แต�ต&องไม�ช&ากว�าแปดวันนับแต�วันท่ีทราบถึงเหตุ
ดังกล�าว  ท้ังน้ี คู�กรณีท่ีย่ืนคําขอจะต&องไม�ดําเนินการอ่ืนใดข้ึนใหม�หลังจากท่ีได&ทราบเร่ืองผิดระเบียบ
แล&ว หรือต&องมิได&ให&สัตยาบันแก�การผิดระเบียบน้ัน 

การท่ีศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบใดอันมิใช�เร่ืองท่ีคู�กรณีละเลยไม�
ดําเนินกระบวนพิจารณาเร่ืองน้ันภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบน้ี หรือท่ีศาลกําหนดไว& ไม�ตัด
สิทธิคู�กรณีน้ันในอันท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาน้ันใหม�ให&ถูกต&องได& 

 
ข&อ ๘  ศาลมีอํานาจออกข&อกําหนดใด ๆ แก�คู�กรณีหรือแก�บุคคลใดท่ีอยู�ต�อหน&าศาล

ตามท่ีเห็นจําเป8นเพ่ือรักษาความเรียบร&อยในบริเวณศาล หรือเพ่ือให&การดําเนินคดีปกครองเป8นไปด&วย
ความเท่ียงธรรมและรวดเร็ว อํานาจเช�นว�าน้ีให&รวมถึงการสั่งห&ามคู�กรณีมิให&ดําเนินคดีปกครองในทาง
ก�อความรําคาญ ในทางประวิงให&ล�าช&า หรือในทางฟุNมเฟPอยเกินสมควร 

การฝNาฝPนไม�ปฏิบัติตามข&อกําหนดตามวรรคหน่ึง เป8นการละเมิดอํานาจศาลและศาล
มีอํานาจสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ 
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ข&อ ๙  บรรดากระบวนพิจารณาตลอดจนการพิพากษาหรือการมีคําสั่งในคดี

ปกครอง ซึ่งศาลเป8นผู&ทําน้ัน ให&ทําเป8นภาษาไทย 
บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู�กรณีหรือของบุคคลใด ๆ หรือท่ีศาลหรือ

พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลได&ทําข้ึน ซึ่งประกอบเป8นสํานวนคดีน้ัน ให&ทําเป8นภาษาไทย 
ในกรณีท่ีเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีส�งต�อศาลได&ทําข้ึนเป8นภาษาต�างประเทศ ให&

ศาลสั่งให&คู�กรณีหรือบุคคลท่ีส�ง จัดทําคําแปลท้ังฉบับหรือเฉพาะแต�ส�วนสําคัญ โดยมีคํารับรองมาย่ืน
เพ่ือแนบไว&กับเอกสารหรือพยานหลักฐานน้ัน 

ในกรณีท่ีคู�กรณีหรือบุคคลท่ีมาศาลไม�เข&าใจภาษาไทย หรือเป8นใบ&หรือหูหนวกและ
อ�านเขียนหนังสือไม�ได& ให&คู�กรณีฝNายท่ีเก่ียวข&องจัดหาล�าม 

 
ข&อ ๑๐  การทําคําขอหรือคําร&องต�อศาลในกระบวนพิจารณา ให&ทําเป8นหนังสือ เว&น

แต�ศาลจะอนุญาตให&ทําด&วยวาจา ในกรณีเช�นว�าน้ี ให&ศาลพิจารณาจดแจ&งข&อความน้ันไว&ในรายงาน
กระบวนพิจารณา 

 
ข&อ ๑๑  ให&ศาลจดแจ&งรายงานการไต�สวน การน่ังพิจารณา หรือการดําเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ ไว&ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว&ในสํานวนคดีทุกคร้ัง 
รายงานกระบวนพิจารณาน้ัน ให&มีรายละเอียดเก่ียวกับเลขคดี ช่ือศาล ช่ือคู�กรณี 

สถานท่ี วันและเวลาท่ีดําเนินการ ข&อความโดยย�อเก่ียวด&วยเร่ืองท่ีกระทํา และลายมือช่ือตุลาการศาล
ปกครอง ในกรณีท่ีกระบวนพิจารณาใดกระทําต�อหน&าคู�กรณีฝNายหน่ึงฝNายใดหรือพยาน ให&คู�กรณีหรือ
พยานดังกล�าวลงลายมือช่ือไว&ในรายงานกระบวนพิจารณาด&วย 

 
ข&อ ๑๒  ถ&าคู�กรณี พยาน หรือบุคคลใดจะต&องลงลายพิมพ:น้ิวมือ แกงได หรือ

เครื่องหมายอย�างอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใด 
เพ่ือแสดงการรับรู&รายงานหรือบันทึกน้ัน หรือเพ่ือรับรองการอ�านหรือส�งเอกสารน้ัน หากกระทําโดยมี
พยานลงลายมือช่ือรับรองไว&ด&วยสองคนแล&ว ให&ถือเสมอกับการลงลายมือช่ือ แต�ถ&ากระทําต�อหน&าศาล 
ไม�จําต&องมีลายมือช่ือของพยานสองคนรับรอง 

ถ&าคู�กรณี พยาน หรือบุคคลท่ีจะต&องลงลายมือช่ือในรายงาน บันทึก หรือเอกสาร
ดังกล�าวลงลายมือช่ือไม�ได&หรือไม�ยอมลงลายมือช่ือ ให&ศาลจดแจ&งเหตุที่ไม�มีลายมือช่ือเช�นว�าน้ันไว& 

 
ข&อ ๑๓  การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต�อศาล คู�กรณีจะย่ืนด&วยตนเองหรือ

มอบฉันทะให&ผู&อ่ืนย่ืนต�อศาลหรือต�อพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาล หรือจะทําโดยวิธีส�งทางไปรษณีย:
ลงทะเบียนก็ได& ในกรณีท่ีส�งทางไปรษณีย:ลงทะเบียน ให&ถือว�าวันท่ีส�งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก�
เจ&าพนักงานไปรษณีย:เป8นวันท่ีย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต�อศาล 

การมอบฉันทะให&ผู&อ่ืนย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให&ทําเป8นหนังสือลงลายมือช่ือ
ผู&มอบ ผู&รับมอบ และพยาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข&อ ๑๔  ในกรณีท่ีศาลหรือพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลต&องแจ&งข&อความหรือต&องส�ง
เอกสารใดให&แก�คู�กรณีฝNายหน่ึงฝNายใดหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&อง ถ&าผู&น้ันหรือผู&แทนของผู&น้ันมิได&รับทราบ
ข&อความหรือมิได&รับเอกสารจากศาลหรือพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาล ให&แจ&งข&อความเป8นหนังสือหรือ
ส�งเอกสารทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับ เว&นแต�ศาลจะมีคําสั่งให&แจ&งข&อความหรือส�งเอกสารโดยวิธีอ่ืน 

ในกรณีท่ีคู�กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องย่ืนคําขอต�อศาลเพ่ือขอให&มีการแจ&งข&อความ 
หรือส�งเอกสารโดยวิธีอ่ืน คู�กรณีหรือบุคคลซึ่งย่ืนคําขอต&องเป8นผู&เสียค�าใช&จ�ายท่ีเกิดจากการแจ&ง
ข&อความหรือส�งเอกสารโดยวิธีดังกล�าว 

 
ข&อ ๑๕  การแจ&งข&อความเป8นหนังสือหรือส�งเอกสารทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบ

รับให&ถือว�าวันท่ีระบุในใบตอบรับเป8นวันท่ีได&รับแจ&ง หากไม�ปรากฏวันท่ีในใบตอบรับ ให&ถือว�าวันท่ี
ครบกําหนดเจ็ดวันนับแต�วันส�งเป8นวันท่ีได&รับแจ&ง เว&นแต�จะพิสูจน:ได&ว�าได&รับก�อนหรือหลังจากวันน้ัน
หรือไม�ได&รับ 

การแจ&งข&อความหรือส�งเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามคําสั่งศาล ให&ศาลกําหนดวันท่ีถือว�า
ผู&รับได&รับแจ&งไว&ด&วย 

 
ข&อ ๑๖  การแจ&งข&อความเป8นหนังสือหรือส�งเอกสารโดยวิธีให&พนักงานเจ&าหน&าท่ี

ของศาลหรือบุคคลอ่ืนนําไปส�ง ถ&าผู&รับไม�ยอมรับหรือถ&าในขณะนําไปส�งไม�พบผู&รับ ให&วางหรือปRด
หนังสือหรือเอกสารน้ันไว&ในท่ีซึ่งเห็นได&ง�าย ณ สถานท่ีน้ันต�อหน&าเจ&าพนักงานตํารวจ ข&าราชการอ่ืน 
พนักงานขององค:กรปกครองส�วนท&องถ่ิน กํานัน แพทย:ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู&ใหญ�บ&าน หรือ
ผู&ช�วยผู&ใหญ�บ&าน และให&ถือว�าผู&รับได&รับแจ&งในวันท่ีวางหรือปRดหนังสือหรือเอกสารน้ัน 

ในกรณีท่ีไม�พบผู&รับ จะส�งหนังสือหรือเอกสารแก�บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู�
หรือทํางานในสถานท่ีน้ันก็ได& และให&ถือว�าผู&รับได&รับแจ&งในวันท่ีได&ส�งหนังสือหรือเอกสารให&แก�บุคคลน้ัน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให&ส�ง วาง หรือปRดหนังสือหรือเอกสาร
ในเวลากลางวันระหว�างพระอาทิตย:ข้ึนและพระอาทิตย:ตก และให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลหรือ
บุคคลผู&นําไปส�ง มอบใบรับลงลายมือช่ือผู&รับ หรือมอบรายงานการส�งหนังสือหรือเอกสารลงลายมือ
ช่ือพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลหรือบุคคลผู&นําไปส�ง แล&วแต�กรณี ต�อศาล เพ่ือรวมไว&ในสํานวนคดี 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสามต&องระบุวิธีส�ง เวลา วัน เดือน ปS ท่ีส�งหนังสือหรือ
เอกสารรวมท้ังช่ือพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลหรือบุคคลผู&นําไปส�ง ใบรับหรือรายงานดังกล�าว จะทํา
โดยวิธีจดลงไว&ที่หนังสือหรือเอกสารต&นฉบับซึ่งย่ืนต�อศาลก็ได& 

 
ข&อ ๑๗  เอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีคู�กรณีย่ืนต�อศาลหรือท่ีศาลได&มา ให&เปRด

โอกาสให&คู�กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต&อง และศาลอาจส�งสําเนาให&
คู�กรณีตามระเบียบน้ี เว&นแต�กรณีท่ีมีกฎหมายคุ&มครองให&ไม�ต&องเปRดเผย หรือกรณีท่ีศาลเห็นว�า
จําเป8นต&องไม�เปRดเผยเพ่ือมิให&เกิดความเสียหายแก�การดําเนินงานของรัฐ 

ในกรณีท่ีเอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดช้ันความลับไว& มีข&อความท่ีไม�
เหมาะสม หรือมีข&อความท่ีอาจเป8นการดูหม่ินหรือหม่ินประมาทบุคคลใด ให&อยู�ในดุลพินิจของศาลท่ี
จะไม�เปRดโอกาสให&คู�กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรับรองถูกต&อง หรือไม�ส�งสําเนาให&
คู�กรณี  ท้ังน้ี ไม�เป8นการตัดอํานาจศาลท่ีจะจัดให&มีการทําสรุปเร่ืองและเปRดโอกาสให&คู�กรณีขอตรวจดู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ทราบ หรือคัดสําเนาสรุปเร่ือง หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต&องของสรุปเร่ือง หรือส�งสําเนาสรุปเร่ือง
ดังกล�าวให&คู�กรณี 

 
ข&อ ๑๘  พยานเฉพาะในส�วนท่ี เ ก่ียวกับการให&ถ&อยคําของตนในคดี หรือ

บุคคลภายนอกผู&มีส�วนได&เสียอาจย่ืนคําขอต�อศาล เพ่ือขอตรวจดูเอกสารท้ังหมดหรือบางฉบับใน
สํานวนคดี หรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกต&องก็ได& แต�ทั้งน้ี ห&ามอนุญาตเช�นว�าน้ันแก� 

(๑) บุคคลภายนอก ในคดีที่พิจารณาโดยไม�เปRดเผย 
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในคดีท่ีศาลห&ามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารใน

สํานวนคดีทั้งหมดหรือบางฉบับเพ่ือรักษาความสงบเรียบร&อยของประชาชนหรือประโยชน:สาธารณะ 
(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีกฎหมายคุ&มครองให&ไม�ต&องเปRดเผยหรือ

กรณีที่ศาลเห็นว�าจําเป8นต&องไม�เปRดเผยเพ่ือมิให&เกิดความเสียหายแก�การดําเนินงานของรัฐ 
 
ข&อ ๑๙  คู�กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม�อาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนา

เอกสารท่ีพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจ&าของสํานวน ตุลาการผู&แถลงคดี 
หรือศาลจัดทําข้ึนเพ่ือใช&เป8นการภายใน ท้ังไม�อาจขอสําเนาอันรับรองถูกต&องของเอกสารน้ัน 

 
ข&อ ๒๐  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนคดี ให&ผู&ขอตามข&อ ๑๗ หรือ

ข&อ ๑๘ หรือบุคคลซึ่งได&รับมอบอํานาจจากผู&ขอเป8นผู&ตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ: วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีศาลปกครองช้ันต&นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล&วแต�กรณี กําหนด เพ่ือความ
สะดวกของศาลหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารน้ัน 

ห&ามคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีก�อนท่ีศาลจะได&อ�านคําพิพากษาหรือ
คําสั่งน้ัน และก�อนท่ีจะได&ลงทะเบียนในสารบบคําพิพากษา 

การรับรองสําเนาเอกสาร ให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลตามท่ีอธิบดีศาลปกครอง
ช้ันต&น หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล&วแต�กรณี กําหนด เป8นผู&รับรอง 

 
ข&อ ๒๑  ถ&าสํานวนคดี เอกสารของคู�กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา 

คําพิพากษา คําสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีรวมไว&ในสํานวนคดีซึ่งยังอยู�ในระหว�างการพิจารณา หรือรอ
การบังคับคดีสูญหายไป หรือบุบสลายท้ังหมดหรือแต�บางส�วน และกรณีดังกล�าวเป8นการขัดข&องต�อ
การพิจารณาพิพากษา การมีคําสั่ง หรือการบังคับคดี  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู�กรณีฝNายท่ี
เก่ียวข&องมีคําขอ ให&ศาลสั่งให&คู�กรณีหรือบุคคลผู&ถือเอกสารน้ันนําสําเนาท่ีรับรองถูกต&องมาส�งต�อศาล 
ถ&าสําเนาเช�นว�าน้ันท้ังหมดหรือบางส�วนหาไม�ได& ศาลอาจมีคําสั่งให&พิจารณาคดีน้ันใหม�หรือมีคําสั่ง
อย�างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน:แห�งความยุติธรรม 

 
ข&อ ๒๒  เพ่ือให&กระบวนพิจารณาเป8นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ศาล

อาจมีคําสั่งให&การติดต�อสื่อสารระหว�างศาลด&วยกันกระทําโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน แทนการติดต�อโดยทางไปรษณีย:หรือประกอบกันก็ได& โดยคํานึงถึง
ความจําเป8นเร�งด�วนและความเหมาะสมแก�ลักษณะเน้ือหาของเร่ืองท่ีทําการติดต�อ รวมท้ังจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�คู�กรณี พยาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข&อง ศาลอาจมีคําสั่งให&
การแจ&งข&อความหรือการส�งเอกสารระหว�างศาลกับคู�กรณี พยาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข&อง กระทําโดย
วิธีการตามวรรคหน่ึงก็ได& โดยให&ศาลกําหนดวันท่ีถือว�าได&รับแจ&งข&อความหรือเอกสารไว&ด&วย 

 
ข&อ ๒๓  สํานวนคดี เอกสารของคู�กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา 

คําพิพากษา คําสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีรวมไว&ในสํานวนคดี ไม�ว�าจะเป8นเอกสารต&นฉบับหรือสําเนาคู�
ฉบับ ถ&าศาลเห็นสมควร จะมีคําสั่งให&เก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปข&อมูลอิเล็กทรอนิกส:ก็ได& 

 
ข&อ ๒๔  ให&ศาลมีอํานาจเรียกเก็บค�าใช&จ�ายในการแจ&งข&อความหรือส�งเอกสาร การ

คัดสําเนา หรือการรับรองเอกสารตามระเบียบน้ี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ:และอัตราท่ีประธานศาล
ปกครองสูงสุดกําหนด 

 
ภาค ๒ 

วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองช้ันต&น 
   

 
หมวด ๑ 

การเสนอคําฟ5องและตรวจคําฟ5อง 
   

 
ข&อ ๒๕  ผู&ฟ5องคดีปกครองต&องเป8นผู&มีสิทธิฟ5องคดีต�อศาลปกครองตามท่ีบัญญัติไว&

ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ 
 
ข&อ ๒๖  บุคคลผู&ไร&ความสามารถจะฟ5องคดีปกครองได&ต�อเม่ือได&ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย:ว�าด&วยความสามารถ 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให&ต&องมีการอนุญาตหรือต&องได&รับความยินยอมก�อน 

ให&แนบหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพร&อมกับคําฟ5องด&วย 
 
ข&อ ๒๗  ในกรณีท่ีผู&เยาว:ซึ่งมีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบห&าปSบริบูรณ:ประสงค:จะฟ5องคดี

ปกครองด&วยตนเอง ถ&าศาลเห็นสมควร จะอนุญาตให&ฟ5องคดีปกครองด&วยตนเองก็ได& ในกรณีเช�นว�าน้ี 
ให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลแจ&งให&ผู&แทนโดยชอบธรรมของผู&เยาว:ดังกล�าวทราบ และศาลอาจมี
คําสั่งให&ผู&แทนโดยชอบธรรมน้ันหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข&องให&ข&อเท็จจริงต�อศาลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได& 

 
ข&อ ๒๘  การเสนอเรื่องพร&อมความเห็นของผู&ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาต�อศาล 

ในกรณีท่ีผู&ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาเห็นว�ากฎหรือการกระทําใดของหน�วยงานทางปกครองหรือ
เจ&าหน&าท่ีของรัฐไม�ชอบด&วยกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว&ในมาตรา ๔๓ ให&ทําเป8นคําฟ5องมีรายการตามท่ี
บัญญัติไว&ในมาตรา ๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ผู&ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาจะมอบอํานาจให&
เจ&าหน&าท่ีสํานักงานผู&ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาเป8นผู&ฟ5องคดีปกครองและดําเนินคดีปกครองแทนก็ได& 

 
ข&อ ๒๙  การฟ5องคดีปกครองต&องย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจตามท่ี

บัญญัติไว&ในมาตรา ๔๗ 
คําฟ5องซึ่งอาจย่ืนต�อศาลได&สองศาลหรือหลายศาล ไม�ว�าจะเป8นเพราะภูมิลําเนาของ

ผู&ฟ5องคดี เพราะสถานท่ีท่ีมูลคดีเกิด หรือเพราะมีข&อหาหลายข&อ ถ&ามูลคดีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ผู&ฟ5อง
คดีจะย่ืนคําฟ5องต�อศาลหน่ึงศาลใดก็ได& 

การฟ5องคดีปกครองท่ีมูลคดีมิได&เกิดข้ึนในราชอาณาจักร ถ&าผู&ฟ5องคดีเป8นผู&มีสัญชาติ
ไทยและไม�มีภูมิลําเนาอยู�ในราชอาณาจักร ให&ย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองกลาง 

 
ข&อ ๓๐  การฟ5องคดีต�อศาลปกครองต&องย่ืนฟ5องภายในกําหนดระยะเวลาและตาม

หลักเกณฑ:ที่บัญญัติไว&ในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
คําฟ5องท่ีย่ืนเม่ือพ&นกําหนดระยะเวลาการฟ5องคดีแล&ว ให&ศาลมีคําสั่งไม�รับไว&

พิจารณาและสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ เว&นแต�ศาลเห็นว�าคดีน้ันเป8นประโยชน:แก�ส�วนรวม
หรือมีเหตุจําเป8นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู�กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว&พิจารณาก็ได& คําสั่งรับคําฟ5องไว&
พิจารณาให&เป8นท่ีสุด 

 
ข&อ ๓๑  ในกรณีที่มีการฟ5องคดีปกครองต�อศาลอ่ืนซึ่งมิใช�ศาลปกครอง ถ&าปรากฏว�า

ศาลน้ันไม�รับคําฟ5องไว&พิจารณาเพราะไม�มีอํานาจพิจารณาคดีน้ัน หรือผู&ฟ5องคดีถอนคําฟ5องจากศาลน้ัน
เพ่ือฟ5องคดีใหม�ต�อศาลปกครอง ให&ถือว�ากําหนดระยะเวลาการฟ5องคดีสะดุดหยุดอยู�เท�าระยะเวลา
ต้ังแต�วันย่ืนคําฟ5องจนถึงวันท่ีคดีของศาลอ่ืนน้ันถึงท่ีสุด 

 
ข&อ ๓๒  คําฟ5องต&องทําเป8นหนังสือและมีรายการตามท่ีบัญญัติไว&ในมาตรา ๔๕ กับ

ให&แนบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข&องด&วย ในกรณีท่ีไม�อาจแนบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข&องได&เพราะ
พยานหลักฐานอยู�ในความครอบครองของหน�วยงานทางปกครอง เจ&าหน&าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน 
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให&ระบุเหตุที่ไม�อาจแนบพยานหลักฐานไว&ด&วย 

ในกรณีท่ีผู&ถูกฟ5องคดีมิใช�หน�วยงานทางปกครองหรือเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ให&ระบุช่ือ
และท่ีอยู�ของบุคคลซึ่งเป8นผู&ถูกฟ5องคดีไว&ด&วย 

 
ข&อ ๓๓  ให&ผู&ฟ5องคดีจัดทําสําเนาคําฟ5องและสําเนาพยานหลักฐานท่ีผู&ฟ5องคดีรับรอง

สําเนาถูกต&องตามจํานวนของผู&ถูกฟ5องคดีย่ืนมาพร&อมกับคําฟ5องด&วย 
ในกรณีที่ผู &ฟ5องคดีไม�จัดทําสําเนาคําฟ5องและสําเนาพยานหลักฐานให&ครบถ&วน 

หรือในกรณีท่ีจํานวนผู&ถูกฟ5องคดีเพ่ิมข้ึน ศาลมีอํานาจแจ&งให&ผู&ฟ5องคดีจัดทําสําเนาเพ่ิมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าผู&ฟ5องคดีไม�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ศาลจะสั่งไม�รับคําฟ5องไว&
พิจารณาและสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความก็ได& 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข&อ ๓๔  คําฟ5องท่ีขอให&ศาลสั่งให&ใช&เงินหรือส�งมอบทรัพย:สินอันสืบเน่ืองจากคดีตาม
มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) หรือ (๔) ให&ชําระค�าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย:เป8นเงินสด เช็คซึ่งธนาคาร
รับรองหรือเช็คซึ่งส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป8นผู&สั่งจ�าย โดยให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลออกใบ
รับให&หรือชําระค�าธรรมเนียมศาลโดยวิธีการอ่ืนดังต�อไปน้ี พร&อมท้ังค�าธรรมเนียมหรือค�าใช&จ�ายอย�าง
อ่ืนในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการดังกล�าว ถ&ามี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีประธาน
ศาลปกครองสูงสุดกําหนด 

(๑) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
(๒) หักบัญชีธนาคาร หรือชําระผ�านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลท่ีประกอบ

ธุรกิจการบริการรับชําระหน้ีแทนหรือด&วยเคร่ืองฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
(๓) ทางอินเทอร:เน็ต 
(๔) วิธีการอ่ืนตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดกําหนด๒ 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผู &ฟ5องคดีหลายคนร�วมกันยื่นคําฟ5องเป8นฉบับเดียวกัน 

หากเป8นกรณีท่ีอาจแบ�งแยกได&ว�าทุนทรัพย:ของผู&ฟ5องคดีแต�ละคนเป8นจํานวนเท�าใด ให&ผู&ฟ5องคดีแต�ละ
คนชําระค�าธรรมเนียมศาลตามส�วนของตน 

ในการคํานวณทุนทรัพย: ถ&าทุนทรัพย:ไม�ถึงหน่ึงร&อยบาทให&นับเป8นหน่ึงร&อยบาท เศษ
ของหน่ึงร&อยบาท ถ&าถึงห&าสิบบาทให&นับเป8นหน่ึงร&อยบาท ถ&าตํ่ากว�าห&าสิบบาท ให&ป9ดท้ิง 

เม่ือได&ชําระค�าธรรมเนียมศาลแล&ว ถ&าทุนทรัพย:แห�งคําฟ5องเพ่ิมข้ึน ไม�ว�าจะโดยการ
ย่ืนคําฟ5องเพ่ิมเติมหรือโดยประการอ่ืน ให&ศาลมีคําสั่งให&ผู&ฟ5องคดีชําระค�าธรรมเนียมศาลเพ่ิมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าผู&ฟ5องคดีไม�ดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให&ศาลมีคําสั่ง
ไม�รับคําฟ5องไว&พิจารณา 

 
ข&อ ๓๕  คําฟ5องท่ีย่ืนต�อศาล ให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบ

ความและออกใบรับให&ผู&ฟ5องคดี แล&วตรวจคําฟ5องในเบ้ืองต&น ถ&าเห็นว�าเป8นคําฟ5องท่ีสมบูรณ:ครบถ&วน
ให&เสนอคําฟ5องดังกล�าวต�ออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือดําเนินการต�อไป ถ&าเห็นว�าคําฟ5องน้ันไม�
สมบูรณ:ครบถ&วน ไม�ว�าด&วยเหตุใด ๆ หรือผู&ฟ5องคดีชําระค�าธรรมเนียมศาลไม�ครบถ&วน ให&พนักงาน
เจ&าหน&าท่ีของศาลแนะนําให&ผู&ฟ5องคดีแก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ถ&าเห็นว�าข&อท่ีไม�สมบูรณ:ครบถ&วนน้ันเป8นกรณีท่ีไม�อาจแก&ไขให&ถูกต&องได& หรือเป8นคดีท่ีไม�อยู�
ในอํานาจของศาลปกครอง หรือผู&ฟ5องคดีไม�แก&ไขคําฟ5องหรือไม�ชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให&บันทึกไว&แล&วเสนอคําฟ5องดังกล�าวต�ออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือ
ดําเนินการต�อไป 

 
ข&อ ๓๖  นับแต�เวลาท่ีได&ย่ืนคําฟ5องต�อศาลแล&ว คดีน้ันอยู�ในระหว�างการพิจารณา 

และผลแห�งการน้ี 
(๑) ห&ามมิให&ผู&ฟ5องคดีย่ืนคําฟ5องเร่ืองเดียวกันน้ันต�อศาลเดียวกันหรือต�อศาลอ่ืนอีก 

และ 

                                                 
๒ ข&อ ๓๔ วรรคหน่ึง แก&ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๒) ถ&ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในพฤติการณ:อันเก่ียวด&วยการย่ืนฟ5องคดีต�อศาลท่ีมี
เขตอํานาจศาลเหนือคดีน้ัน เช�น การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิลาํเนาของ
ผู&ฟ5องคดี การเปลี่ยนแปลงเช�นว�าน้ันหาตัดอํานาจศาลท่ีรับคําฟ5องไว&ในอันท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีน้ันไม� 

 
ข&อ ๓๗  เม่ือได&รับคําฟ5องจากพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาล ให&อธิบดีศาลปกครอง

ช้ันต&นจ�ายสํานวนคดีให&แก�องค:คณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ:ท่ีบัญญัติไว&ใน
มาตรา ๕๖ 

ให&ตุลาการหัวหน&าคณะแต�งต้ังตุลาการในองค:คณะคนหน่ึงเป8นตุลาการเจ&าของ
สํานวน แล&วให&ตุลาการเจ&าของสํานวนตรวจคําฟ5อง ถ&าเห็นว�าเป8นคําฟ5องที่ไม�สมบูรณ:ครบถ&วนซึ่งผู&
ฟ5องคดีอาจแก&ไขได& หรือผู&ฟ5องคดีชําระค�าธรรมเนียมศาลไม�ครบถ&วน ให&ตุลาการเจ&าของสํานวนมี
คําสั่งให&ผู&ฟ5องคดีแก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าไม�มีการ
แก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือข&อท่ีไม�สมบูรณ:ครบถ&วน
น้ันเป8นกรณีท่ีไม�อาจแก&ไขให&ถูกต&องได& หรือเป8นคดีท่ีไม�อยู�ในอํานาจของศาลปกครอง ให&ตุลาการ
เจ&าของสํานวนเสนอองค:คณะสั่งไม�รับคําฟ5องไว&พิจารณาและสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ 

 
ข&อ ๓๘  ในกรณีท่ีศาลสั่งไม�รับคําฟ5องไว&พิจารณาท้ังหมดหรือแต�บางส�วน ให&ศาลมี

อํานาจสั่งคืนค�าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือบางส�วนให&แก�ผู&ฟ5องคดี 
 
ข&อ ๓๙  ในกรณีท่ีองค:คณะเห็นว�าคดีท่ีย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&นอยู�ในอํานาจ

ของศาลปกครองสูงสุด ให&เสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือพิจารณาสั่งให&ส�งคําฟ5องน้ันไปยัง
ประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

ถ&าประธานศาลปกครองสูงสุดไม�เห็นด&วยกับคําสั่งของอธิบดีศาลปกครองช้ันต&น ให&
ส�งคําฟ5องน้ันคืนไปยังศาลปกครองช้ันต&น และให&ศาลปกครองช้ันต&นน้ันพิจารณาพิพากษาคดีน้ันต�อไป 

ถ&าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นด&วยกับคําสั่งดังกล�าวและศาลปกครองสูงสุดได&
รับคําฟ5องไว&พิจารณาแล&ว ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ และให&ถือ
ว�ามีการฟ5องคดีน้ันต�อศาลปกครองสูงสุดต้ังแต�วันท่ีมีการย่ืนคําฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&น 

 
ข&อ ๔๐  ในกรณีท่ีองค:คณะเห็นว�าคดีท่ีย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&นอยู�ในเขต

อํานาจของศาลปกครองช้ันต&นอ่ืน ให&เสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือมีคําสั่งให&ส�งคําฟ5องน้ันไปยัง
ศาลปกครองชั้นต&นอื่นที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการ และเมื่อศาลปกครองชั้นต&นอื่นได&รับ
คําฟ5องน้ันไว&พิจารณาแล&ว ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นท่ีส�งคําฟ5องไปสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ 
และให&ถือว�ามีการฟ5องคดีน้ันต�อศาลปกครองช้ันต&นอ่ืนต้ังแต�วันท่ีมีการย่ืนคําฟ5องต�อศาลปกครอง
ช้ันต&นแห�งแรก 

ในกรณีท่ีศาลปกครองช้ันต&นซึ่งได&รับคําฟ5องท่ีส�งมาเห็นว�าคดีน้ันอยู�ในเขตอํานาจ
ของศาลปกครองช้ันต&นท่ีส�งคําฟ5องมาหรือศาลปกครองช้ันต&นอ่ืน ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นน้ัน
เสนอความเห็นต�อประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งในเร่ืองเขตอํานาจศาล 

ในกรณีท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว�าคดีน้ันไม�อยู�ในเขตอํานาจของศาล
ปกครองช้ันต&นแห�งแรก ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นน้ันสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ และให&



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ศาลปกครองช้ันต&นท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว�าคดีอยู�ในเขตอํานาจดําเนินการลงทะเบียนคดี
ในสารบบความ และให&ถือว�ามีการฟ5องคดีต�อศาลปกครองช้ันต&นน้ันต้ังแต�วันท่ีมีการย่ืนคําฟ5องต�อศาล
ปกครองช้ันต&นแห�งแรก 

 
ข&อ ๔๑  ในกรณีท่ีองค:คณะเห็นว�าคดีท่ีย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&นมีหลายข&อหา 

ถ&าข&อหาหน่ึงข&อหาใดเป8นเร่ืองท่ีไม�อยู�ในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันต&นน้ัน ไม�ว�าจะ
โดยเหตุท่ีข&อหาดังกล�าวอยู�ในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันต&นอ่ืน ศาลปกครองสูงสุด 
หรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช�ศาลปกครอง ให&สั่งไม�รับข&อหาท่ีไม�อยู�ในอํานาจหรือเขตอํานาจไว&พิจารณา แล&ว
ดําเนินกระบวนพิจารณาในส�วนของข&อหาท่ีอยู�ในอํานาจและเขตอํานาจต�อไป แต�ในกรณีท่ีองค:คณะ
เห็นว�าข&อหาที่สั่งไม�รับไว&พิจารณาจะมีผลต�อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต&นนั้น 
องค:คณะอาจมีคําสั่งให&รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว&จนกว�าข&อหาท่ีสั่งไม�รับไว&พิจารณาจะได&มีการ
พิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีโดยศาลท่ีมีอํานาจหรือเขตอํานาจ และคดีถึงท่ีสุดแล&ว 

ในกรณีท่ีคดีท่ีย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&นข&อหาใดมีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน 
และปรากฏว�ามีประเด็นท่ีจําเป8นต&องวินิจฉัยก�อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห�งคดีได&อยู�ในอํานาจหรือ
เขตอํานาจของศาลปกครองช้ันต&นอ่ืนหรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช�ศาลปกครอง ศาลปกครองช้ันต&นซึ่งรับคดีไว& 
มีอํานาจวินิจฉัยประเด็นเก่ียวพันกันท่ีต&องวินิจฉัยก�อนน้ันเพ่ือให&ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห�ง
คดีได& 

ในกรณีที่คดีที่ย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองช้ันต&นข&อหาใดมีหลายประเด็นเก่ียวพันกันและ
ปรากฏว�ามีประเด็นท่ีจําเป8นต&องวินิจฉัยก�อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห�งคดีได&อยู�ในอํานาจของศาล
ปกครองสูงสุด และประเด็นท่ีต&องวินิจฉัยก�อนน้ันเป8นประเด็นท่ีศาลปกครองช้ันต&นเห็นว�ากฎหรือ
คําสั่งทางปกครองใดน�าจะไม�ชอบด&วยกฎหมาย ให&ศาลปกครองช้ันต&นสั่งไม�รับประเด็นน้ันไว&พิจารณา 
แล&วดําเนินกระบวนพิจารณาในส�วนของประเด็นท่ีอยู�ในอํานาจต�อไป แต�ในกรณีท่ีองค:คณะเห็นว�า
ประเด็นท่ีสั่งไม�รับไว&พิจารณาจะมีผลต�อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองช้ันต&น องค:คณะ
อาจมีคําสั่งให&รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว&จนกว�าประเด็นท่ีสั่งไม�รับไว&พิจารณาจะได&มีการพิพากษา
หรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีโดยศาลปกครองสูงสุดแล&ว 

 
หมวด ๑/๑ 

การขอยกเว&นค�าธรรมเนียมศาล๓ 
   

 
ข&อ ๔๑/๑  ถ&าคู�กรณีใดอ&างว�า ไม�มีทรัพย:สินเพียงพอท่ีจะเสียค�าธรรมเนียมศาล 

หรือโดยสถานะของผู&ขอถ&าไม�ได&รับยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลจะได&รับความเดือดร&อนเกินสมควร 
เมื่อศาลได&ไต�สวนแล&วเป8นที่เชื่อได&ว�า คู�กรณีนั้นไม�มีทรัพย:สินเพียงพอที่จะเสียค�าธรรมเนียมศาล 
หรือโดยสถานะของผู&ขอถ&าไม�ได&รับยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลจะได&รับความเดือดร&อนเกินสมควรก็ให&
ศาลอนุญาตให&คู�กรณีน้ันดําเนินคดีโดยยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลได& แต�การขอเช�นว�าน้ี ผู&ขอจะต&อง

                                                 
๓ หมวด ๑/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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แสดงให&เป8นท่ีพอใจศาลด&วยว�าคดีของผู&ขอมีข&ออ&างหรือข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับคําฟ5องไว&พิจารณา 
หรือในกรณีอุทธรณ:ศาลเห็นว�ามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะอุทธรณ:ได& แล&วแต�กรณี 

 
ข&อ ๔๑/๒  คู�กรณีใดมีความจํานงจะดําเนินคดีโดยได&รับยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลให&

ยื่นคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลโดยทําเป8นคําร&องต�อศาลปกครองชั้นต&นพร&อมกับคําฟ5องหรือ
คําอุทธรณ: แล&วแต�กรณี ในการนี้ให&คู�กรณีที่ยื่นคําขอสาบานตัวให&คําชี้แจงต�อพนักงานเจ&าหน&าที่ว�า
ไม �ม ีทรัพย:สินเพียงพอท่ีจะเสียค�าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของตนถ&าไม�ได& รับยกเว&น
ค�าธรรมเนียมศาลจะได&รับความเดือดร&อนเกินสมควร 

ถ&าคู�กรณีมิได&ย่ืนคําขอพร&อมกับคําฟ5องหรือคําอุทธรณ:ตามวรรคหน่ึง คู�กรณีอาจย่ืน
คําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลต�อศาลปกครองช้ันต&นในภายหลังได& 

เม่ือพนักงานเจ&าหน&าท่ีได&บันทึกถ&อยคําสาบานตัวให&คําช้ีแจงของผู&ขอดําเนินคดีท่ีขอ
ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลแล&ว ให&ศาลท่ีรับคําขอเป8นผู&พิจารณาและไต�สวนคําขอน้ัน หากเห็นว�าคดีของ
คู�กรณีท่ีย่ืนคําขอไม�มีข&ออ&างหรือข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับคําฟ5องไว&พิจารณา หรือไม�มีเหตุผลอัน
สมควรท่ีจะอุทธรณ: แล&วแต�กรณี ให&ศาลน้ันมีคําสั่งยกคําขอโดยไม�ต&องไต�สวนคําขอ 

กรณีท่ีศาลเห็นว�าคดีของคู�กรณีท่ีย่ืนคําขอมีข&ออ&างหรือข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะ
รับคําฟ5องไว&พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะอุทธรณ: แล&วแต�กรณี ให&ศาลจัดส�งสําเนาถ&อยคํา
เช�นว�าน้ันไปให&คู�กรณีอีกฝNายหน่ึง พร&อมด&วยสําเนาคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลและสําเนาคํา
ฟ5องหรือคําอุทธรณ: แล&วแต�กรณี 

 
ข&อ ๔๑/๓  เม่ือศาลปกครองช้ันต&นได&ฟ9งคู�กรณีทุกฝNายและทําการไต�สวนตามท่ี

เห็นสมควรแล&วเห็นว�ามีเหตุตามคําขอจริง ให&ศาลปกครองช้ันต&นอนุญาตให&คู�กรณีท่ีย่ืนคําขอ
ดําเนินคดีโดยยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือเฉพาะบางส�วน หากเห็นว�าไม�มีเหตุตามคําขอจริง 
ให&ศาลมีคําสั่งยกคําขอน้ันเสีย 

ถ&าคู�กรณีฝNายท่ีมิได& ย่ืนคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลไม�มีภูมิลําเนาอยู�ใน
ราชอาณาจักร ให&ศาลมีอํานาจไต�สวนผู&ย่ืนคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลแต�ฝNายเดียว แล&วมีคําสั่ง
ตามวรรคหน่ึงได& 

คําสั่งให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลท้ังหมดให&เป8นท่ีสุด 
 
ข&อ ๔๑/๔  ถ&าศาลปกครองช้ันต&นมีคําสั่งให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส�วน

หรือมีคําสั่งให&ยกคําขอ ผู&ย่ืนคําขอมีสิทธิดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี ภายในสิบห&าวันนับ
แต�วันท่ีได&รับแจ&งคําสั่ง 

(๑) ย่ืนคําร&องขอให&พิจารณาคําขอน้ันใหม� เพ่ืออนุญาตให&นําพยานหลักฐานมาแสดง
เพ่ิมเติมว�าไม�มีทรัพย:สินเพียงพอท่ีจะเสียค�าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู&ขอ ถ&าไม�ได&รับ
ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลจะได&รับความเดือดร&อนเกินสมควร  ท้ังน้ี เฉพาะคดีท่ีศาลเห็นว�ามีข&ออ&าง
หรือข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับคําฟ5องไว&พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะอุทธรณ:ได& แล&วแต�
กรณี โดยย่ืนคําร&องขอต�อศาลปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน เม่ือศาลมีคําสั่งเป8นประการใดแล&วให&เป8น
ท่ีสุด หรือ 
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(๒) อุทธรณ:คําสั่งน้ันต�อศาลปกครองสูงสุด โดยย่ืนคําร&องอุทธรณ:คําสั่งต�อศาล
ปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน 

ในกรณีท่ีคู�กรณีใช&สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย�างใดอย�างหน่ึงแล&ว จะใช&สิทธิอีก
ประการหน่ึงมิได& 

 
ข&อ ๔๑/๕  เม่ือคู�กรณีใดได&รับอนุญาตให&ดําเนินคดีในศาลปกครองช้ันต&นโดยยกเว&น

ค�าธรรมเนียมศาลแล&ว หากต�อมาย่ืนคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ: ให&ถือว�าคู�กรณี
น้ันยังเป8นผู&ไม�มีทรัพย:สินเพียงพอท่ีจะเสียค�าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู&ขอถ&าไม�ได&รับ
ยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลจะได&รับความเดือดร&อนเกินสมควรอยู� เว&นแต�จะปรากฏต�อศาลเป8นอย�างอ่ืน 

 
ข&อ ๔๑/๖  เม่ือศาลอนุญาตให&คู�กรณีใดฟ5องหรืออุทธรณ:คดีโดยยกเว&นค�าธรรมเนียม

ศาล คู�กรณีน้ันไม�ต&องเสียค�าธรรมเนียมศาลท่ีได&รับยกเว&นในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลน้ัน 
ถ&าปรากฏต�อศาลว�าคู�กรณีที่ฟ5องหรืออุทธรณ:คดีโดยได&รับยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลมี

ทรัพย:สินเพียงพอจะเสียค�าธรรมเนียมศาลได&โดยมีอยู�แล&วในเวลาท่ีย่ืนคําขอให&ยกเว&นค�าธรรมเนียม
ศาล หรือโดยสถานะของคู�กรณีในขณะย่ืนคําขอ แม&ไม�ได&รับยกเว&นค�าธรรมเนียมศาลก็ไม�ได&รับความ
เดือดร&อนเกินสมควร ให&ศาลรอการพิจารณาคดีไว&ก�อน และมีคําสั่งให&คู�กรณีน้ันนําค�าธรรมเนียมศาล
มาชําระภายในเวลาท่ีศาลกําหนด หากไม�ชําระภายในเวลาดังกล�าว ให&ศาลมีคําสั่งจําหน�ายคดีออก
จากสารบบความ๔ 

 
หมวด ๒ 

การแสวงหาข&อเท็จจริง 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การแสวงหาข&อเท็จจริงจากคําฟ5อง คําให&การ คําคัดค&านคําให&การ และคําให&การเพ่ิมเติม 
   

 
ข&อ ๔๒  เม่ือตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าคําฟ5องใดเป8นคําฟ5องท่ีสมบูรณ:ครบถ&วน 

ให&มีคําสั่งรับคําฟ5องและมีคําสั่งให&ผู& ถูกฟ5องคดีทําคําให&การ โดยส�งสําเนาคําฟ5องและสําเนา
พยานหลักฐานไปด&วย ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะกําหนดประเด็นท่ีผู&ถูกฟ5องคดีต&องให&การ หรือให&จัดส�ง
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข&องหรือท่ีจะเป8นประโยชน:แก�การพิจารณาของศาลด&วยก็ได& เว&นแต�เป8นกรณีท่ี
กําหนดไว&ในข&อ ๖๑ 

ในกรณีท่ีพยานหลักฐานประกอบคําฟ5องมีปริมาณหรือสภาพท่ีทําให&การส�งสําเนา
ให&แก�ผู& ถูกฟ5องคดีเป8นภาระแก�ศาลเป8นอย�างมาก ให&ส�งสําเนาคําฟ5องไปพร&อมกับรายการ
พยานหลักฐานท่ีผู&ถูกฟ5องคดีอาจขอดูหรือขอรับได&ที่ศาล 

 
                                                 

๔ ข&อ ๔๑/๖ วรรคสอง แก&ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข&อ ๔๓  ให&ผู&ถูกฟ5องคดีย่ืนคําให&การโดยชัดแจ&งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข&อหาท่ี
ปรากฏในคําฟ5องและคําขอท&ายฟ5อง และเหตุแห�งการน้ัน พร&อมส�งพยานหลักฐานตามท่ีตุลาการ
เจ&าของสํานวนกําหนด โดยจัดทําสําเนาคําให&การและสําเนาพยานหลักฐานดังกล�าวท่ีรับรองถูกต&อง
หน่ึงชุดหรือตามจํานวนท่ีตุลาการเจ&าของสํานวนกําหนดย่ืนมาพร&อมกับคําให&การด&วย  ท้ังน้ี ภายใน
สามสิบวัน นับแต�วันท่ีได&รับสําเนาคําฟ5อง หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

 
ข&อ ๔๔  ผู&ถูกฟ5องคดีจะฟ5องแย&งมาในคําให&การก็ได& คําฟ5องแย&งน้ันให&ถือเสมือนเป8น

คําฟ5องใหม� 
ในกรณีท่ีคําฟ5องแย&งน้ันเป8นเร่ืองอ่ืนท่ีไม�เก่ียวกับคําฟ5องเดิม ให&ตุลาการเจ&าของ

สํานวนสั่งไม�รับคําฟ5องแย&ง คําสั่งดังกล�าวให&เป8นท่ีสุด 
 
ข&อ ๔๕  ในกรณีท่ีตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าคําให&การของผู&ถูกฟ5องคดีไม�

ครบถ&วน หรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให&ผู&ถูกฟ5องคดีดําเนินการแก&ไขหรือจัดทําคําให&การส�งมาใหม�ก็ได& 
 
ข&อ ๔๖  ในกรณีที่ผู&ถูกฟ5องคดีมิได&จัดทําคําให&การพร&อมท้ังพยานหลักฐานย่ืนต�อศาล

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให&ถือว�าผู&ถูกฟ5องคดียอมรับข&อเท็จจริงตามข&อหาของผู&ฟ5องคดี และให&ศาล
พิจารณาพิพากษาต�อไปตามท่ีเห็นเป8นการยุติธรรม 

 
ข&อ ๔๗  เม่ือผู&ถูกฟ5องคดีย่ืนคําให&การแล&ว ให&ศาลส�งสําเนาคําให&การพร&อมท้ังสําเนา

พยานหลักฐานไปยังผู&ฟ5องคดีเพ่ือให&ผู&ฟ5องคดีคัดค&านหรือยอมรับคําให&การหรือพยานหลักฐานท่ีผู&ถูก
ฟ5องคดีย่ืนต�อศาล ในการน้ี ตุลาการเจ&าของสํานวนจะกําหนดประเด็นท่ีผู&ฟ5องคดีต&องช้ีแจง หรือให&
จัดส�งพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได& 

ถ&าผู&ฟ5องคดีประสงค:จะคัดค&านคําให&การ ให&ทําคําคัดค&านคําให&การย่ืนต�อศาลพร&อม
สําเนาหน่ึงชุดหรือตามจํานวนท่ีศาลกําหนด  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได&รับสําเนาคําให&การ 
หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ถ&าผู&ฟ5องคดีไม�ประสงค:จะทําคําคัดค&านคําให&การ แต�ประสงค:จะให&ศาลพิจารณา
พิพากษาคดีต�อไป ให&ผู&ฟ5องคดีแจ&งเป8นหนังสือให&ศาลทราบภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ถ&าผู&ฟ5องคดีไม�ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจําหน�ายคดีออก
จากสารบบความก็ได& 

 
ข&อ ๔๘  คําคัดค&านคําให&การของผู&ฟ5องคดีให&มีได&เฉพาะในประเด็นท่ีได&ยกข้ึนกล�าว

ในคําฟ5อง คําให&การ หรือท่ีศาลกําหนด 
ถ&าผู&ฟ5องคดีทําคําคัดค&านคําให&การโดยมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมข้ึนใหม�ต�างจากคํา

ฟ5อง คําให&การ หรือท่ีศาลกําหนด ให&ศาลสั่งไม�รับประเด็นหรือคําขอใหม�น้ันไว&พิจารณา 
 
ข&อ ๔๙  ให&ศาลส�งสําเนาคําคัดค&านคําให&การของผู&ฟ5องคดีให&ผู&ถูกฟ5องคดีเพ่ือย่ืน

คําให&การเพ่ิมเติมต�อศาลพร&อมสําเนาหน่ึงชุดหรือตามจํานวนท่ีศาลกําหนด ภายในสิบห&าวันนับแต�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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วันท่ีได&รับสําเนาคําคัดค&านคําให&การ หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด เม่ือศาลได&รับคําให&การ
เพ่ิมเติมจากผู&ถูกฟ5องคดีแล&ว ให&ส�งสําเนาคําให&การเพ่ิมเติมน้ันให&แก�ผู&ฟ5องคดี 

เม่ือพ&นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผู&ถูกฟ5องคดีย่ืนคําให&การเพ่ิมเติม
แล&ว หากตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าคดีมีข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมี
คําสั่งช้ีขาดคดีได&แล&ว ให&ตุลาการเจ&าของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกตามข&อ ๖๐ เสนอองค:คณะเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการต�อไป 

 
ข&อ ๔๙/๑๕ คําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นท่ีไม�รับคําฟ5องไว&พิจารณา คําสั่งจําหน�าย

คดีออกจากสารบบความโดยไม�มีการวินิจฉัยช้ีขาดคดี คําสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลตามมาตรา 
๖๔ หรือคําสั่งอ่ืนใดซึ่งไม�ต&องห&ามอุทธรณ:ระหว�างพิจารณาตามข&อ ๑๐๐ วรรคสอง ผู&มีส�วนได&เสียมี
สิทธิย่ืนคําร&องอุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวต�อศาลปกครองสูงสุดภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได&รับแจ&งคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นน้ัน 

คําร&องตามวรรคหน่ึงให&ย่ืนต�อศาลปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน และให&พนักงาน
เจ&าหน&าท่ีของศาลรีบส�งคําร&องพร&อมด&วยคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นและเอกสารหรือสําเนาเอกสาร
ท่ีเก่ียวข&องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดส�งคําร&องให&องค:คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือ
พิจารณาคําร&องและมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น หรือมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืนแล&วส�งให&
ศาลปกครองช้ันต&นอ�าน 

ในการอ�านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งให&คู�กรณีทราบ
กําหนดวันอ�านคําสั่งเป8นการล�วงหน&าตามสมควร ถ&าไม�มีคู�กรณีมาศาลในวันนัดอ�านคําสั่งศาล ให&ศาล
งดการอ�านและบันทึกไว& และให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งคําสั่งดังกล�าวทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังคู�กรณีทั้งหมดหรือบางส�วนท่ีมิได&มาศาล 

ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืนต�างไปจากคําสั่งของศาลปกครอง
ช้ันต&น ให&ศาลปกครองช้ันต&นดําเนินการต�อไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดไว& 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การแสวงหาข&อเท็จจริงของศาล 
   

 
ข&อ ๕๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอํานาจแสวงหาข&อเท็จจริงได&ตามความ

เหมาะสม ในการน้ีศาลอาจแสวงหาข&อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู&เช่ียวชาญ หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู�กรณีท่ีปรากฏในคําฟ5อง คําให&การ คําคัดค&าน 
คําให&การ หรือคําให&การเพ่ิมเติม ในการแสวงหาข&อเท็จจริงเช�นว�าน้ัน ศาลอาจดําเนินการตามท่ี
กําหนดในส�วนน้ีหรือตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ในการแสวงหาข&อเท็จจริงของศาล ถ&าต&องมีการให&ถ&อยคําของคู�กรณี พยาน หรือ
บุคคลใด ๆ ให&ศาลเป8นผู&ซักถาม 
                                                 

๕ ข&อ ๔๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ข&อ ๕๑  ศาลมีอํานาจออกคําสั่งเรียกคู�กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องมาให&ถ&อยคําได&

ตามท่ีเห็นสมควร 
คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึงจะกําหนดประเด็นข&อเท็จจริงท่ีจะทําการไต�สวนไว&ด&วยก็ได& 
ศาลต&องแจ&งกําหนดการไต�สวนให&คู�กรณีท่ีเก่ียวข&องทราบล�วงหน&าเพ่ือเปRดโอกาสให&

คู�กรณีน้ันคัดค&านหรือช้ีแจงข&อเท็จจริงได& แต�ถ&าข&อเท็จจริงท่ีจะทําการไต�สวนเป8นข&อเท็จจริงท่ีไม�มี
ผลกระทบต�อการพิจารณาพิพากษาคดี หรือคู�กรณีที่เกี่ยวข&องได&ทราบข&อเท็จจริงนั้นมาก�อนแล&ว 
ศาลจะไม�แจ&งกําหนดการไต�สวนให&คู�กรณีน้ันทราบก็ได& 

พยานท่ีศาลมีคําสั่ ง เ รียกมาให&ถ&อยคําอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ เ พ่ือ
ประกอบการให&ถ&อยคําของตนได& ถ&าพยานหลักฐานน้ันอยู�ในประเด็นท่ีศาลมีคําสั่งให&มีการไต�สวน 

 
ข&อ ๕๒  ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรจะรับฟ9งถ&อยคําของบุคคลใดและเป8นกรณีท่ีต&อง

ใช&ล�าม ให&ศาลจัดหาล�ามโดยให&ล�ามได&รับค�าตอบแทนเช�นเดียวกับการมาให&ถ&อยคําของพยาน
ผู&เช่ียวชาญ 

 
ข&อ ๕๓  ก�อนให&ถ&อยคําต�อศาล คู�กรณีหรือพยานต&องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ

จารีตประเพณีแห�งชาติของตน หรือกล�าวคําปฏิญาณว�าจะให&ถ&อยคําตามสัตย:จริง 
ให&คู�กรณีหรือพยานแจ&งช่ือ นามสกุล ท่ีอยู� อายุ และอาชีพ และในกรณีท่ีพยานมี

ความเก่ียวพันกับคู�กรณีคนหน่ึงคนใดให&แจ&งด&วยว�ามีความเก่ียวพันกันอย�างไร 
ในขณะท่ีพยานคนหน่ึงกําลังให&ถ&อยคําต�อศาล คู�กรณีจะอยู�ด&วยหรือไม�ก็ได& แต�ห&ามมิ

ให&พยานคนอ่ืนอยู�ในสถานท่ีน้ัน เว&นแต�ศาลจะมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืน หรือเป8นกรณีที่กําหนดไว&ในวรรคสี่ 
พยานท่ีให&ถ&อยคําแล&วอาจถูกเรียกมาให&ถ&อยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอ่ืน และอาจ

ถูกเรียกมาให&ถ&อยคําพร&อมพยานคนอ่ืนในเร่ืองเดียวกันได& 
เม่ือคู�กรณีหรือพยานให&ถ&อยคําเสร็จแล&ว ให&ศาลอ�านบันทึกการให&ถ&อยคําดังกล�าวให&

คู�กรณีหรือพยานฟ9งและให&ลงลายมือช่ือไว&เป8นหลักฐาน ในกรณีท่ีคู�กรณีหรือพยานลงลายมือช่ือไม�ได&
หรือไม�ยอมลงลายมือช่ือ ให&ศาลจดแจ&งเหตุที่ไม�มีลายมือช่ือเช�นว�าน้ันไว& 

 
ข&อ ๕๔  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู�กรณีมีคําขอ ศาลมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให&

คู�กรณี หน�วยงานทางปกครอง เจ&าหน&าท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องส�งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ใด ๆ ให&แก�ศาล 

 
ข&อ ๕๕  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู�กรณีมีคําขอ ศาลอาจมีคําสั่งต้ังพยาน

ผู&เช่ียวชาญเพ่ือศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห:ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช�เป8นการวินิจฉัยข&อ
กฎหมาย แล&วให&ทํารายงานหรือให&ถ&อยคําต�อศาลได& 

รายงานหรือบันทึกการให&ถ&อยคําของพยานผู&เช่ียวชาญ ให&ส�งสําเนาให&คู�กรณีท่ี
เก่ียวข&องเพ่ือทําข&อสังเกตเสนอต�อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ศาลอาจมีคําสั่งให&พยานผู&เช่ียวชาญมาให&ถ&อยคําต�อศาลประกอบรายงานของตนได&  
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ศาลต&องแจ&งกําหนดการให&ถ&อยคําของพยานผู&เช่ียวชาญให&คู�กรณีท่ีเก่ียวข&องทราบ
ล�วงหน&าเพ่ือเปRดโอกาสให&คู�กรณีคัดค&านหรือช้ีแจงข&อเท็จจริงได& 

 
ข&อ ๕๖  ศาลหรือบุคคลท่ีได&รับมอบหมายจากศาลมีอํานาจไปตรวจสอบสถานท่ี 

บุคคล หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได& 
ให&ศาลแจ&งวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะไปตรวจสอบให&คู�กรณีทราบล�วงหน&าเพ่ือเปRด

โอกาสให&คู�กรณีคัดค&านหรือช้ีแจงข&อเท็จจริงได& โดยคู�กรณีจะไปร�วมในการตรวจสอบดังกล�าวหรือไม�ก็ได& 
ศาลหรือบุคคลท่ีได&รับมอบหมายจากศาลต&องบันทึกการตรวจสอบและการให&

ถ&อยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไว&ในสํานวนคดีด&วย 
 
ข&อ ๕๗  ถ&าบุคคลใดเกรงว�าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต&องอ&างอิงในภายหน&าจะสูญหาย

หรือยากแก�การนํามา หรือถ&าคู�กรณีฝNายใดในคดีเกรงว�าพยานหลักฐานซึ่งตนจะอ&างอิงอาจสูญหายเสีย
ก�อนท่ีจะมีการไต�สวน หรือเป8นการยากท่ีจะนํามาไต�สวนในภายหลัง บุคคลน้ันหรือคู�กรณีฝNายน้ันอาจ
ย่ืนคําขอให&ศาลมีคําสั่งให&ไต�สวนพยานหลักฐานน้ันไว&ทันที 

เม่ือศาลได&รับคําขอแล&ว ให&ศาลมีคําสั่งเรียกผู&ขอและคู�กรณีอีกฝNายหน่ึงหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข&องมายังศาล และเม่ือได&ฟ9งบุคคลเหล�าน้ันแล&ว ให&ศาลสั่งคําขอตามท่ี
เห็นสมควร ถ&าศาลสั่งอนุญาต ให&ไต�สวนพยานไปตามระเบียบน้ี ส�วนรายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข&องกับการน้ันให&ศาลเก็บรักษาไว& 

ในกรณีท่ีคู�กรณีอีกฝNายหน่ึงหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข&องไม�มีภูมิลําเนาอยู�ใน
ราชอาณาจักรและยังมิได&เข&ามาในคดีน้ัน เม่ือศาลได&รับคําขอตามวรรคหน่ึง ให&ศาลสั่งคําขอตามท่ี
เห็นสมควร ถ&าศาลสั่งอนุญาต ให&ไต�สวนพยานไปฝNายเดียว 

 
ข&อ ๕๘  เม่ือศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน:แห�งการพิจารณาคดี ศาลอาจแต�งต้ังให&

ศาลปกครองช้ันต&นอ่ืนช�วยแสวงหาข&อเท็จจริงในประเด็นใดก็ได& แล&วให&ศาลปกครองท่ีได&รับแต�งต้ังส�ง
รายงานผลการแสวงหาข&อเท็จจริง บันทึกการให&ถ&อยคําของพยาน และเอกสารหรือพยานหลักฐานไป
ยังศาลท่ีแต�งต้ัง 

 
ข&อ ๕๙  ในการแสวงหาข&อเท็จจริงตามส�วนน้ี ศาลจะออกคําสั่งให&มีการบันทึกเสียง 

ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือส�วนหน่ึงส�วนใดของการดําเนินการน้ันเพ่ือเป8นหลักฐาน
ประกอบสํานวนคดีก็ได& 

 
หมวด ๓ 

การสรุปสํานวน 
   

 
ข&อ ๖๐  เม่ือตุลาการเจ&าของสํานวนได&พิจารณาข&อเท็จจริงจากคําฟ5อง คําช้ีแจงของ

คู�กรณี รวมท้ังข&อเท็จจริงอ่ืนท่ีศาลได&มาตามหมวด ๒ แล&ว เห็นว�าคดีมีข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีได&แล&ว ให&จัดทําบันทึกของตุลาการเจ&าของสํานวนและเสนอ
บันทึกดังกล�าวพร&อมสํานวนคดีให&องค:คณะเพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไป 

บันทึกของตุลาการเจ&าของสํานวนประกอบด&วย 
(๑) สรุปข&อเท็จจริงท่ีได&จากคําฟ5องและเอกสารอ่ืน ๆ ของคู�กรณี รวมท้ัง

พยานหลักฐานต�าง ๆ ท่ีปรากฏในสํานวนคดี และสรุปคําขอของผู&ฟ5องคดี 
(๒) ประเด็นท่ีจะต&องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด&วยประเด็นเก่ียวกับอํานาจศาล ประเด็น

เก่ียวกับเง่ือนไขในการฟ5องคดีปกครอง และประเด็นท่ีเป8นเน้ือหาของคดี ตามลําดับ 
(๓) ความเห็นของตุลาการเจ&าของสํานวนเก่ียวกับประเด็นท่ีจะต&องวินิจฉัยและคําขอ

ของผู&ฟ5องคดี 
สรุปข&อเท็จจริงของตุลาการเจ&าของสํานวนตาม (๑) ให&ส�งให&แก�คู�กรณีตามท่ีบัญญัติ

ไว&ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง 
 
ข&อ ๖๑  เม่ือศาลมีคําสั่งรับคําฟ5องตามข&อ ๔๒ แล&ว หากตุลาการเจ&าของสํานวนเห็น

ว�าสามารถจะวินิจฉัยช้ีขาดคดีดังกล�าวได&จากข&อเท็จจริงในคําฟ5องน้ัน โดยไม�ต&องดําเนินการแสวงหา
ข&อเท็จจริงอีก หรือเห็นว�าข&อเท็จจริงท่ีได&จากคําช้ีแจงของคู�กรณีและหรือจากการแสวงหาข&อเท็จจริง
ของศาลในภายหลังไม�ว�าในขณะใดเพียงพอท่ีจะพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีน้ันได&โดยไม�ต&อง
ดําเนินการแสวงหาข&อเท็จจริงจนครบทุกข้ันตอนตามท่ีกําหนดไว&ในข&อ ๔๗ ถึงข&อ ๔๙ ให&ตุลาการ
เจ&าของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจ&าของสํานวนเสนอองค:คณะเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต�อไป 

 
ข&อ ๖๒  เม่ือองค:คณะได&รับสํานวนคดีจากตุลาการเจ&าของสํานวนแล&ว หากเห็นว�า

ไม�มีกรณีที่จะต&องแสวงหาข&อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให&ตุลาการหัวหน&าคณะมีคําสั่งกําหนดวันหน่ึงวันใดเป8น
วันสิ้นสุดการแสวงหาข&อเท็จจริงในคดีน้ัน 

ให&ศาลแจ&งให&คู�กรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข&อเท็จจริงล�วงหน&าไม�น&อย
กว�าสิบวัน 

บรรดาคําฟ5องเพ่ิมเติม คําให&การ คําคัดค&านคําให&การ คําให&การเพ่ิมเติม รวมท้ัง
พยานหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีย่ืนต�อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข&อเท็จจริง ไม�ให&ศาลรับไว&เป8นส�วนหน่ึง
ของสํานวนคดี และไม�ต&องส�งสําเนาให&คู�กรณีที่เก่ียวข&อง 

 
ข&อ ๖๓  เม่ือกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข&อเท็จจริงแล&ว ให&ตุลาการหัวหน&าคณะส�ง

สํานวนคดีให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองช้ันต&นมิได&สั่งการเป8นอย�างอ่ืน 
ให&ส�งสํานวนคดีน้ันให&ตุลาการผู&แถลงคดีเพ่ือจัดทําคําแถลงการณ:โดยเร็ว 

คําแถลงการณ:ให&จัดทําเป8นหนังสือ เว&นแต�คดีใดเป8นเร่ืองเร�งด�วน เป8นเร่ืองท่ีมี
ข&อเท็จจริงหรือข&อกฎหมายไม�ยุ�งยาก หรือเป8นคําแถลงการณ:ในคําขอเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก�อนการ
พิพากษาตามข&อ ๗๒ หรือข&อ ๗๖ ตุลาการผู&แถลงคดีจะเสนอคําแถลงการณ:ด&วยวาจาแทนคํา
แถลงการณ:เป8นหนังสือหลังจากท่ีได&หารือกับอธิบดีศาลปกครองช้ันต&นและตุลาการหัวหน&าคณะแล&วก็
ได& ในการแถลงการณ:ด&วยวาจา ตุลาการผู&แถลงคดีต&องจัดทําบันทึกคําแถลงการณ:ดังกล�าวเป8นหนังสือ
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กล�าวถึงข&อสาระสําคัญในคําแถลงการณ:ติดไว&ในสํานวนคดีด&วย โดยจะจัดทําก�อนหรือหลังการเสนอ
คําแถลงการณ:ด&วยวาจาก็ได& 

เม่ือตุลาการผู&แถลงคดีได&จัดทําคําแถลงการณ:เป8นหนังสือหรือสามารถเสนอคํา
แถลงการณ:ด&วยวาจาได&แล&ว ให&องค:คณะกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกหลังจากท่ีได&หารือกับ
อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นแล&ว 

 
หมวด ๔ 

การรับฟ9งพยานหลักฐาน 
   

 
ข&อ ๖๔  คู�กรณีฝNายท่ีกล�าวอ&างข&อเท็จจริงใด ๆ เพ่ือสนับสนุนข&ออ&างของตนมีหน&าท่ี

เสนอพยานหลักฐานต�อศาลเพ่ือพิสูจน:ข&อเท็จจริงดังกล�าวในเบ้ืองต&น เว&นแต�ข&อเท็จจริงซึ่งเป8นท่ีรู&กัน
อยู�ท่ัวไป หรือซึ่งไม�อาจโต&แย&งได& หรือซึ่งศาลเห็นว�าคู�กรณีอีกฝNายหน่ึงได&รับแล&ว หรือพยานหลักฐาน
น้ันอยู�ในความครอบครองของหน�วยงานทางปกครอง เจ&าหน&าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน 

ถ&ามีข&อสันนิษฐานไว&ในกฎหมายเป8นคุณแก�คู�กรณีฝNายใด คู�กรณีฝNายน้ันต&องพิสูจน:
แต�เพียงว�าตนได&ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห�งการท่ีตนจะได&รับประโยชน:จากข&อสันนิษฐานน้ันครบถ&วนแล&ว 

 
ข&อ ๖๕  ศาลมีดุลพินิจท่ีจะรับฟ9งพยานหลักฐานท่ีได&มาตามกระบวนพิจารณาโดยไม�

จํากัดเฉพาะท่ีเสนอโดยคู�กรณี แต�พยานหลักฐานน้ันจะต&องเป8นพยานหลักฐานท่ีคู�กรณีผู&มีส�วนได&เสียมี
โอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักล&าง 

 
ข&อ ๖๖  ต&นฉบับเอกสารเท�าน้ันท่ีอ&างเป8นพยานได& ถ&าหาต&นฉบับไม�ได& สําเนาท่ี

รับรองว�าถูกต&องหรือพยานบุคคลท่ีรู&ข&อความก็อ&างเป8นพยานได& 
การอ&างหนังสือราชการเป8นพยาน แม&ต&นฉบับยังมีอยู� จะส�งสําเนาท่ีเจ&าหน&าท่ีรับรอง

ว�าถูกต&องก็ได& เว&นแต�ศาลจะมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืน 
 
ข&อ ๖๗  ศาลอาจรับฟ9งข&อมูลท่ีบันทึกสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร:หรือประมวลผล

โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร:เป8นพยานหลักฐานในคดีได& แต�การบันทึกและการประมวลผลน้ันต&องเป8นไป
โดยถูกต&องและต&องมีคํารับรองของบุคคลท่ีเก่ียวข&องหรือดําเนินการน้ัน 

ให&นําความในวรรคหน่ึงมาใช&บังคับแก�การรับฟ9งข&อมูลท่ีบันทึกไว&ในหรือได&มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส:หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนโดยอนุโลม 

 
ข&อ ๖๘  ศาลอาจรับฟ9งพยานบอกเล�าเป8นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอ่ืน

ได&เม่ือศาลเห็นว�า 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล�งท่ีมา และข&อเท็จจริงแวดล&อมการบอกเล�า พยานบอก

เล�าน้ันมีความน�าเช่ือถือ หรือ 
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(๒) มีเหตุจําเป8นเน่ืองจากไม�สามารถนําบุคคลซึ่งเป8นผู&ท่ีได&เห็น ได&ยิน หรือทราบ
ข&อความในเร่ืองท่ีจะให&การเป8นพยานน้ันมาให&ถ&อยคําเป8นพยานได& และมีเหตุผลสมควรเพ่ือประโยชน:
แห�งความยุติธรรมท่ีจะรับฟ9งพยานบอกเล�าน้ัน 

 
หมวด ๕ 

วิธีการช่ัวคราวก�อนการพิพากษา 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
   

 
ข&อ ๖๙  การฟ5องคดีต�อศาลปกครองเพ่ือขอให&เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 

ไม�เป8นเหตุให&ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน เว&นแต�ศาลจะมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืน 
ผู&ฟ5องคดีอาจขอมาในคําฟ5องหรือย่ืนคําขอในเวลาใด ๆ ก�อนศาลจะพิพากษาหรือมี

คําสั่งช้ีขาดคดี เพ่ือขอให&ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป8นการ
ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว&เป8นการช่ัวคราว 

คําขอของผู&ฟ5องคดีตามวรรคสอง ต&องแสดงให&เห็นอย�างชัดแจ&งว�าประสงค:จะขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด และการให&กฎหรือคําสั่งดังกล�าวมีผลบังคับต�อไป จะ
ทําให&เกิดความเสียหายท่ียากแก�การเยียวยาแก&ไขในภายหลังอย�างไร 

 
ข&อ ๗๐  ในกรณีท่ีศาลเห็นว�าคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด

ย่ืนโดยไม�มีข&ออ&างหรือข&อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม�มีเหตุผลหรือสาระอันควรได&รับการพิจารณา หรือ
เห็นได&อย�างชัดแจ&งว�าไม�สมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือเป8นกรณีท่ี
ศาลจะสั่งไม�รับคําฟ5องคดีน้ันไว&พิจารณาและจะสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความแล&ว ให&มีอํานาจ
สั่งไม�รับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน คําสั่งดังกล�าวให&เป8นท่ีสุด 

 
ข&อ ๗๑  เม่ือได&รับคําขอตามข&อ ๖๙ วรรคสอง และเป8นกรณีท่ีศาลมิได&มีคําสั่งตาม

ข&อ ๗๐ ให&ศาลส�งสําเนาคําขอให&คู�กรณีทําคําช้ีแจงคัดค&านคําขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว และ
หากเห็นสมควร ศาลจะนัดไต�สวนหรือแสวงหาข&อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอ
ดังกล�าวด&วยก็ได& แต�ไม�ว�ากรณีจะเป8นประการใด ให&ศาลมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล�าวโดยไม�ชักช&า๖ 

ในกรณีท่ีไม�มีคําขอตามข&อ ๖๙ แต�ศาลเห็นว�ามีเหตุสมควรท่ีจะทุเลาการบังคับตาม
กฎ หรือคําสั่งทางปกครองท่ีเป8นเหตุแห�งการฟ5องคดี ให&ศาลมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองน้ัน โดยจะไต�สวนก�อนหรือไม�ก็ได& 

 

                                                 
๖ ข&อ ๗๑ วรรคหน่ึง แก&ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ข&อ ๗๒  การมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ให&
กระทําโดยองค:คณะหลังจากตุลาการผู&แถลงคดีได&เสนอคําแถลงการณ:แล&ว แต�ในกรณีท่ีองค:คณะเห็น
ว�ามีเหตุจําเป8นท่ีจะต&องมีคําสั่งเก่ียวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันเป8น
การด�วน องค:คณะจะมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอโดยไม�ต&องมีคําแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดีก็ได& ใน
กรณีเช�นน้ี ให&องค:คณะบันทึกเหตุจําเป8นดังกล�าวไว&ด&วย๗ 

คําแถลงการณ:ตามข&อน้ีจะกระทําด&วยวาจาก็ได& 
ในกรณีท่ีศาลเห็นว�ากฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีเป8นเหตุแห�งการฟ5องคดีน้ันน�าจะไม�

ชอบด&วยกฎหมาย และการให&กฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกล�าวมีผลใช&บังคับต�อไปจะทําให&เกิดความ
เสียหายอย�างร&ายแรงท่ียากแก�การเยียวยาแก&ไขในภายหลัง ท้ังการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองน้ันไม�เป8นอุปสรรคแก�การบริหารงานของรัฐหรือแก�บริการสาธารณะ ศาลมีอํานาจสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได&ตามท่ีเห็นสมควร 

ให&ศาลแจ&งคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองให&คู�กรณีและผู&ออก
กฎ หรือคําสั่งดังกล�าวทราบโดยพลัน และให&คําสั่งศาลมีผลเม่ือผู&ออกกฎหรือคําสั่งได&รับแจ&งคําสั่งน้ันแล&ว 

 
ข&อ ๗๒/๑๘  ในกรณีท่ีคําขอตามข&อ ๖๙ วรรคสอง โดยผู&ขอได&ย่ืนคําร&องรวมมาด&วย

เพ่ือให&ศาลพิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอโดยเร�งด�วน และศาลมิได&มีคําสั่งยกคําร&องให&
พิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอโดยเร�งด�วน ให&ศาลพิจารณาคําขอเป8นการด�วน ถ&าเป8นท่ี
พอใจจากคําขอและพยานหลักฐานประกอบคําขอ หรือจากคําแถลงของผู&ขอหรือจากพยานหลักฐานท่ี
ผู&ขอนํามาสืบหรือท่ีศาลแสวงหามาเองว�าคําขอน้ันเป8นคําขอท่ีต&องมีคําสั่งโดยเร�งด�วน และมี
ข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอได&แล&ว ให&ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครอง หรือยกคําขอ ตามแต�จะเห็นสมควร โดยไม�ต&องมีคําแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลง
คดีก็ได& คําสั่งศาลท่ียกคําขอตามข&อ ๖๙ วรรคสอง ให&เป8นท่ีสุด 

ผู&มีส�วนได&เสียอาจย่ืนคําร&องโดยพลันให&ศาลยกเลิกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองน้ันเสีย และให&นําบทบัญญัติในวรรคก�อนมาใช&บังคับโดยอนุโลม ถ&าศาลมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง คําสั่งเช�นว�าน้ีให&เป8นท่ีสุด ในกรณีท่ีศาลมี
คําสั่งยกคําร&อง ให&ผู&มีส�วนได&เสียมีสิทธิอุทธรณ:ต�อศาลปกครองสูงสุดได& โดยให&นําความในข&อ ๗๓ มา
ใช&บังคับโดยอนุโลม แต�เม่ือผู&มีส�วนได&เสียได&ใช&สิทธิดําเนินการตามวรรคน้ีแล&ว จะใช&สิทธิอุทธรณ:ตาม
ข&อ ๗๓ อีกไม�ได& 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยกคําร&องให&พิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอตามข&อ ๖๙ 
วรรคสอง โดยเร�งด�วน ให&ศาลพิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล�าวต�อไป 

 
ข&อ ๗๓  คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ให&ผู&มีส�วนได&เสียมีสิทธิ

อุทธรณ:ต�อศาลปกครองสูงสุดได&ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู&น้ันได&รับแจ&งหรือทราบคําสั่งศาล โดยผู&

                                                 
๗ ข&อ ๗๒ วรรคหน่ึง แก&ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ ข&อ ๗๒/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

อุทธรณ:อาจมีคําขอให&ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นท่ีสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว&เป8นการช่ัวคราวก�อนการวินิจฉัยอุทธรณ:ก็ได& 

คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองให&เป8นท่ีสุด 
การอุทธรณ:คําสั่งตามวรรคหน่ึง ให&กระทําโดยย่ืนคําร&องอุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวต�อ

ศาลปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน และให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลรีบส�งคําร&องพร&อมด&วยคําสั่งของ
ศาลปกครองช้ันต&น คําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง สํานวนการไต�สวนคําขอ คํา
แถลงการณ:หรือบันทึกคําแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดี และเอกสารหรือสําเนาเอกสารท่ี
เก่ียวข&อง ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน๙ 

ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดส�งคําร&องให&องค:คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือ
พิจารณาคําร&อง โดยให&นําความในข&อ ๗๑ วรรคหน่ึง และข&อ ๗๒ มาใช&บังคับโดยอนุโลม แต�องค:คณะ
จะไม�นัดไต�สวนก็ได& แล&วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นหรือมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืน และส�ง
ให&ศาลปกครองช้ันต&นอ�าน๑๐ 

ในการอ�านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งให&คู�กรณีทราบ
กําหนดวันอ�านคําสั่งเป8นการล�วงหน&าตามสมควร ถ&าไม�มีคู�กรณีมาศาลในวันนัดอ�านคําสั่งศาล ให&ศาล
งดการอ�านและบันทึกไว& และให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งคําสั่งดังกล�าวทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังคู�กรณีทั้งหมดหรือบางส�วนท่ีมิได&มาศาล๑๑ 

 
ข&อ ๗๔  ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีของศาลมิได&กล�าวถึงคําสั่งทุเลา

การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีศาลได&สั่งไว&ระหว�างการพิจารณา ให&คําสั่งดังกล�าวมีผลใช&
บังคับต�อไปจนกว�าจะพ&นระยะเวลาการอุทธรณ:ในกรณีท่ีไม�มีการอุทธรณ: หรือจนกว�าศาลมีคําสั่งถึง
ท่ีสุดไม�รับอุทธรณ:ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ: หากศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ: ให&คําสั่งดังกล�าวมีผลใช&บังคับ
ต�อไปจนกว�าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเป8นอย�างอ่ืน 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การบรรเทาทุกข:ช่ัวคราว 
   

 
ข&อ ๗๕  นอกจากกรณีท่ีกล�าวในข&อ ๖๙ ในเวลาใด ๆ ก�อนศาลมีคําพิพากษาหรือ

คําสั่งช้ีขาดคดี ผู&ฟ5องคดีอาจย่ืนคําขอให&ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือคู�กรณีอาจย่ืนคําขอให&ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือ
คุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได& 

 

                                                 
๙ ข&อ ๗๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๐ ข&อ ๗๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๑ ข&อ ๗๓ วรรคห&า เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ข&อ ๗๖  คําสั่งของศาลในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ เพ่ือ
บรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างการ
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา ให&กระทําโดยองค:คณะ โดยไม�ต&องมีคําแถลงการณ:ของตุลา
การ ผู&แถลงคดี เว&นแต�องค:คณะจะเห็นสมควรให&มีคําแถลงการณ: ในกรณีดังกล�าวคําแถลงการณ:น้ัน
จะกระทําด&วยวาจาก็ได& 

คําสั่งไม�รับหรือยกคําขอของผู&ฟ5องคดีหรือคู�กรณีให&เป8นท่ีสุด 
ผู&มีส�วนได&เสียมีสิทธิอุทธรณ:คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ 

เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างการ
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา ต�อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู&น้ันได&รับ
แจ&งหรือทราบคําสั่งศาล 

การอุทธรณ:คําสั่งตามวรรคหน่ึง ให&กระทําโดยย่ืนคําร&องอุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวต�อ
ศาลปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน และให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลรีบส�งคําร&องพร&อมด&วยคําสั่งของ
ศาลปกครองช้ันต&น คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราว
ก�อนการพิพากษาหรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามคําพิพากษา สํานวนการไต�สวนคําขอ บันทึกคําแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดี และเอกสาร
หรือสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวข&อง ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน๑๒ 

ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดส�งคําร&องให&องค:คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือ
พิจารณาคําร&องโดยให&นําความในข&อ ๗๑ วรรคหน่ึง และวรรคหน่ึงของข&อน้ี มาใช&บังคับโดยอนุโลม 
แต�องค:คณะจะไม�นัดไต�สวนก็ได& แล&วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นหรือมีคําสั่งเป8นอย�าง
อ่ืน แล&วส�งให&ศาลปกครองช้ันต&นอ�าน๑๓ 

ในการอ�านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งให&คู�กรณีทราบ
กําหนดวันอ�านคําสั่งเป8นการล�วงหน&าตามสมควร ถ&าไม�มีคู�กรณีมาศาลในวันนัดอ�านคําสั่งศาล ให&ศาล
งดการอ�านและบันทึกไว& และให&ศาลปกครองช้ันต&นแจ&งคําสั่งดังกล�าวทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังคู�กรณีทั้งหมดหรือบางส�วนท่ีมิได&มาศาล๑๔ 

 
ข&อ ๗๖/๑๑๕  ในกรณีท่ีคําขอตามข&อ ๗๕ โดยผู&ย่ืนคําขอได&ย่ืนคําร&องรวมมาด&วย

เพ่ือให&ศาลพิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอโดยเร�งด�วน และศาลมิได&มีคําสั่งยกคําร&องให&
พิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอโดยเร�งด�วน ให&ศาลพิจารณาคําขอเป8นการด�วน ถ&าเป8นท่ี
พอใจจากคําขอและพยานหลักฐานประกอบคําขอ หรือจากคําแถลงของผู&ขอหรือจากพยานหลักฐานท่ี
ผู&ขอนํามาสืบหรือท่ีศาลแสวงหามาเองว�าคําขอน้ันเป8นคําขอท่ีต&องมีคําสั่งโดยเร�งด�วน และมี

                                                 
๑๒ ข&อ ๗๖ วรรคสี่ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๓ ข&อ ๗๖ วรรคห&า เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๔ ข&อ ๗๖ วรรคหก เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๕ ข&อ ๗๖/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอได&แล&ว ให&ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ&มครองอย�างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของ
ผู&ขอในระหว�างพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา หรือยกคําขอ ตามแต�จะเห็นสมควร โดยไม�
ต&องมีคําแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดีก็ได& คําสั่งศาลท่ียกคําขอตามข&อ ๗๕ ให&เป8นท่ีสุด 

ผู&มีส�วนได&เสียอาจย่ืนคําร&องโดยพลัน ให&ศาลยกเลิกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครอง
ประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาน้ันเสีย และให&นําบทบัญญัติใน
วรรคก�อนมาใช&บังคับโดยอนุโลม ถ&าศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครอง
อย�างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอใน
ระหว�างพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา คําสั่งเช�นว�าน้ีให&เป8นท่ีสุด ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยกคําร&อง 
ให&ผู&มีส�วนได&เสียมีสิทธิอุทธรณ:ต�อศาลปกครองสูงสุดได& โดยให&นําความในข&อ ๗๖ มาใช&บังคับโดย
อนุโลม แต�เม่ือผู&มีส�วนได&เสียได&ใช&สิทธิดําเนินการตามวรรคน้ีแล&ว จะใช&สิทธิอุทธรณ:ตามข&อ ๗๖ อีก
ไม�ได& 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยกคําร&องให&พิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอตามข&อ ๗๕ 
โดยเร�งด�วน ให&ศาลพิจารณาคําขอและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล�าวต�อไป 

 
ข&อ ๗๗  ให&นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ�งมาใช&บังคับกับหลักเกณฑ:ในการพิจารณาคําขอ เง่ือนไขในการออกคําสั่งของศาลและผล
ของคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ&มครองอย�างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวก�อนการพิพากษา 
หรือวิธีการเพ่ือคุ&มครองประโยชน:ของผู&ขอในระหว�างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาโดย
อนุโลม เท�าท่ีสภาพของเร่ืองจะเปRดช�องให&กระทําได& และโดยไม�ขัดต�อระเบียบน้ีและหลักกฎหมาย
ท่ัวไปว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
หมวด ๖ 

การร&องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟ5อง 
   

 
ข&อ ๗๘  บุคคลภายนอกซึ่งมิใช�คู�กรณีอาจเข&ามาเป8นคู�กรณีได&ด&วยการร&องสอด  ท้ังน้ี 

ให&นําความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช&บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข&อ ๗๙  ถ&าคดีสองเร่ืองหรือกว�าน้ันข้ึนไปมีข&อหาอย�างเดียวกันหรือเก่ียวเน่ืองใกล&ชิด

กันหรือมีคู�กรณีเดียวกันหรือร�วมกัน ถ&าตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าจะเป8นประโยชน:แก�การ
พิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต�อองค:คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นพิจารณาสั่งรวมคดีเข&า
ด&วยกัน แล&วพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได& 

ในกรณีท่ีคดีดังกล�าวอยู�ในศาลปกครองช้ันต&นต�างศาลกัน ให&โอนคดีไปยังศาลท่ี
อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเห็นชอบร�วมกัน หากตกลงกันไม�ได& ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดเป8นผู&ช้ีขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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และเม่ือมีการโอนคดีแล&ว ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นของศาลท่ีโอนคดีสั่งจําหน�ายคดีน้ันออกจากสา
รบบความ 

 
ข&อ ๘๐  ในคดีที่มีหลายข&อหาและข&อหาหนึ่งข&อหาใดไม�เกี่ยวข&องกับข&อหาอื่น ๆ 

ถ&าตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าจะเป8นประโยชน:แก�การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต�อองค:คณะ 
เพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นพิจารณาสั่งให&แยกคดีดังกล�าวออกเป8นหลายคดี แล&วพิจารณา
พิพากษาแต�ละคดีแยกกันไปก็ได& 

ในคดีที่มีผู&ฟ5องคดีหรือผู&ถูกฟ5องคดีหลายคน ถ&าตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าจะเป8น
ประโยชน:แก�การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต�อองค:คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต&น
พิจารณาสั่งให&แยกคดีดังกล�าวออกเป8นหลายคดี แล&วพิจารณาพิพากษาแต�ละคดีแยกกันไปก็ได& 

 
ข&อ ๘๑  ก�อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี หากผู&ถูกฟ5องคดีเห็นว�าการ

พิจารณาคดีต�อไปในศาลน้ันจะไม�สะดวกหรือผู&ถูกฟ5องคดีอาจไม�ได&รับความยุติธรรม ผู&ถูกฟ5องคดีอาจ
ย่ืนคําขอพร&อมแสดงเหตุผลต�อศาลท่ีผู&ฟ5องคดีได&ย่ืนคําฟ5องไว& ขอให&โอนคดีไปยังศาลปกครองอ่ืนท่ีมี
เขตอํานาจได& เม่ืออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเห็นสมควร จะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอน้ันก็ได& 

ห&ามมิให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นออกคําสั่งอนุญาตตามวรรคหน่ึง เว&นแต�อธิบดีศาล
ปกครองช้ันต&นท่ีจะรับโอนคดีน้ันยินยอมแล&ว ถ&าอธิบดีศาลปกครองช้ันต&นท่ีจะรับโอนคดีไม�ยินยอม 
ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นท่ีจะโอนคดีเสนอเร่ืองให&ประธานศาลปกครองสูงสุดช้ีขาด 

เม่ือมีการโอนคดีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล&ว ให&อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นของ
ศาลท่ีโอนคดีสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ 

 
ข&อ ๘๒  ผู&ฟ5องคดีอาจถอนคําฟ5องในเวลาใด ๆ ก�อนศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาด

คดีได& การถอนคําฟ5องจะถอนเฉพาะบางข&อหาหรือบางส�วนของข&อหาก็ได& 
การถอนคําฟ5องต&องทําเป8นหนังสือและลงลายมือช่ือผู&ฟ5องคดี แต�ถ&าผู&ฟ5องคดีถอนคํา

ฟ5องด&วยวาจาต�อหน&าศาลในระหว�างการไต�สวนหรือการน่ังพิจารณาคดี ให&ศาลบันทึกไว&และให&ผู&ฟ5อง
คดีลงลายมือช่ือไว&เป8นหลักฐาน 

ในกรณีท่ีมีผู&ฟ5องคดีหลายคน ผู&ฟ5องคดีแต�ละคนอาจถอนคําฟ5องของตนได& การถอน
คําฟ5องของผู&ฟ5องคดีดังกล�าวให&มีผลเฉพาะผู&ฟ5องคดีท่ีถอนคําฟ5องน้ัน เว&นแต�กรณีท่ีผู&ถอนคําฟ5องเป8น
ผู&แทนของผู&ฟ5องคดีทุกคน การถอนคําฟ5องให&มีผลเป8นการถอนคําฟ5องท้ังคดี  ในการน้ี ศาลจะไต�สวน
เพ่ือให&ได&ความเป8นท่ียุติว�าการถอนคําฟ5องของผู&แทนดังกล�าวเป8นไปตามความประสงค:ของผู&ฟ5องคดี
ทุกคนก�อนมีคําสั่งอนุญาตให&ถอนคําฟ5องก็ได& 

เมื่อมีการถอนคําฟ5อง ให&ศาลอนุญาตและสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ 
กับคืนค�าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือบางส�วนให&แก�ผู&ฟ5องคดี แต�ในคดีที่เก่ียวกับการคุ&มครองประโยชน:
สาธารณะ หรือคดีท่ีการพิจารณาต�อไปจะเป8นประโยชน:แก�ส�วนรวม หรือการถอนคําฟ5องเกิดจากการ
สมยอมกันโดยไม�เหมาะสม ศาลจะมีคําสั่งไม�อนุญาตให&ถอนคําฟ5องก็ได& คําสั่งไม�อนุญาตให&ถอนคํา
ฟ5องให&เป8นท่ีสุด 

 
หมวด ๗ 
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การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การน่ังพิจารณาคดี 
   

 
ข&อ ๘๓  ในการพิจารณาคดี ให&ศาลจัดให&มีการน่ังพิจารณาคดีอย�างน&อยหน่ึงคร้ัง 

เพื่อให&คู�กรณีมีโอกาสมาแถลงด&วยวาจาต�อหน&าศาล เว&นแต�คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหน�ายคดีออกจาก
สารบบความ 

ศาลต&องแจ&งกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกให&คู�กรณีทราบล�วงหน&าไม�น&อยกว�าเจ็ดวัน 
 
ข&อ ๘๔  ในวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก หากคู�กรณีประสงค:จะย่ืนคําแถลงเป8นหนังสือ 

ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ให&ย่ืนต�อศาลก�อนวันน่ังพิจารณาคดีหรืออย�างช&าท่ีสุดในระหว�างการน่ัง
พิจารณาคดี 

คําแถลงตามวรรคหน่ึงจะยกข&อเท็จจริงท่ีไม�เคยยกข้ึนอ&างไว&แล&วไม�ได& เว&นแต�เป8น
ข&อเท็จจริงท่ีเป8นประเด็นสําคัญในคดีซึ่งคู�กรณีผู&ย่ืนสามารถพิสูจน:ได&ว�ามีเหตุจําเป8นหรือพฤติการณ:
พิเศษท่ีทําให&ไม�อาจเสนอต�อศาลได&ก�อนหน&าน้ัน แต�ศาลจะรับฟ9งข&อเท็จจริงดังกล�าวได&ต�อเม่ือได&เปRด
โอกาสให&คู�กรณีอีกฝNายหน่ึงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักล&างแล&ว 

คู�กรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงท่ีย่ืนตามวรรคหน่ึงได& โดยให&
ศาลพิจารณาสั่งอนุญาตเท�าท่ีเก่ียวข&องกับคําแถลงและจําเป8นแก�คดีเท�าน้ัน คําสั่งดังกล�าวให&เป8นท่ีสุด 

ในวันน่ังพิจารณาคดี คู�กรณีจะไม�มาศาลก็ได& แต�ความในข&อน้ีไม�ตัดอํานาจศาลท่ีจะ
ออกคําสั่งเรียกให&คู�กรณี หน�วยงานทางปกครอง เจ&าหน&าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องมาให&ถ&อยคํา 
ให&ความเห็นเป8นหนังสือ หรือส�งเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ ให&แก�ศาล 

 
ข&อ ๘๕  เม่ือเร่ิมการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก ให&ตุลาการเจ&าของสํานวนเสนอสรุป

ข&อเท็จจริงและประเด็นของคดีน้ัน แล&วให&คู�กรณีแถลงด&วยวาจาประกอบคําแถลงเป8นหนังสือท่ีได&ย่ืน 
ตามข&อ ๘๔ โดยให&ผู&ฟ5องคดีแถลงก�อน 

คําแถลงด&วยวาจาของคู�กรณีต&องกระชับและอยู�ในประเด็น โดยไม�อาจยกข&อเท็จจริง 
หรือข&อกฎหมายอ่ืนนอกจากท่ีปรากฏในคําแถลงเป8นหนังสือ 

ในกรณีท่ีคู�กรณีฝNายใดไม�ย่ืนคําแถลงเป8นหนังสือ แต�มาอยู�ในศาลในวันน่ังพิจารณาคดี
คร้ังแรก คู�กรณีฝNายน้ันจะแถลงด&วยวาจาได&ต�อเม่ือได&รับอนุญาตจากศาล หรือศาลสั่งให&แถลง 

 
ข&อ ๘๖  ในการน่ังพิจารณาคดี ให&ศาลเป8นผู&ซักถามคู�กรณีและพยาน และให&นําความ

ในข&อ ๕๒ ข&อ ๕๓ และข&อ ๕๙ มาใช&บังคับโดยอนุโลม 
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ข&อ ๘๗  ในการน่ังพิจารณาคดี ถ&าคู�กรณีฝNายหน่ึงฝNายใดฝNาฝPนข&อกําหนดของศาลท่ี
กําหนดไว&เพ่ือรักษาความเรียบร&อยในบริเวณศาล และศาลได&มีคําสั่งให&คู�กรณีฝNายน้ันออกไปเสียจาก
บริเวณศาล ศาลจะน่ังพิจารณาคดีต�อไปลับหลังคู�กรณีฝNายน้ันก็ได& 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดี 
   

 
ข&อ ๘๘  ในวันน่ังพิจารณาคดี เม่ือเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมา

สืบประกอบคําแถลงของคู�กรณีแล&ว ให&ตุลาการผู&แถลงคดีช้ีแจงด&วยวาจาต�อองค:คณะเพ่ือประกอบคํา
แถลงการณ:เป8นหนังสือท่ีได&เสนอไว&แล&วหรือเสนอคําแถลงการณ:ด&วยวาจาตามท่ีกําหนดไว&ในข&อ ๖๓ 
วรรคสอง โดยบุคคลซึ่งมิได&รับอนุญาตจากศาลจะอยู�ในห&องพิจารณาในขณะตุลาการผู&แถลงคดีช้ีแจง 
หรือเสนอคําแถลงการณ:ด&วยวาจาไม�ได& 

ในกรณีท่ีตุลาการผู&แถลงคดีเห็นว�า จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคู�กรณีทําให&ข&อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต�อคํา
แถลงการณ:เป8นหนังสือท่ีเสนอไว&แล&ว หรือต�อคําแถลงการณ:ด&วยวาจาท่ีจะเสนอ ตุลาการผู&แถลงคดีจะ
จัดทําคําแถลงการณ:เป8นหนังสือข้ึนใหม�หรือเสนอคําแถลงการณ:ด&วยวาจาต�อองค:คณะเพ่ือพิจารณาใน
วันอ่ืนก็ได& 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
   

 
ข&อ ๘๙  เม่ือเสร็จสิ้นการแถลงการณ:ของตุลาการผู&แถลงคดีแล&ว ให&ตุลาการหัวหน&า

คณะนัดประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีคําสั่งในวันเดียวกันน้ันหรือวันอ่ืน 
 
ข&อ ๙๐  คําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี นอกจากจะต&องระบุรายการตามท่ีบัญญัติ

ไว&ในมาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง และจํานวนค�าธรรมเนียมศาลท่ีคู�กรณีจะได&รับคืนแล&ว ให&ระบุช่ือตุลาการ
เจ&าของสํานวนและตุลาการผู&แถลงคดีด&วย 

 
ข&อ ๙๑  คําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีของศาลในคดีท่ีศาลได&มีคําสั่งทุเลาการ

บังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งเก่ียวกับการบรรเทาทุกข:ช่ัวคราว ให&ศาลกําหนดด&วย
ว�าจะให&คําสั่งดังกล�าวมีผลต�อไปหรือไม� เพียงใด 

 
ข&อ ๙๒  ในการพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดี ศาลจะยกข&อกฎหมายอันเก่ียวด&วย

ความสงบเรียบร&อยของประชาชนข้ึนวินิจฉัย แล&วพิพากษาหรือมีคําสั่งไปก็ได& 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ข&อ ๙๓  เม่ือคดีสองเร่ืองหรือกว�าน้ันข้ึนไปได&พิจารณารวมกันเพ่ือสะดวกแก�การ
พิจารณา ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งคดีเหล�าน้ันเร่ืองใดซึ่งเสร็จการพิจารณาแล&วจึงพิพากษาหรือมี
คําสั่งเร่ืองอ่ืน ๆ ต�อไปภายหลังก็ได& 

 
ข&อ ๙๔  ในคดีท่ีมีลักษณะหน่ึงลักษณะใดดังต�อไปน้ี อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นจะให&

มีการวินิจฉัยป9ญหาหรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองช้ันต&นน้ันก็ได& 
(๑) คดีที่เก่ียวข&องกับประชาชนเป8นจํานวนมากหรือประโยชน:สาธารณะท่ีสําคัญ 
(๒) คดีที่มีประเด็นท่ีจะต&องวินิจฉัยเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครองท่ีสําคัญ 
(๓) คดีที่อาจมีผลเป8นการกลับหรือแก&ไขแนวคําพิพากษาเดิมของศาลปกครองช้ันต&น

หรือศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีที่มีทุนทรัพย:สูง 
ท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองช้ันต&นให&ประกอบด&วยตุลาการในศาลปกครอง

ช้ันต&นน้ันทุกคนท่ีอยู�ปฏิบัติหน&าท่ีซึ่งมิใช�ผู&ท่ีถูกคัดค&านหรือต&องถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค&าน 
ตามมาตรา ๖๓ แต�ต&องมีจํานวนไม�น&อยกว�าก่ึงหน่ึงของตุลาการในศาลปกครองช้ันต&นน้ัน และให&
อธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเป8นประธานท่ีประชุมใหญ� 

คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ�ให&เป8นไปตามเสียงข&างมาก ถ&ามีคะแนนเสียงเท�ากันให&
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป8นเสียงช้ีขาด 

 
ข&อ ๙๕  ถ&าในคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีใดมีข&อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน&อย 

เม่ือศาลเห็นเองหรือเม่ือคู�กรณีมีคําขอและมิได&มีการอุทธรณ:คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน ศาลจะมีคําสั่ง
แก&ไขเพ่ิมเติมข&อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน&อยน้ันให&ถูกก็ได& แต�ถ&าได&มีการอุทธรณ: อํานาจในการแก&ไข
ให&เป8นของศาลปกครองสูงสุด 

การทําคําสั่งเพ่ิมเติมตามข&อน้ี จะต&องไม�เป8นการกลับหรือแก&คําวินิจฉัยในคํา
พิพากษาหรือคําสั่งเดิม 

เม่ือได&ทําคําสั่งเช�นว�าน้ันแล&ว ห&ามมิให&คัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งเดิม เว&นแต�จะ
ได&คัดสําเนาคําสั่งเพ่ิมเติมน้ันรวมไปด&วย 

 
ข&อ ๙๖  เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีหรือประเด็นข&อใดแห�งคดีแล&ว 

ห&ามมิให&ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลน้ันอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็นท่ีได&วินิจฉัยช้ีขาดแล&วน้ัน เว&นแต� 
(๑) การแก&ไขข&อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน&อยตามข&อ ๙๕ 
(๒) การพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีใหม�ตามมาตรา ๗๕ 
(๓) การพิจารณาใหม�แห�งคดีท่ีสํานวนคดีหรือเอกสารในสํานวนคดีสูญหายหรือบุบ

สลายตามข&อ ๒๑ 
(๔) การย่ืน การรับ หรือไม�รับอุทธรณ:ตามมาตรา ๗๓ 
(๕) การดําเนินการเก่ียวกับการบรรเทาทุกข:ช่ัวคราวในระหว�างการย่ืนอุทธรณ: ซึ่งคํา

อุทธรณ:อยู�ระหว�างการพิจารณาของศาลปกครองช้ันต&นตามข&อ ๑๐๔ หรือข&อ ๑๐๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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(๖) การท่ีศาลปกครองสูงสุดส�งคดีคืนไปยังศาลปกครองช้ันต&นท่ีได&พิจารณาและ
พิพากษาหรือมีคําสั่งคดีน้ันเพ่ือให&พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม�หรือพิจารณาและพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม�
ตามข&อ ๑๑๒ 

(๗) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
 
ข&อ ๙๗  คดีท่ีได&มีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีถึงท่ีสุดแล&ว ห&ามมิให&คู�กรณี

เดียวกันฟ5องกันอีกในประเด็นท่ีได&วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย�างเดียวกัน 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสดุ 

   
 

ข&อ ๙๘  การฟ5องคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ให&ย่ืนคําฟ5องต�อศาลปกครอง
สูงสุด และให&นําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองช้ันต&นตามท่ีกําหนดไว&ในภาค ๒ มาใช&บังคับ
กับคดีที่ฟ5องตามข&อน้ีโดยอนุโลม 

 
ข&อ ๙๙  ในกรณีท่ีองค:คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุดเห็นว�าคดีท่ี

ย่ืนฟ5องต�อศาลปกครองสูงสุดอยู�ในอํานาจของศาลปกครองช้ันต&น ให&เสนอประธานศาลปกครองสูงสุด
เพ่ือพิจารณาสั่งให&ส�งคําฟ5องน้ันไปยังศาลปกครองช้ันต&นท่ีคดีน้ันอยู�ในเขตอํานาจ แล&วให&องค:คณะใน
ศาลปกครองสูงสุดสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความ โดยให&ถือว�ามีการฟ5องคดีน้ันต�อศาลปกครอง
ช้ันต&นต้ังแต�วันท่ีมีการย่ืนคําฟ5องต�อศาลปกครองสูงสุด 

 
ข&อ ๑๐๐  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นท่ีกฎหมายหรือระเบียบน้ี

มิได&กําหนดให&ถึงท่ีสุด ให&อุทธรณ:ต�อศาลปกครองสูงสุด 
คําสั่งระหว�างพิจารณาที่ระเบียบนี้มิได&กําหนดให&อุทธรณ:ระหว�างพิจารณาได& ให&

อุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวพร&อมกับการอุทธรณ:คําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีทําให&คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
 
ข&อ ๑๐๑  คําอุทธรณ:ให&ทําเป8นหนังสือและอย�างน&อยต&องระบุ 
(๑) ช่ือผู&อุทธรณ:และคู�กรณีในอุทธรณ: 
(๒) ข&อคัดค&านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น 
(๓) คําขอของผู&อุทธรณ: 
(๔) ลายมือช่ือผู&อุทธรณ: 
ข&อเท็จจริงหรือข&อกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอ&างในการย่ืนคําอุทธรณ:น้ัน ผู&อุทธรณ:จะต&อง

กล�าวไว&โดยชัดแจ&งในคําอุทธรณ: และต&องเป8นข&อท่ีได&ยกข้ึนว�ากันมาแล&วโดยชอบในศาลปกครอง
ช้ันต&น แต�ถ&าป9ญหาข&อใดเป8นป9ญหาอันเก่ียวด&วยความสงบเรียบร&อยของประชาชนหรือป9ญหาเก่ียวกับ
ประโยชน:สาธารณะ ผู&อุทธรณ:จะยกป9ญหาข&อน้ันข้ึนกล�าวในคําอุทธรณ:หรือในช้ันอุทธรณ:ก็ได& 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข&อ ๑๐๒  คําอุทธรณ:ให&ย่ืนต�อศาลปกครองช้ันต&น และให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของ
ศาลออกใบรับให&ผู&อุทธรณ: แล&วตรวจคําอุทธรณ:ในเบ้ืองต&น ถ&าเห็นว�าเป8นคําอุทธรณ:ท่ีสมบูรณ:
ครบถ&วน ให&เสนอคําอุทธรณ:ดังกล�าวต�ออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือดําเนินการต�อไปตามข&อ ๑๐๔ 
ถ&าเห็นว�าคําอุทธรณ:น้ันไม�สมบูรณ:ครบถ&วน ไม�ว�าด&วยเหตุใด ๆ หรือผู&อุทธรณ:ชําระค�าธรรมเนียมศาล
ไม�ครบถ&วน ให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาลแนะนําให&ผู&อุทธรณ:แก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&
ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าเห็นว�าข&อท่ีไม�สมบูรณ:ครบถ&วนน้ันเป8นกรณีท่ีไม�อาจแก&ไขให&
ถูกต&องได& หรือคําอุทธรณ:น้ันต&องห&ามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบน้ี หรือผู&อุทธรณ:ไม�แก&ไขคํา
อุทธรณ:หรือไม�ชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให&บันทึกไว&แล&วเสนอคํา
อุทธรณ:ดังกล�าวต�ออธิบดีศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือดําเนินการต�อไป 

 
ข&อ ๑๐๓  ค�าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ:น้ัน ถ&าทุนทรัพย:ในช้ันอุทธรณ:เป8นอย�าง

เดียวกับในศาลปกครองช้ันต&น ให&ผู&อุทธรณ:เสียตามทุนทรัพย:เช�นเดียวกับในศาลปกครองช้ันต&น แต�ถ&า
ผู&อุทธรณ:ได&รับความพอใจบางส�วนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นแล&ว และทุน
ทรัพย:ในช้ันอุทธรณ:ตํ่ากว�าในศาลปกครองช้ันต&น ให&ผู&อุทธรณ:เสียค�าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ:ตาม
ทุนทรัพย:ที่ตํ่าน้ัน 

 
ข&อ ๑๐๔  เม่ือได&รับคําอุทธรณ:จากพนักงานเจ&าหน&าท่ีของศาล ให&อธิบดีศาลปกครอง

ช้ันต&นส�งคําอุทธรณ:น้ันให&องค:คณะดําเนินการต�อไป 
ให&ตุลาการหัวหน&าคณะแต�งต้ังตุลาการในองค:คณะคนหน่ึงเป8นตุลาการเจ&าของ

สํานวน แล&วให&ตุลาการเจ&าของสํานวนตรวจคําอุทธรณ: ถ&าเห็นว�าเป8นคําอุทธรณ:ที่สมบูรณ:ครบถ&วน 
ก็ให&ดําเนินการต�อไปตามข&อ ๑๐๖ ถ&าเห็นว�าคําอุทธรณ:น้ันไม�สมบูรณ:ครบถ&วน ซึ่งผู&อุทธรณ:อาจแก&ไข
ได& หรือผู&อุทธรณ:ชําระค�าธรรมเนียมศาลไม�ครบถ&วน ให&ตุลาการเจ&าของสํานวนมีคําสั่งให&ผู&อุทธรณ:
แก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าไม�มีการแก&ไขหรือชําระ
ค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือข&อท่ีไม�สมบูรณ:ครบถ&วนน้ันเป8นกรณีท่ี
ไม�อาจแก&ไขให&ถูกต&องได& หรือเป8นคําอุทธรณ:ท่ีต&องห&ามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบน้ี ให&ตุลา
การเจ&าของสํานวนเสนอองค:คณะสั่งไม�รับอุทธรณ:ดังกล�าว 

 
ข&อ ๑๐๕  ผู&อุทธรณ:มีสิทธิย่ืนคําร&องอุทธรณ:คําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นท่ีไม�รับ

อุทธรณ:ตามข&อ ๑๐๔ ต�อศาลปกครองสูงสุดภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต�วันท่ีได&รับแจ&ง
คําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น 

คําร&องตามวรรคหน่ึงให&ย่ืนต�อศาลปกครองช้ันต&นท่ีมีคําสั่งน้ัน และให&พนักงาน
เจ&าหน&าท่ีของศาลรีบส�งคําร&องพร&อมด&วยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น คําอุทธรณ: 
และคําสั่งไม�รับอุทธรณ:ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให&ประธานศาลปกครองสูงสุดส�งคําร&องให&องค:คณะเพ่ือพิจารณาคําร&องและมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งไม�รับอุทธรณ:ของศาลปกครองช้ันต&น หรือมีคําสั่งให&รับอุทธรณ: แล&วส�งให&ศาลปกครอง
ช้ันต&นอ�าน เม่ือศาลปกครองช้ันต&นได&อ�านคําสั่งดังกล�าวแล&ว ให&แจ&งให&ศาลปกครองสูงสุดทราบ ในกรณี
ท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให&รับอุทธรณ: ให&ถือว�าวันท่ีได&รับแจ&งน้ันเป8นวันท่ีศาลปกครองสูงสุดได&
รับคําอุทธรณ:จากศาลปกครองช้ันต&นเพ่ือดําเนินการต�อไปตามข&อ ๑๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ในการพิจารณาคําร&องขององค:คณะตามวรรคสาม ถ&าองค:คณะเห็นเป8นการจําเป8นท่ี
จะต&องตรวจสํานวน ให&มีคําสั่งให&ศาลปกครองช้ันต&นส�งสํานวนคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดได& 

 
ข&อ ๑๐๖  ในกรณีท่ีตุลาการเจ&าของสํานวนในศาลปกครองช้ันต&นเห็นว�าคําอุทธรณ:

น้ันเป8นคําอุทธรณ:ท่ีสมบูรณ:ครบถ&วน ให&เสนอองค:คณะมีคําสั่งรับอุทธรณ: แล&วเสนออธิบดีศาล
ปกครองช้ันต&นเพ่ือส�งคําอุทธรณ:น้ันให&ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต�อไป 

 
ข&อ ๑๐๗  เม่ือได&รับคําอุทธรณ:จากศาลปกครองช้ันต&นแล&ว ให&พนักงานเจ&าหน&าท่ี

ของศาลปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีในสารบบความ แล&วเสนอคําอุทธรณ:ต�อประธานศาลปกครอง
สูงสุดเพ่ือจ�ายสํานวนคดีแก�องค:คณะต�อไป 

 
ข&อ ๑๐๘  ให&ตุลาการหัวหน&าคณะศาลปกครองสูงสุดแต�งต้ังตุลาการในองค:คณะคน

หน่ึงเป8นตุลาการเจ&าของสํานวน แล&วให&ตุลาการเจ&าของสํานวนตรวจคําอุทธรณ: ถ&าเห็นว�าคําอุทธรณ:ท่ี
ศาลปกครองช้ันต&นสั่งรับไว&พิจารณาเป8นคําอุทธรณ:ที่ไม�สมบูรณ:ครบถ&วนซึ่งผู&อุทธรณ:อาจแก&ไขได& หรือ
ผู&อุทธรณ:ชําระค�าธรรมเนียมศาลไม�ครบถ&วน ให&สั่งให&ผู&อุทธรณ:แก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&
ครบถ&วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ&าไม�มีการแก&ไขหรือชําระค�าธรรมเนียมศาลให&ครบถ&วนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือข&อท่ีไม�สมบูรณ:ครบถ&วนน้ันเป8นกรณีท่ีไม�อาจแก&ไขให&ถูกต&องได& หรือเป8นคํา
อุทธรณ:ที่ต&องห&ามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบน้ี ให&เสนอองค:คณะสั่งยกอุทธรณ:น้ัน 

ในกรณีที่ตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าอุทธรณ:น้ันมีข&อเท็จจริงหรือข&อกฎหมายท่ีไม�
เป8นสาระอันควรได&รับการวินิจฉัย ให&เสนอองค:คณะเพ่ือมีคําสั่งไม�รับอุทธรณ:และสั่งจําหน�ายคดีออก
จากสารบบความ 

 
ข&อ ๑๐๙  เม่ือตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าคําอุทธรณ:น้ันเป8นคําอุทธรณ:ท่ีสมบูรณ:

ครบถ&วน ให&ส�งสําเนาคําอุทธรณ:ให&คู�กรณีในอุทธรณ:ทําคําแก&อุทธรณ:ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได&
รับคําอุทธรณ:หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ข&อเท็จจริงหรือข&อกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอ&างในคําแก&อุทธรณ:น้ัน จะต&องเป8นข&อท่ีได&
ยกข้ึนว�ากันมาแล&วโดยชอบในศาลปกครองช้ันต&น แต�ถ&าป9ญหาข&อใดเป8นป9ญหาอันเก่ียวด&วยความสงบ
เรียบร&อยของประชาชนหรือป9ญหาเก่ียวกับประโยชน:สาธารณะ คู�กรณีในอุทธรณ:จะยกป9ญหาข&อน้ัน
ข้ึนกล�าวในคําแก&อุทธรณ:หรือในช้ันอุทธรณ:ก็ได& 

 
ข&อ ๑๑๐  เม่ือพ&นกําหนดระยะเวลาตามข&อ ๑๐๙ วรรคหน่ึง หรือเม่ือคู�กรณีใน

อุทธรณ:ได&ย่ืนคําแก&อุทธรณ:แล&ว หากตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าคดีมีข&อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณ:ได&แล&ว ให&จัดทําบันทึกของตุลาการเจ&าของสํานวนเสนอองค:
คณะ เพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไป ในกรณีท่ีตุลาการเจ&าของสํานวนเห็นว�าข&อเท็จจริงจากสํานวนคดี 
คําอุทธรณ: และคําแก&อุทธรณ:ยังไม�เพียงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งอุทธรณ: ให&มีอํานาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตามอํานาจหน&าท่ีต�อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ข&อ ๑๑๑  ในการพิจารณาอุทธรณ:คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น 
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษาหรือมีคําสั่งดังต�อไปน้ี 

(๑) หากเห็นว�าคําอุทธรณ:น้ันไม�สมบูรณ:ครบถ&วนและเป8นกรณีท่ีไม�อาจแก&ไขให&
ถูกต&องได& หรือเป8นคําอุทธรณ:ที่ต&องห&ามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบน้ี ให&พิพากษายกอุทธรณ:น้ัน 
โดยไม�ต&องวินิจฉัยในประเด็นแห�งอุทธรณ: 

(๒) หากเห็นว�าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นถูกต&อง ไม�ว�าด&วยเหตุ
เดียวกันหรือเหตุอ่ืน ให&พิพากษาหรือมีคําสั่งยืนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น 

(๓) หากเห็นว�าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นไม�ถูกต&อง ให&พิพากษา
หรือมีคําสั่งกลับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&น และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม� 

(๔) หากเห็นว�าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นถูกบางส�วนและผิด
บางส�วน ให&พิพากษาหรือมีคําสั่งแก&คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นโดยพิพากษาหรือมี
คําสั่งยืนบางส�วน กลับบางส�วน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม�ในส�วนท่ีกลับน้ัน 

 
ข&อ ๑๑๒  อํานาจในการพิจารณาอุทธรณ:คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง

ช้ันต&น โดยศาลปกครองสูงสุดให&รวมถึง 
(๑) เม่ือคดีปรากฏเหตุท่ีมิได&ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายหรือระเบียบน้ีใน

ส�วนท่ีว�าด&วยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว�ามีเหตุอันสมควร ให&มีอํานาจ
สั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต&นน้ัน แล&วส�งสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองช้ันต&น 
เพ่ือให&พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม� ในกรณีเช�นน้ีศาลปกครองช้ันต&นอาจประกอบด&วยตุลาการศาล
ปกครองอ่ืนนอกจากท่ีได&พิพากษาหรือมีคําสั่งมาแล&ว และคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม�น้ีอาจวินิจฉัยช้ีขาด
คดีเป8นอย�างอ่ืนนอกจากคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีถูกยกได& 

(๒) เม่ือคดีปรากฏเหตุท่ีมิได&ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายหรือระเบียบน้ีใน
ส�วนท่ีว�าด&วยการแสวงหาข&อเท็จจริง หรือมีเหตุท่ีศาลได&ปฏิเสธการไต�สวนพยานตามท่ีผู&อุทธรณ:มีคําขอ 
และศาลปกครองสูงสุดเห็นว�ามีเหตุอันสมควร ให&มีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต&นน้ัน แล&วกําหนดให&ศาลปกครองช้ันต&นซึ่งประกอบด&วยตุลาการศาลปกครององค:คณะ
เดิมหรือตุลาการศาลปกครองอ่ืน หรือศาลปกครองช้ันต&นอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร พิจารณาคดีน้ันใหม�
ท้ังหมดหรือบางส�วน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม� 

(๓) เม่ือคดีปรากฏเหตุว�าข&อเท็จจริงท่ีศาลปกครองช้ันต&นฟ9งมาไม�พอแก�การวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี และศาลปกครองสูงสุดเห็นว�ามีเหตุอันสมควร ให&มีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลปกครองช้ันต&นน้ัน แล&วกําหนดให&ศาลปกครองช้ันต&นซึ่งประกอบด&วยตุลาการศาลปกครององค:
คณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่นพิจารณาคดีนั้นใหม�ทั้งหมดหรือบางส�วน โดยดําเนินการตาม
คําช้ีขาดของศาลปกครองสูงสุด แล&วพิพากษาหรือมีคําสั่งไปตามรูปคดี 

ในคดีท้ังปวงท่ีศาลปกครองช้ันต&นได&พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม�ตามข&อนี้ ให&อุทธรณ:
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหม�เช�นว�าน้ันได& 

 
ข&อ ๑๑๓  ถ&าศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให&ส�งสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองช้ันต&น 

เพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม�ท้ังหมดหรือแต�บางส�วนตามท่ีกําหนดไว&ใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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ข&อ ๑๑๒ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจท่ีจะยกเว&นมิให&ต&องเสียค�าธรรมเนียมศาลในการย่ืนอุทธรณ:
คัดค&านคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม�ของศาลปกครองช้ันต&นได&ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข&อ ๑๑๔  เม่ือศาลปกครองสูงสุดได&พิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดอุทธรณ:แล&ว จะอ�าน

คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันเอง หรือจะส�งคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันให&ศาลปกครองช้ันต&นอ�านก็ได& 
 
ข&อ ๑๑๕  ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ:คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทาง

ปกครองของศาลปกครองช้ันต&นตามข&อ ๗๓ และผู&อุทธรณ:มีคําขอให&ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับ
คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองช้ันต&นดังกล�าวไว&เป8นการช่ัวคราว 
ถ&าศาลปกครองสูงสุดเห็นว�าคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันทําให&หรือจะทําให&
เกิดความเสียหายอย�างร&ายแรงต�อประโยชน:สาธารณะหรือต�อสิทธิของผู&อุทธรณ: ศาลปกครองสูงสุดมี
อํานาจสั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองช้ันต&นไว&เป8นการ
ช่ัวคราวจนกว�าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งอุทธรณ:น้ัน 

 
ข&อ ๑๑๖  นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดท่ีกําหนดไว&

โดยเฉพาะในภาคน้ี ให&นําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองช้ันต&นมาใช&บังคับโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อักขราทร  จุฬารัตน 

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔๑๖ 
 

ข&อ ๒  ระเบียบน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต&นไป 
 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๗ 
 

ข&อ ๒  ระเบียบน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต&นไป 
 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๘ 
 

ข&อ ๒  ระเบียบน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต&นไป 
 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๙ 

 
ข&อ ๒  ระเบียบน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต&นไป 

 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด&วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๒๐ 
 

ข&อ ๒  ระเบียบน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต&นไป 

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน&า ๖/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน&า ๒/๙ กุมภาพันธ: ๒๕๔๘ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน&า ๑๐/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๗ ก/หน&า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน&า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


