
Update ถึง ระเบียบฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
 โดยที่มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้การด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี  การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ 
ชั่วคราวก่อนการพิพากษานอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “ศาล” หมายความว่า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
 “ศาลปกครอง” หมายความว่า ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด 
 “ตุลาการหัวหน้าคณะ” หมายความว่า ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 “ตุลาการเจ้าของส านวน” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการ
เจ้าของส านวน 
 “ตุลาการผู้แถลงคดี” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แถลง 
คดีปกครอง 
 “ค าแถลงการณ์” หมายความว่า สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตุลาการ 
ผู้แถลงคดีที่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
 “ส านักงาน”๒ หมายความว่า ส านักบังคับคดีปกครอง หรือส านักงานศาลปกครองในภูมิภาค 
และให้หมายความรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดี 
 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๓๐/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 
 ๒ ข้อ ๓ “ส านักงาน” เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 “เจ้าพนักงานบังคับคดี”๓ หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง คุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
และระเบียบนี้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
และให้หมายความรวมถึงเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี  ให้ปฏิบัติการแทน
ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย 
 “เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา”๔ หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคล 
ที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ได้รับช าระหนี้หรือบุคคลซึ่งได้รับโอนหรือรับช่วงสิทธิตามค าพิพากษา  
หรือค าสั่ง และให้หมายความรวมถึงคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) ด้วย 
 “ลูกหนี้ตามค าพิพากษา”๕ หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ให้ช าระหนี้ และให้หมายความรวมถึงคู่กรณีหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 
 ข้อ ๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  กับให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้ 

 
ภาค ๑ 

บททั่วไป 
   

 
 ข้อ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ด าเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 ข้อ ๖ ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลก าหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ
เมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 
 ข้อ ๗ ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอค าฟ้องและ 
ตรวจค าฟ้อง การแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปส านวน การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการด าเนิน  
กระบวนพิจารณาอ่ืนก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย

                                                           

 ๓ ข้อ ๓ “เจ้าพนักงานบังคับคดี” เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๔ ข้อ ๓ “เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา” เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๕ ข้อ ๓ “ลูกหนี้ตามค าพิพากษา” เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

เนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นมีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดร ะเบียบนั้น 
เสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 
 ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี  แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ 
คู่กรณีที่ยื่นค าขอจะต้องไม่ด าเนินการอ่ืนใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้
สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น 
 การที่ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดอันมิใช่เรื่องที่คู่กรณีละเลยไม่ด าเนิ น
กระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบนี้ หรือที่ศาลก าหนดไว้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีนั้น  
ในอันที่จะด าเนินกระบวนพิจารณานั้นใหม่ให้ถูกต้องได้ 
 
 ข้อ ๘ ศาลมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ แก่คู่กรณีหรือแก่บุคคลใดที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่เห็น
จ าเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล หรือเพ่ือให้การด าเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม
และรวดเร็ว อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่กรณีมิให้ด าเนินคดีปกครองในทางก่อความร าคาญ  
ในทางประวิงให้ล่าช้า หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร 
 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง เป็นการละเมิดอ านาจศาลและศาลมีอ านาจสั่ง
ลงโทษตามมาตรา ๖๔ 
 
 ข้อ ๙ บรรดากระบวนพิจารณาตลอดจนการพิพากษาหรือการมีค าสั่งในคดีปกครอง ซึ่งศาล
เป็นผู้ท านั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 
 บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีหรือของบุคคลใด ๆ หรือที่ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลได้ท าข้ึน ซึ่งประกอบเป็นส านวนคดีนั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 
 ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ส่งต่อศาลได้ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ศาลสั่งให้
คู่กรณีหรือบุคคลที่ส่ง จัดท าค าแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนส าคัญ โดยมีค ารับรองมายื่นเพ่ือแนบไว้  
กับเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น 
 ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่านเขียน
หนังสือไม่ได้ ให้คู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดหาล่าม 
 
 ข้อ ๑๐ การท าค าขอหรือค าร้องต่อศาลในกระบวนพิจารณา ให้ท าเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาล
จะอนุญาตให้ท าดว้ยวาจา ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลพิจารณาจดแจ้งข้อความนั้นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 
 
 ข้อ ๑๑ ให้ศาลจดแจ้งรายงานการไต่สวน การนั่งพิจารณา หรือการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในส านวนคดีทุกครั้ง 
 รายงานกระบวนพิจารณานั้น ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขคดี ชื่อศาล ชื่อคู่กรณี สถานที่ วัน
และเวลาที่ด าเนินการ ข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระท า และลายมือชื่อตุลาการศาลปกครอง 
ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระท าต่อหน้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือพยาน ให้คู่กรณีหรือพยานดังกล่าว 
ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วย 



๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๒ ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใดจะต้องลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมาย
อย่างอ่ืนแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใด เพ่ือแสดงการรับรู้  
รายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพ่ือรับรองการอ่านหรือส่งเอกสารนั้น หากกระท าโดยมีพยานลงลายมือชื่อ 
รับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับการลงลายมือชื่อ แต่ถ้ากระท าต่อหน้าศาล ไม่จ าต้องมีลายมือชื่อ 
ของพยานสองคนรับรอง 
 ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงาน บันทึก หรือเอกสารดังกล่าว 
ลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 
 
 ข้อ ๑๓ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
ให้ผู้ อ่ืนยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือจะท าโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ ได้ 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์  
เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล 
 การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ 
ผู้รับมอบ และพยาน 
 
 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลต้องแจ้งข้อความหรือต้องส่งเอกสารใด
ให้แก่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ถ้าผู้นั้นหรือผู้แทนของผู้นั้นมิได้รับทราบข้อความ  
หรือมิได้รับเอกสารจากศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้แจ้งข้อความเป็นหนังสือหรื อส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืน 
 ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือขอให้มีการแจ้งข้อความ หรือ 
ส่งเอกสารโดยวิธี อ่ืน คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งยื่นค าขอต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแจ้งข้อความ 
หรือส่งเอกสารโดยวิธีดังกล่าว 
 
 ข้อ ๑๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่า
วันที่ระบุในใบตอบรับเป็นวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ให้ถือว่าวันที่ครบก าหนด  
เจ็ดวันนับแต่วันส่งเป็นวันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นหรือไม่ได้รับ 
 การแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามค าสั่งศาล ให้ศาลก าหนดวันที่ถือว่าผู้รับได้รับ
แจ้งไว้ด้วย 
 
 ข้อ ๑๖ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารโดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
หรือบุคคลอ่ืนน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ ให้วางหรือปิดหนังสือหรือ  
เอกสารนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานต ารวจ ข้าราชการอ่ืน พนัก งานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้น 
 ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ จะส่งหนังสือหรือเอกสารแก่บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างาน
ในสถานที่นั้นก็ได้ และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่ได้ส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่บุคคลนั้น 



๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่ง วาง หรือปิดหนังสือหรือเอกสารในเวลา
กลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคล  
ผู้น าไปส่ง มอบใบรับลงลายมือชื่อผู้ รับ หรือมอบรายงานการส่งหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง แล้วแต่กรณี ต่อศาล เพื่อรวมไว้ในส านวนคดี 
 ใบรับหรือรายงานตามวรรคสามต้องระบุวิธีส่ง เวลา วัน เดือน ปี ที่ส่งหนังสือหรือเอกสาร  
รวมทั้งชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง ใบรับหรือรายงานดังกล่าว จะท าโดยวิธีจด  
ลงไว้ที่หนังสือหรือเอกสารต้นฉบับซึ่งยื่นต่อศาลก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๗ เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณียื่นต่อศาลหรือที่ศาลได้มา ให้เปิดโอกาสให้
คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง และศาลอาจส่งส าเนาให้คู่กรณี 
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นต้อง 
ไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ 
 ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการก าหนดชั้นความลับไว้  มีข้อความที่ไม่เหมาะสม 
หรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะไม่เปิด  
โอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา ขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง หรือไม่ส่งส าเนาให้คู่กรณี  
ทั้งนี้  ไม่เป็นการตัดอ านาจศาลที่จะจัดให้มีการท าสรุปเรื่องและเปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ  
หรือคัดส าเนาสรุปเรื่อง หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องของสรุปเรื่อง หรือส่งส าเนาสรุปเรื่องดังกล่าว  
ให้คู่กรณ ี
 
 ข้อ ๑๘ พยานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ถ้อยค าของตนในคดี หรือบุคคลภายนอก 
ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าขอต่อศาล เพ่ือขอตรวจดู เอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในส านวนคดี หรือ  
ขอคัดส าเนาหรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ แต่ทั้งนี้ ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก่ 
 (๑) บุคคลภายนอก ในคดีท่ีพิจารณาโดยไม่เปิดเผย 
 (๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในคดีที่ศาลห้ามการตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารในส านวนคดี
ทั้งหมดหรือบางฉบับเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ 
 (๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือกรณี 
ที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ 
 
 ข้อ ๑๙ คู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรือขอคัดส าเนาเอกสารที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจ้าของส านวน ตุลาการผู้แถลงคดี หรือ  
ศาลจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นการภายใน ทั้งไม่อาจขอส าเนาอันรับรองถูกต้องของเอกสารนั้น 
 
 ข้อ ๒๐ การตรวจดูหรือการคัดส าเนาเอกสารในส านวนคดี ให้ผู้ขอตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ 
หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด  เพ่ือความสะดวก 
ของศาลหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 



๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ห้ามคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีก่อนที่ศาลจะได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
และก่อนที่จะได้ลงทะเบียนในสารบบค าพิพากษา 
 การรับรองส าเนาเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือ
ประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด เป็นผู้รับรอง 
 
 ข้อ ๒๑ ถ้าส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา 
ค าพิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดที่รวมไว้ในส านวนคดีซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  หรือรอ 
การบังคับคดีสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และกรณีดังกล่าวเป็นการขัดข้องต่อ 
การพิจารณาพิพากษา การมีค าสั่ง หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
มีค าขอ ให้ศาลสั่งให้คู่กรณีหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นน าส าเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าส า เนา 
เช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีค าสั่งอย่างอ่ืน  
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 
 ข้อ ๒๒ เพ่ือให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ศาลอาจมีค าสั่ง
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลด้วยกันกระท าโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืน แทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์หรือประกอบกันก็ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็น  
เร่งด่วนและความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ท าการติดต่อ รวมทั้งจ านวนและลักษณะของ  
เอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ศาลอาจมีค าสั่งให้การแจ้ง
ข้อความหรือการส่งเอกสารระหว่างศาลกับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง กระท าโดยวิธีการ  
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ศาลก าหนดวันที่ถือว่าได้รับแจ้งข้อความหรือเอกสารไว้ด้วย 
 
 ข้อ ๒๓ ส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา ค าพิพากษา
ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดที่รวมไว้ในส านวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาคู่ฉบับ ถ้าศาล  
เห็นสมควร จะมีค าสั่งให้เก็บรักษาหรือน าเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 
 ข้อ ๒๔ ให้ศาลมีอ านาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสาร การคัดส าเนา 
หรือการรับรองเอกสารตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น 

หมวด ๑ 
การเสนอค าฟ้องและตรวจค าฟ้อง 

   
 

 ข้อ ๒๕ ผู้ฟ้องคดีปกครองต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ 



๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๒๖ บุคคลผู้ไร้ความสามารถจะฟ้องคดีปกครองได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ 
 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการอนุญาตหรือต้องได้รับความยินยอมก่อน ให้แนบ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย 
 
 ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วยตนเอง
ถ้าศาลเห็นสมควร จะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบ และศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้น 
หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 
 ข้อ ๒๘ การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต่อศาล ในกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท าใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้ท าเป็นค าฟ้องมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นผู้ฟ้องคดีปกครองและด าเนินคดีปกครองแทนก็ได้ 
 
 ข้อ ๒๙ การฟ้องคดีปกครองต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอ านาจตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๔๗ 
 ค าฟ้องซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้สองศาลหรือหลายศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิล าเนาของผู้ฟ้องคดี
เพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อ ถ้ามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ฟ้องคดีจะยื่น  
ค าฟ้องต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้ 
 การฟ้องคดีปกครองที่มูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
 
 ข้อ ๓๐ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องยื่นฟ้องภายในก าหนดระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
 ค าฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับไว้พิจารณาและสั่ง
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เว้นแต่ศาลเห็นว่าคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน  
โดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้ ค าสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณาให้เป็นที่สุด 
 
 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ถ้าปรากฏว่าศาลนั้น
ไม่รับค าฟ้องไว้ พิจารณาเพราะไม่มีอ านาจพิจารณาคดีนั้น หรือผู้ ฟ้องคดีถอนค าฟ้องจากศาลนั้น  
เพ่ือฟ้องคดีใหม่ต่อศาลปกครอง ให้ถือว่าก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่เท่าระยะเวลาตั้งแต่วัน  
ยื่นค าฟ้องจนถึงวันที่คดีของศาลอื่นนั้นถึงท่ีสุด 
 



๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๓๒ ค าฟ้องต้องท าเป็นหนังสือและมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ กับให้แนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐาน  
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีไว้ด้วย 
 
 ข้อ ๓๓ ให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองส าเนาถูกต้อง
ตามจ านวนของผู้ถูกฟ้องคดียื่นมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน หรือในกรณี  
ที่จ านวนผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ิมขึ้น ศาลมีอ านาจแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าส าเนาเพ่ิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ศาลจะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่าย  
คดีออกจากสารบบความก็ได้ 
 
 ข้อ ๓๔  ค าฟ้องที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ ง (๓) หรือ (๔) ให้ช าระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ เป็นเงินสด เช็คซึ่ งธนาคารรับรอง 
หรือเช็คซึ่ งส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่ งจ่าย  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับให้ 
หรือช าระค่าธรรมเนียมศาลโดยวิธีการอ่ืนดังต่อไปนี้  พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน 
ในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการดังกล่าว  ถ้ามี  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
 (๑) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  (๒)  หักบัญชีธนาคาร หรือช าระผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ 
การบริการรับช าระหนี้แทนหรือด้วยเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
  (๓) ทางอินเทอร์เน็ต 
  (๔) วิธีการอ่ืนตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด๖ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นค าฟ้องเป็นฉบับเดียวกัน หากเป็นกรณีที่อาจ
แบ่งแยกได้ว่าทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีแต่ละคนเป็นจ านวนเท่าใด ให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนช าระค่าธรรมเนียม  
ศาลตามส่วนของตน 
 ในการค านวณทุนทรัพย์ ถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท เศษของ 
หนึ่งร้อยบาท ถ้าถึงห้าสิบบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท ถ้าต่ ากว่าห้าสิบบาท ให้ปัดทิ้ง 
 เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ถ้าทุนทรัพย์แห่งค าฟ้องเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะโดยการยื่นค าฟ้อง
เพ่ิมเติมหรือโดยประการอ่ืน ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลเพ่ิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 
 

                                                           

  
๖ ข้อ ๓๔ วรรคหน่ึง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๖/๒๕๖๐), (๓) แก้ค าผิด 

จาก “ทางอินเตอร์เน็ต” เป็น “ทางอินเทอร์เน็ต” โดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน้า ๖๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๓๕ ค าฟ้องที่ยื่นต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบความ
และออกใบรับให้ผู้ ฟ้องคดี แล้วตรวจค าฟ้องในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ให้เสนอค าฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไป ถ้าเห็นว่าค าฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักง านเจ้าหน้าที่ 
ของศาลแนะน าให้ผู้ ฟ้องคดีแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจ  
ของศาลปกครอง หรือผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขค าฟ้องหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 ข้อ ๓๖ นับแต่เวลาที่ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา และผล
แห่งการนี้ 
 (๑) ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอ่ืนอีก และ 
 (๒) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขต
อ านาจศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาของผู้ฟ้องคดี 
การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นหาตัดอ านาจศาลที่รับค าฟ้องไว้ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไม่ 
 
 ข้อ ๓๗ เมื่อได้รับค าฟ้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจ่ายส านวน
คดีให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ 
 ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้
ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าฟ้อง ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ 
หรือผู้ ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน  ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้ ฟ้องคดีแก้ไข 
หรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ถ้า ไม่มีการแก้ ไขหรือช าระ  
ค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นก รณ ี
ที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง  ให้ตุลาการเจ้าของส านวน 
เสนอองค์คณะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 
 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ศาลสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ศาลมีอ านาจ 
สั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
 
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอ านาจของ 
ศาลปกครองสูงสุด ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือพิจารณาสั่งให้ส่งค าฟ้องนั้นไปยังประธานศาล  
ปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ส่งค าฟ้องนั้น
คืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นนั้นพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไป 



๑๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวและศาลปกครองสูงสุดได้รับค าฟ้องไว้
พิจารณาแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ถือว่ามีการฟ้อง  
คดีนั้นต่อศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น 
 
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลปกครองชั้นต้นอ่ืน ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือมีค าสั่งให้ส่งค าฟ้องนั้นไปยังศาลปกครอง 
ชั้นต้นอ่ืนที่มี เขตอ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอ่ืนได้รับค าฟ้องนั้ นไว้ 
พิจารณาแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งค าฟ้องไปสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  และ 
ให้ถือว่ามีการฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นอ่ืนตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น  
แห่งแรก 
 ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับค าฟ้องที่ส่งมาเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองชั้นต้นที่ส่ งค า ฟ้องมาหรือศาลปกครองชั้นต้น อ่ืน ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้น เสนอ  
ความเห็นต่อประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีค าสั่งในเรื่องเขตอ านาจศาล 
 ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น
แห่งแรก ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้น  
ที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีอยู่ในเขตอ านาจด าเนินการลงทะเบียนคดีในสารบบความ และให้  
ถือว่ามีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนั้นตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก 
 
 ข้อ ๔๑ ในกรณีท่ีองค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา ถ้าข้อหาหนึ่ง
ข้อหาใดเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น  ไม่ว่าจะโดยเหตุที่ข้อหา 
ดังกล่าวอยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นอ่ืน ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ 
ศาลปกครอง ให้สั่งไม่รับข้อหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวนพิจารณา  
ในส่วนของข้อหาที่อยู่ในอ านาจและเขตอ านาจต่อไป แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณา
จะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นนั้น องค์คณะอาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณา 
พิพากษาคดีไว้จนกว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่มีอ านาจ  
หรือเขตอ านาจ และคดีถึงท่ีสุดแล้ว 
 ในกรณีท่ีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่า
มีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของ  
ศาลปกครองชั้นต้นอ่ืนหรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้ มีอ านาจวินิจฉัย  
ประเด็นเก่ียวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ 
 ในกรณีท่ีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่า
มีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด  
และประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเป็นประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองใด  
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับประเด็นนั้นไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวน  
พิจารณาในส่วนของประเด็นที่อยู่ ในอ านาจต่อไป แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าประ เด็นที่สั่ งไม่รับไว้ 
พิจารณาจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้น องค์คณะอาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณา



๑๑ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

พิพากษาคดีไว้จนกว่าประเด็นที่สั่ งไม่รับไว้ พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีค าสั่ งชี้ขาดคดีโดย  
ศาลปกครองสูงสุดแล้ว 
 

หมวด ๑/๑ 
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล๗ 

   
 

 ข้อ ๔๑/๑๘ คู่กรณีซึ่งไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะ  
ของคู่กรณีนั้น ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร อาจยื่นค า ขอต่อศาล 
ขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีหรือการอุทธรณ์ได้ 
 
 ข้อ ๔๑/๒๙ คู่กรณีใดมีความจ านงจะด าเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
ให้ยื่นค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นพร้อมกับค าฟ้องหรือค าอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี  
ในการนี้  ให้คู่กรณีผู้ ยื่นค าขอเสนอพยานหลักฐานเท่าที่ จะท า ได้ ไปพร้อมค าขอว่า ไม่มีทรัพย์สิน  
เพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของตนถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับ   
ความเดือดร้อนเกินสมควร  
 ถ้าคู่กรณีมิได้ยื่นค าขอพร้อมค าฟ้องหรือค าอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจยื่นค าขอให้ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นในภายหลังได้ 
 
 ข้อ ๔๑/๓๑๐ ให้ศาลปกครองชั้นต้นแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ้าค าฟ้อง 
หรือค าอุทธรณ์ของคู่กรณีที่ยื่นค าขอมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับค า ฟ้องไว้พิจารณา หรือมี เหตุผล  
อันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และเห็นว่าคู่กรณีนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียม  
ศาลหรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร   
ก็ให้ศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้คู่กรณีที่ยื่นค าขอด าเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
หรือเฉพาะบางส่วน หากเห็นว่าไม่มีเหตุตามค าขอจริง ให้ศาลมีค าสั่งยกค าขอนั้นเสีย ค าสั่งให้ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด 
 

                                                           

 ๗ หมวด ๑/๑ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ 
(ฉ.๓/๒๕๔๘) 
 ๘ ข้อ ๔๑/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘), แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๗/๒๕๖๒) 
 ๙ ข้อ ๔๑/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘), แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๗/๒๕๖๒) 
 ๑๐ ข้อ ๔๑/๓ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘), แก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๗/๒๕๖๒) 



๑๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๔๑/๔๑๑ ถ้าศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วนหรือมี
ค าสั่งให้ยกค าขอ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 (๑) ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพ่ืออนุญาตให้น าพยานหลักฐานมาแสดง 
เพ่ิมเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอ  ถ้าไม่ได้รับยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ทั้ งนี้  เฉพาะคดีที่ศาลเห็นว่ามีข้ออ้างหรือ  
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับค าฟ้องไว้พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี 
โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น เมื่อศาลมีค าสั่งเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด หรือ 
 (๒) อุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครอง 
ชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น 
 ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่ง
มิได้ 
 
 ข้อ ๔๑/๕๑๒ เมื่อคู่กรณีใดได้รับอนุญาตให้ด าเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้นโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลแล้ว หากต่อมายื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ให้ถือว่าคู่กรณีนั้น 
ยังเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่ เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ ๔๑/๖๑๓ เมื่อศาลอนุญาตให้คู่กรณีใดฟ้องหรืออุทธรณ์คดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
คู่กรณีนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับยกเว้นในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 
 ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีที่ฟ้องหรืออุทธรณ์คดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมีทรัพย์สิน
เพียงพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้โดยมีอยู่แล้วในเวลาที่ยื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หรือ  
โดยสถานะของคู่กรณีในขณะยื่นค าขอ แม้ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ไม่ได้รับความเดือดร้ อน 
เกินสมควร ให้ศาลรอการพิจารณาคดีไว้ก่อน และมีค าสั่งให้คู่กรณีนั้นน าค่าธรรมเนียมศาลมาช าระ  
ภายในเวลาที่ศาลก าหนด หากไม่ช าระภายในเวลาดังกล่าว ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๑ ข้อ ๔๑/๔ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘) 
 ๑๒ ข้อ ๔๑/๕ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘) 
 ๑๓ ข้อ ๔๑/๖ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๓/๒๕๔๘) 
 ๑๔ ข้อ ๔๑/๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๔/๒๕๔๘) 



๑๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๒ 
การแสวงหาข้อเท็จจริง 

ส่วนที่ ๑ 
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การเพิ่มเติม 

   
 
 ข้อ ๔๒ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟ้องใดเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้มีค าสั่ง
รับค าฟ้องและมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ โดยส่งส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานไปด้วย  
ในกรณีที่ เห็นสมควร จะก าหนดประเด็นที่ผู้ ถูก ฟ้องคดีต้องให้การ หรือให้จัดส่ งพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๑ 
 ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบค าฟ้องมีปริมาณหรือสภาพที่ท าให้การส่งส าเนาให้แก่ผู้ถูก
ฟ้องคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ให้ส่งส าเนาค าฟ้องไปพร้อมกับรายการพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดี
อาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาล 
 
 ข้อ ๔๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏ
ในค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนด
โดยจัดท าส าเนาค าให้การและส าเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่  
ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดยื่นมาพร้อมกับค าให้การด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ส าเนาค าฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 
 ข้อ ๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้ ค าฟ้องแย้งนั้นให้ถือเสมือนเป็นค าฟ้องใหม่ 
 ในกรณีท่ีค าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับค าฟ้องเดิม ให้ตุลาการเจ้าของส านวนสั่งไม่รับ 
ค าฟ้องแย้ง ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
 
 ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้วน หรือ
ชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขหรือจัดท าค าให้การส่งมาใหม่ก็ได้ 
 
 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดท าค าให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี  และให้ศาลพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 
 
 ข้อ ๔๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การแล้ว ให้ศาลส่งส าเนาค าให้การพร้อมทั้งส าเนาพยาน 
หลักฐานไปยังผู้ฟ้องคดีเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับค าให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดี 
ยื่นต่อศาล ในการนี้ ตุลาการเจ้าของส านวนจะก าหนดประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องชี้แจง หรือให้จัดส่งพยาน 
หลักฐานใด ๆ ก็ได้ 



๑๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะคัดค้านค าให้การ ให้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่นต่อศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุด
หรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับส าเนาค าให้การ หรือภายใน 
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะท าค าคัดค้านค าให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
 ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ก็ได้ 
 
 ข้อ ๔๘ ค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีให้มีได้เฉพาะในประเด็นที่ได้ยกขึ้นกล่าวในค าฟ้อง
ค าให้การ หรือทีศ่าลก าหนด 
 ถ้าผู้ฟ้องคดีท าค าคัดค้านค าให้การโดยมีประเด็นหรือค าขอเพ่ิมขึ้นใหม่ต่างจากค าฟ้อง ค าให้การ
หรือที่ศาลก าหนด ให้ศาลสั่งไม่รับประเด็นหรือค าขอใหม่นั้นไว้พิจารณา 
 
 ข้อ ๔๙ ให้ศาลส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือยื่นค าให้การเพ่ิมเติม
ต่อศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน
ค าให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด เมื่อศาลได้รับค าให้การเพ่ิมเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ให้ส่งส าเนา 
ค าให้การเพ่ิมเติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การเพ่ิมเติมแล้ว หาก
ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว  
ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกตามข้อ ๖๐ เสนอองค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 ข้อ ๔๙/๑๑๕ ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลตามมาตรา ๖๔ หรือค าสั่ง 
อ่ืนใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้อง 
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
ของศาลปกครองชั้นต้นนั้น 
 ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล 
รีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง  
ศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 
 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง 
และมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนแล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 
 ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนด  
วันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่าน 
และบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณี  
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มาศาล 
                                                           

 ๑๕ ข้อ ๔๙/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 



๑๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนต่างไปจากค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ให้ศาลปกครองชั้นต้นด าเนินการต่อไปตามข้ันตอนที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
 
 ข้อ ๔๙/๒๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๖๑ ในกรณีตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟ้องใดเป็นค าฟ้อง 
ที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นเรื่องที่ศาลจ าต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน เพราะมีกฎหมายก าหนด  
เวลาในการพิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ซึ่งหากจะด าเนินกระบวนพิจารณา  
ในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปส านวน และการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตามขั้นตอน  
ปกติอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรืออาจเป็น  
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวน  
รับค าฟ้องไว้พิจารณาตามข้อ ๔๒ แล้วให้เสนอองค์คณะโดยด่วนเพ่ือหารืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
เพ่ือให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณามีค าสั่งโดยไม่ชักช้าให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน  
 ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ตุลาการ 
เจ้าของส านวนใช้อ านาจตามมาตรา ๖๑ หรือตามส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่  ๒ ของหมวด ๒ โดยแจ้งให้  
คู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพ่ือท าการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีการอ่ืนใด  
ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวหรือต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้ ให้แจ้งให้ตุลาการผู้แถลงคดีทราบเพ่ือเข้าร่วมในการไต่สวน   
หรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธี อ่ืนใด และให้ถือว่าวันที่ เสร็จสิ้นการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคนี้   
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบตามข้อ ๖๒ วรรคสอง อีก  
 คู่กรณีทุกฝ่ายซึ่งได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบค าสั่งศาลตามวรรคสองให้มาศาลแล้วไม่มา 
ในวันไต่สวน ให้ถือว่ารับทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ด าเนินไปในครั้งนั้น และรับทราบก าหนด  
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหรือก าหนดนัดอ่ืนที่ศาลแจ้งคู่กรณีท่ีมาศาลในขณะท าการไต่สวน  
 ให้ตุลาการเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนตามข้อ ๖๐ และเสนอ 
บันทึกดังกล่าวพร้อมส านวนคดี ให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้ตุลาการผู้แถลงคดี  
จัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามข้อ ๖๓ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรก  
 ให้องค์คณะก าหนดวันใดวันหนึ่งเป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
หลังจากวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อ เท็จจริงตามวรรคสอง และให้แจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรก  
พร้อมสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาตามที่เห็นสมควร  
  ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว 
ให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัดประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอ่ืนตามที่ 
เห็นสมควร 
  
 
 
 
 
 
                                                           

  ๑๖ ข้อ ๔๙/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๗/๒๕๖๒) 



๑๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล 

   
 
 ข้อ ๕๐ ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้ เชี่ยวชาญ หรือพยาน  
หลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้าน ค าให้การ 
หรือค าให้การเพ่ิมเติม ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ศาลอาจด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้  
หรือตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ถ้าต้องมีการให้ถ้อยค าของคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใด ๆ 
ให้ศาลเป็นผู้ซักถาม 
 
 ข้อ ๕๑ ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ตามที่เห็นสมควร 
 ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะก าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนไว้ด้วยก็ได้ 
 ศาลต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้น
คัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีผลกระทบต่อ 
การพิจารณาพิพากษาคดี หรือคู่กรณีที่ เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาลจะไม่แจ้ง  
ก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ 
 พยานที่ศาลมีค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค าอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ เพ่ือประกอบการให้ถ้อยค า
ของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่งให้มีการไต่สวน 
 
 ข้อ ๕๒ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยค าของบุคคลใดและเป็นกรณีที่ต้องใช้ล่าม 
ให้ศาลจัดหาล่ามโดยให้ล่ามได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการมาให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 
 ข้อ ๕๓ ก่อนให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีหรือพยานต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณี
แห่งชาติของตน หรือกล่าวค าปฏิญาณว่าจะให้ถ้อยค าตามสัตย์จริง 
 ให้คู่กรณีหรือพยานแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ และอาชีพ และในกรณีที่พยานมีความเกี่ยวพัน
กับคู่กรณีคนหนึ่งคนใดให้แจ้งด้วยว่ามีความเก่ียวพันกันอย่างไร 
 ในขณะที่พยานคนหนึ่งก าลังให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีจะอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ห้ามมิให้พยาน
คนอ่ืนอยู่ในสถานที่นั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือเป็นกรณีท่ีก าหนดไว้ในวรรคสี่ 
 พยานที่ให้ถ้อยค าแล้วอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยค าอีกในวันเดียวกันหรือวันอ่ืน และอาจถูกเรียก
มาให้ถ้อยค าพร้อมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได้ 
 เมื่อคู่กรณีหรือพยานให้ถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้ศาลอ่านบันทึกการให้ถ้อยค าดังกล่าวให้คู่ กรณี
หรือพยานฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่คู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อไม่ได้หรือ  
ไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 
 



๑๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๕๔ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้คู่กรณี
หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่ศาล 
 
 ข้อ ๕๕ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลอาจมีค าสั่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมาย แล้วให้ท า
รายงานหรือให้ถ้อยค าต่อศาลได้ 
 รายงานหรือบันทึกการให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ท าข้อสังเกตเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 ศาลอาจมีค าสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยค าต่อศาลประกอบรายงานของตนได้ 
 ศาลต้องแจ้งก าหนดการให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 
 
 ข้อ ๕๖ ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลมีอ านาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือ
สิ่งอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 ให้ศาลแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้
คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยคู่กรณีจะไปร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 
 ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลต้องบันทึกการตรวจสอบและการให้ถ้อยค าของบุคคล
หรือพยานในการตรวจสอบรวมไว้ในส านวนคดีด้วย 
 
 ข้อ ๕๗ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือ
ยากแก่การน ามา หรือถ้าคู่กรณีฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจะอ้างอิงอาจสูญหายเสียก่อนที่  
จะมีการไต่สวน หรือเป็นการยากที่จะน ามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่กรณีฝ่ายนั้นอาจยื่น 
ค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้ไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 
 เมื่อศาลได้รับค าขอแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งเรียกผู้ขอและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องมายังศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่งอนุญาต 
ให้ไต่สวนพยานไปตามระเบียบนี้ ส่วนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 
 ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร 
และยังมิได้เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่ง
อนุญาต ให้ไต่สวนพยานไปฝ่ายเดียว 
 
 ข้อ ๕๘ เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี ศาลอาจแต่งตั้งให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นอ่ืนช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นใดก็ได้ แล้วให้ศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งส่งรายงานผล  
การแสวงหาข้อเท็จจริง บันทึกการให้ถ้อยค าของพยาน และเอกสารหรือพยานหลักฐานไปยังศาลที่แต่งตั้ง 
 
 ข้อ ๕๙ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามส่วนนี้ ศาลจะออกค าสั่งให้มีการบันทึกเสียง ภาพ
หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการด าเนินการนั้นเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ  
ส านวนคดีก็ได้ 
 



๑๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๓ 
การสรุปส านวน 

   
 
 ข้อ ๖๐ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าชี้แจงของคู่กรณี 
รวมทั้งข้อเท็จจริงอ่ืนที่ศาลได้มาตามหมวด ๒ แล้ว เห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณา 
พิพากษาหรือมีค าสั่ งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้จัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนและเสนอบันทึก  
ดังกล่าวพร้อมส านวนคดีให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนประกอบด้วย 
 (๑) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากค าฟ้องและเอกสารอื่น ๆ ของคู่กรณี รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในส านวนคดี และสรุปค าขอของผู้ฟ้องคดี 
 (๒) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับอ านาจศาล ประเด็นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของคดี ตามล าดับ 
 (๓) ความเห็นของตุลาการเจ้าของส านวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยและค าขอของ 
ผู้ฟ้องคด ี
 สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนตาม (๑) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๙ วรรคสอง 
 
 ข้อ ๖๑ เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าฟ้องตามข้อ ๔๒ แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่า
สามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวได้จากข้อเท็จจริงในค าฟ้องนั้น โดยไม่ต้องด าเนินการแสวงหา  
ข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากค าชี้แจงของคู่กรณีและหรือจากการแสวงหาข้อเท็จจริง  
ของศาลในภายหลังไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีนั้นได้โดยไม่ต้องด าเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙ ให้ตุลาการเจ้าของ 
ส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 ข้อ ๖๒ เมื่อองค์คณะได้รับส านวนคดีจากตุลาการเจ้าของส านวนแล้ว หากเห็นว่าไม่มีกรณี
ที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้ตุลาการหัวหน้าคณะมีค าสั่งก าหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้นสุด 
การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น 
 ให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 
 บรรดาค าฟ้องเพ่ิมเติม ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอ่ืน ๆ
ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนคดี  และไม่ต้อง 
ส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 
 
 ข้อ ๖๓ เมื่อก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะส่งส านวนคดี
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมิได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน  ให้ส่ง 
ส านวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพ่ือจัดท าค าแถลงการณ์โดยเร็ว 



๑๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ค าแถลงการณ์ให้จัดท าเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นค าแถลงการณ์ในค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามข้อ ๗๒ 
หรือข้อ ๗๖ ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาแทนค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจาก 
ที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็ได้ ในการแถลงการณ์ด้วยวาจา  
ตุลาการผู้แถลงคดีต้องจัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระส าคัญในค าแถลงการณ์
ติดไว้ในส านวนคดีด้วย โดยจะจัดท าก่อนหรือหลังการเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
 เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถเสนอค าแถลงการณ์
ด้วยวาจาได้แล้ว ให้องค์คณะก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครอง  
ชั้นต้นแล้ว 
 

หมวด ๔ 
การรับฟังพยานหลักฐาน 
   

 
 ข้อ ๖๔ คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนมีหน้าที่เสนอ
พยานหลักฐานต่อศาลเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวในเบื้องต้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป  
หรือซึ่ ง ไม่อาจโต้แย้งได้  หรือซึ่ งศาลเห็นว่าคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งได้รับแล้ ว หรือพยานหลักฐานนั้น 
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น 
 ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายใด คู่กรณีฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์แต่เพียงว่า
ตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว 
 
 ข้อ ๖๕ ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จ ากัด
เฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณี แต่พยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส 
ขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง 
 
 ข้อ ๖๖ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ ส าเนาที่รับรองว่าถูกต้อง
หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 
 การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งส าเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้
เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ ๖๗ ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การบันทึกและการประมวลผลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้อง  
และต้องมีค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการนั้น 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนโดยอนุโลม 
 



๒๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๖๘ ศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอ่ืนได้ 
เมื่อศาลเห็นว่า 
 (๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่า พยานบอกเล่านั้น 
มีความน่าเชื่อถือ หรือ 
 (๒) มีเหตุจ าเป็นเนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ 
ในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาให้ถ้อยค าเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพ่ือประโยชน์แห่ง  
ความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 
 

หมวด ๕ 
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 

ส่วนที่ ๑ 
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 

   
 
 ข้อ ๖๙ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในค าฟ้องหรือยื่นค าขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
ชี้ขาดคดี เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอ  
หรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือค าสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว 
 ค าขอของผู้ฟ้องคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลา 
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองใด และการให้กฎหรือค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป  จะท าให้ 
เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร 
 
 ข้อ ๗๐ ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองใดยื่นโดยไม่มี
ข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้ง  
ว่าไม่สมควรมีค าสั่งทุ เลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ งทางปกครอง หรือเป็นกรณีที่ศาลจะสั่ งไม่รับ 
ค าฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ให้มีอ านาจสั่งไม่รับค าขอทุเลา  
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
 
 ข้อ ๗๑  เมื่อได้รับค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง และเป็นกรณีที่ศาลมิได้มีค าสั่งตามข้อ ๗๐  
ให้ศาลส่งส าเนาค าขอให้คู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้านค าขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว  และหากเห็นสมควร
ศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้  แต่ไม่ว่ากรณี 
จะเป็นประการใด ให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า๑๗ 

                                                           
๑๗ ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๕/๒๕๕๙) 



๒๑ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ในกรณีท่ีไม่มีค าขอตามข้อ ๖๙ แต่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามกฎ หรือค าสั่ง
ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ให้ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น 
โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ 
 
 ข้อ ๗๒ การมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ให้กระท า 
โดยองค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอค าแถลงการณ์แล้ว  แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่า 
มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีค าสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นการด่วน 
องค์คณะจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ 
ให้องค์คณะบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย๑๘ 
 ค าแถลงการณ์ตามข้อนี้จะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
 ในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหาย  
อย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น  
ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือค าสั่งทางปกครองได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ให้ศาลแจ้งค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้คู่กรณีและผู้ออกกฎ หรือค าสั่ง
ดังกล่าวทราบโดยพลัน และให้ค าสั่งศาลมีผลเมื่อผู้ออกกฎหรือค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว 
 
 ข้อ  ๗๒/๑๑๙  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง โดยผู้ขอได้ยื่นค าร้องรวมมาด้วยเพื่อให้
ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอ 
และมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอ 
และพยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจากค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบ 
หรือที่ศาลแสวงหามาเอง ว่าค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอ 
ที่ศาลจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอได้แล้ว  ให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
หรือยกค าขอ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้  ค าสั่งศาล 
ที่ยกค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสองให้เป็นที่สุด 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง 
ทางปกครองนั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง 
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้อง 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้  โดยให้น าความในข้อ ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗๓ อีกไม่ได้ 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง 
โดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 
 
                                                           

๑๘ ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๕/๒๕๕๙) 
๑๙ ข้อ ๗๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๕/๒๕๕๙) 



๒๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๗๓ ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งศาล โดยผู้อุทธรณ์ 
อาจมีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามกฎ  
หรือค าสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 
 ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ส านวนการไต่สวนค าขอ ค าแถลงการณ์หรือบันทึก 
ค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาลปกครองสูงสุด 
โดยพลัน๒๐ 
 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง โดยให้
น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ 
แล้วมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน๒๑ 
 ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนด 
วันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่าน 
และบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณี  
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มาศาล๒๒ 
 
 ข้อ ๗๔ ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลมิได้กล่าวถึงค าสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ศาลได้สั่งไว้ระหว่างการพิจารณา ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป  
จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ ไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่ รับ 
อุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หากศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า 
ศาลปกครองสูงสุดจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

   
 
 ข้อ ๗๕ นอกจากกรณีท่ีกล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์  
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์  
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาได้ 
 

                                                           

 ๒๐ ข้อ ๗๓ วรรคสาม เพิม่เตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุ่ลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 
 ๒๑ ข้อ ๗๓ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 
 ๒๒ ข้อ ๗๓ วรรคหา้ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 



๒๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๗๖ ค าสั่งของศาลในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามค าพิพากษา ให้กระท าโดยองค์คณะ โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี เว้นแต่ 
องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีค าแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าวค าแถลงการณ์นั้นจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
 ค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอของผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีให้เป็นที่สุด 
 ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามค าพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งศาล 
 การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการ
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา ส านวนการไต่สวน 
ค าขอ บันทึกค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาล
ปกครองสูงสุดโดยพลัน๒๓ 
 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง
โดยให้น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ ง และวรรคหนึ่งของข้อนี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะ 
จะไม่นัดไต่สวนก็ได้ แล้วมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน แล้วส่งให้  
ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน๒๔ 
 ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่ กรณีทราบก าหนด 
วันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่าน  
และบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณี 
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มาศาล๒๕ 
 
 ข้อ  ๗๖/๑๒๖  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๗๕ โดยผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าร้องรวมมาด้วยเพ่ือให้ 
ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอ 
และมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอ 
และพยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจากค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบ 
หรือที่ศาลแสวงหามาเอง ว่าค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอ 
ที่ศาลจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอได้แล้ว  ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด  ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา 
หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา หรือยกค าขอ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการ 
ผู้แถลงคดีก็ได ้ค าสั่งศาลที่ยกค าขอตามข้อ ๗๕ ให้เป็นที่สุด 

                                                           

 ๒๓ ข้อ ๗๖ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 
 ๒๔ ข้อ ๗๖ วรรคหา้ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 
 ๒๕ ข้อ ๗๖ วรรคหก เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๒/๒๕๔๔) 

๒๖ ข้อ ๗๖/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๕/๒๕๕๙) 



๒๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

  ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่าง
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษานั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน 
การพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา  
ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกค าร้อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
โดยให้น าความในข้อ ๗๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว  
จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗๖ อีกไม่ได้ 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอตามข้อ ๗๕ โดยเร่งด่วน 
ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 
   
 ข้อ ๗๗ ให้น าความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอ เงื่อนไขในการออกค าสั่งของศาลและผลของค าสั่ง  
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการ  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาโดยอนุโลม  เท่าที่ 
สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระท าได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธี  
พิจารณาคดีปกครอง 
 

หมวด ๖ 
การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนค าฟ้อง 

   
 
 ข้อ ๗๘ บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอด ทั้งนี้ ให้น าความ
ในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๗๙ ถ้าคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือ
มีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี  จะเสนอ
ความเห็นต่อองค์คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน แล้วพิจารณา 
พิพากษารวมกันไปก็ได ้
 ในกรณีท่ีคดีดังกล่าวอยู่ในศาลปกครองชั้นต้นต่างศาลกัน ให้โอนคดีไปยังศาลที่อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นเห็นชอบร่วมกัน หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด และเมื่อมีการโอนคดีแล้ว
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นของศาลที่โอนคดีสั่งจ าหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ 
 
 ข้อ ๘๐ ในคดีท่ีมีหลายข้อหาและข้อหาหนึ่งข้อหาใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาอ่ืน ๆ ถ้าตุลาการ
เจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะ  เพ่ือเสนอ 



๒๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้แยกคดีดัง กล่าวออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณาพิพากษา 
แต่ละคดีแยกกันไปก็ได ้
 ในคดีที่มีผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหลายคน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้แยกคดี
ดังกล่าวออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณาพิพากษาแต่ละคดีแยกกันไปก็ได้ 
 
 ข้อ ๘๑ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาคดี
ต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวกหรือผู้ถูกฟ้องคดีอาจไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นค าขอ 
พร้อมแสดงเหตุผลต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าฟ้องไว้ ขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองอ่ืนที่มีเขตอ านาจได้  
เมื่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเห็นสมควร จะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้นก็ได้ 
 ห้ามมิให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นออกค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นที่จะรับโอนคดีนั้นยินยอมแล้ว ถ้าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ให้อธิบดี  
ศาลปกครองชั้นต้นที่จะโอนคดีเสนอเรื่องให้ประธานศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด 
 เมื่อมีการโอนคดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นของศาลที่โอนคดี
สั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 
 ข้อ ๘๒ ผู้ฟ้องคดีอาจถอนค าฟ้องในเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้
การถอนค าฟ้องจะถอนเฉพาะบางข้อหาหรือบางส่วนของข้อหาก็ได้ 
 การถอนค าฟ้องต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี  แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีถอนค าฟ้อง 
ด้วยวาจาต่อหน้าศาลในระหว่างการไต่สวนหรือการนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลบันทึกไว้และให้ผู้ ฟ้องคดี  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 ในกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีหลายคน ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนอาจถอนค าฟ้องของตนได้ การถอนค าฟ้อง
ของผู้ ฟ้องคดีดังกล่าวให้มีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีที่ถอนค าฟ้องนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ถอนค าฟ้องเป็นผู้แทน  
ของผู้ฟ้องคดีทุกคน การถอนค าฟ้องให้มีผลเป็นการถอนค าฟ้องทั้งคดี ในการนี้ ศาลจะไต่สวนเพ่ือให้  
ได้ความเป็นที่ยุติว่าการถอนค าฟ้องของผู้แทนดังกล่ าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ฟ้องคดีทุกคน 
ก่อนมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนค าฟ้องก็ได้ 
 เมื่อมีการถอนค าฟ้อง ให้ศาลอนุญาตและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับคืนค่าธรรมเนียม
ศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ ฟ้องคดี แต่ในคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดี  
ทีก่ารพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการถอนค าฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม
ศาลจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟ้องก็ได้ ค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟ้องให้เป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๗ 
การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 

ส่วนที่ ๑ 
การนั่งพิจารณาคดี 

   
 
 ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพ่ือให้คู่กรณี
มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาล เว้นแต่คดีท่ีศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 ศาลต้องแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 
 ข้อ ๘๔ ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ ตามมาตรา 
๕๙ วรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี 
 ค าแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่เป็นข้อเท็จจริ ง
ที่เป็นประเด็นส าคัญในคดีซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ท าให้  
ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น แต่ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้คู่กรณี  
อีกฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักล้างแล้ว 
 คู่กรณีมีสิทธิน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได้ โดยให้ศาลพิจารณา
สั่งอนุญาตเท่าท่ีเกี่ยวข้องกับค าแถลงและจ าเป็นแก่คดีเท่านั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
 ในวันนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ได้ แต่ความในข้อนี้ไม่ตัดอ านาจศาลที่จะออกค าสั่ง
เรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ให้ความเห็น  
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่ศาล 
 
 ข้อ ๘๕ เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอสรุปข้อเท็จจริง
และประเด็นของคดีนั้น แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาประกอบค าแถลงเป็นหนังสือที่ได้ยื่น  ตามข้อ ๘๔ 
โดยให้ผู้ฟ้องคดีแถลงก่อน 
 ค าแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริง  หรือ 
ข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในค าแถลงเป็นหนังสือ 
 ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่ยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ แต่มาอยู่ในศาลในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
คู่กรณีฝ่ายนั้นจะแถลงด้วยวาจาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล หรือศาลสั่งให้แถลง 
 
 ข้อ ๘๖ ในการนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลเป็นผู้ซักถามคู่กรณีและพยาน และให้น าความในข้อ ๕๒
ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๘๗ ในการนั่งพิจารณาคดี ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลที่ก าหนดไว้
เพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และศาลได้มีค าสั่งให้คู่กรณีฝ่ายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล  
ศาลจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปลับหลังคู่กรณีฝ่ายนั้นก็ได้ 



๒๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี 

   
 
 ข้อ ๘๘ ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
ค าแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะเพ่ือประกอบค าแถลงการณ์ 
เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๓ วรรคสอง 
โดยบุคคลซึ่งมิได้รับอนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจง  หรือเสนอ 
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่ได้ 
 ในกรณีที่ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า จากค าแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ  
ค าแถลงของคู่กรณีท าให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อค าแถลงการณ์  
เป็นหนังสือที่เสนอไว้แล้ว หรือต่อค าแถลงการณ์ด้วยวาจาที่จะเสนอ ตุลาการผู้แถลงคดีจะจัดท าค าแถลงการณ์
เป็นหนังสือขึ้นใหม่หรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะเพ่ือพิจารณาในวันอ่ืนก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การท าค าพิพากษาและค าสั่ง 
   

 
 ข้อ ๘๙ เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัดประชุม
ปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 
 
 ข้อ ๙๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะต้องระบุรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๖๙ วรรคหนึ่ง และจ านวนค่าธรรมเนียมศาลที่คู่กรณีจะได้รับคืนแล้ว ให้ระบุชื่อตุลาการเจ้าของส านวน  
และตุลาการผู้แถลงคดดี้วย 
 
 ข้อ ๙๑ ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ให้ศาลก าหนดด้วยว่าจะให้ค าสั่ง  
ดังกล่าวมีผลต่อไปหรือไม่ เพียงใด 
 
 ข้อ ๙๒ ในการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปก็ได้ 
 
 ข้อ ๙๓ เมื่อคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปได้พิจารณารวมกันเพ่ือสะดวกแก่การพิจารณา
ศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งคดีเหล่านั้นเรื่องใดซึ่งเสร็จการพิจารณาแล้วจึงพิพากษาหรือมีค าสั่งเรื่องอ่ืน ๆ
ต่อไปภายหลังก็ได้ 
 



๒๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๙๔ ในคดีที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจะให้มีการวินิจฉัย
ปัญหาหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้นก็ได้ 
 (๑) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากหรือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
 (๒) คดีท่ีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญ 
 (๓) คดีที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวค าพิพากษาเดิมของศาลปกครองชั้นต้น  หรือ
ศาลปกครองสูงสุด 
 (๔) คดีท่ีมีทุนทรัพย์สูง 
 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้น
ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมิใช่ผู้ที่ถูกคัดค้านหรือต้องถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน  ตามมาตรา ๖๓ 
แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้น และให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ 
 ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 ข้อ ๙๕ ถ้าในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีใดมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศาล
เห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอและมิได้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นให้ถูกก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์  อ านาจในการแก้ไขให้เป็นของ 
ศาลปกครองสูงสุด 
 การท าค าสั่งเพ่ิมเติมตามข้อนี้ จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ค าวินิจฉัยในค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม 
 เมื่อได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ห้ามมิให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม เว้นแต่จะได้คัด
ส าเนาค าสั่งเพ่ิมเติมนั้นรวมไปด้วย 
 
 ข้อ ๙๖ เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้
ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่ 
 (๑) การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามข้อ ๙๕ 
 (๒) การพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ 
 (๓) การพิจารณาใหม่แห่งคดีที่ส านวนคดีหรือเอกสารในส านวนคดีสูญหายหรือบุบสลายตาม
ข้อ ๒๑ 
 (๔) การยื่น การรับ หรือไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ 
 (๕) การด าเนินการเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งค าอุทธรณ์
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๔ หรือข้อ ๑๐๖ 
 (๖) การที่ศาลปกครองสูงสุดส่งคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและพิพากษาหรือ 
มีค าสั่งคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ ตามข้อ ๑๑๒  
 (๗) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 



๒๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๙๗ คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้อง 
กันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 

   
 

 ข้อ ๙๘ การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
และให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นตามที่ก าหนดไว้ในภาค ๒ มาใช้บังคับกับคดี 
ที่ฟ้องตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๙๙ ในกรณีที่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองสูงสุดอยู่ในอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้เสนอประธานศาลปกครองสูงสุด เพ่ือพิจารณา 
สั่งให้ส่งค าฟ้องนั้นไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่คดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจ แล้วให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด  
สั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยให้ถือว่ามีการฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นตั้งแต่วันที่  
มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
 ข้อ ๑๐๐ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายหรือระเบียบนี้มิได้ก าหนดให้
ถึงท่ีสุด ให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ค าสั่งระหว่างพิจารณาท่ีระเบียบนี้มิได้ก าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ ให้อุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
 
 ข้อ ๑๐๑ ค าอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 
 (๑) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
 (๒) ข้อคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 (๓) ค าขอของผู้อุทธรณ์ 
 (๔) ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
 ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นค าอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้
โดยชัดแจ้งในค าอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้า  
ปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในค าอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๐๒ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับ
ให้ผู้ อุทธรณ์ แล้วตรวจค าอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เส นอ 
ค าอุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๔ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้น 
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน  



๓๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

เจ้าหน้าที่ของศาลแนะน าให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือค าอุทธรณ์นั้นต้องห้าม  
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ หรือผู้ อุทธรณ์ไม่แก้ไขค าอุทธรณ์หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
ศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าอุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 ข้อ ๑๐๓ ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์นั้น ถ้าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างเดียวกับ
ในศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียตามทุนทรัพย์เช่นเดียวกับในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าผู้อุ ทธรณ์ 
ได้รับความพอใจบางส่วนตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว และทุนทรัพย์ในชั้น  
อุทธรณ์ต่ ากว่าในศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ต่ านั้น 
 
 ข้อ ๑๐๔ เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ส่งค าอุทธรณ์นั้นให้องค์คณะด าเนินการต่อไป 
 ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้
ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ให้ด าเนินการ  
ต่อไปตามข้อ ๑๐๖ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู้อุทธรณ์ 
ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้ อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระ  
ค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาล  
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอ  
องค์คณะสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว 
 
 ข้อ ๑๐๕ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ตาม
ข้อ ๑๐๔ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นต้น 
 ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ค าอุทธรณ์ และค าสั่งไม่รับ 
อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 
 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาค าร้องและมีค าสั่งยืนตามค าสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ แล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 
เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ศาลปกครองสูงสุดทราบ ในกรณีที่ศาล  
ปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ ให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองสูงสุดได้รับค าอุทธรณ์  
จากศาลปกครองชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๗ 
 ในการพิจารณาค าร้องขององค์คณะตามวรรคสาม ถ้าองค์คณะเห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้อง
ตรวจส านวน ให้มีค าสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นส่งส านวนคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ 
 



๓๑ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๐๖ ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนในศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นเป็น
ค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอองค์คณะมีค าสั่งรับอุทธรณ์ แล้วเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
เพ่ือส่งค าอุทธรณ์นั้นให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป 
 
 ข้อ ๑๐๗ เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีในสารบบความ แล้วเสนอค าอุทธรณ์ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด เพ่ือจ่าย
ส านวนคดีแก่องค์คณะต่อไป 
 
 ข้อ ๑๐๘ ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่ง
เป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์ที่ศาล  
ปกครองชั้นต้นสั่ งรับไว้พิจารณาเป็นค าอุทธรณ์ที่ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ อุทธรณ์อาจแก้ไขได้  หรือ 
ผู้ อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้สั่งให้ผู้ อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นค าอุทธรณ์  
ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ให้เสนอองค์คณะสั่งยกอุทธรณ์นั้น 
 ในกรณีท่ีตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าอุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ให้เสนอองค์คณะเพ่ือมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์และสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 
 ข้อ ๑๐๙ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ให้ส่งส าเนาค าอุทธรณ์ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์  
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในค าแก้อุทธรณ์นั้น จะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่า 
กันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ คู่กรณีในอุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวใน 
ค าแก้อุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๑๐ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ได้ยื่น
ค าแก้อุทธรณ์แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ ศาลจะพิจารณาพิพากษา 
หรือมีค าสั่งอุทธรณ์ได้แล้ว ให้จัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะ เพ่ือพิจารณา  
ด าเนินการต่อไป ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าข้อเท็จจริงจากส านวนคดี ค าอุทธรณ์ และ 
ค าแก้อุทธรณ์ยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งอุทธรณ์ ให้มีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณา
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 



๓๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๑๐/๑๒๗ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากองค์คณะ 
เห็นว่าคดีนั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี   
จะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม องค์คณะอาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้  
  ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน
ให้คู่กรณีทราบ ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่   
ได้รับแจ้ง และหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะขอให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้ยื่นค าขอภายใน  
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป  
 ในกรณีที่องค์คณะไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีในคดีใด ให้ตุลาการผู้แถลงคดีมาชี้แจง  
ด้วยวาจาประกอบค าแถลงการณ์ เป็นหนังสือหรือมาแถลงการณ์ด้วยวาจาในการประชุมปรึกษา  
เพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีนั้น 
 
 ข้อ ๑๑๑ ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครอง
สูงสุดมีอ านาจพิพากษาหรือมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) หากเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้  
หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้  ให้พิพากษายกอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้อง
วินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ 
 (๒) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกต้อง ไม่ว่าด้วยเหตุเดียวกัน
หรือเหตุอื่น ให้พิพากษาหรือมีค าสั่งยืนตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 (๓) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้อง ให้พิพากษาหรือมีค าสั่ง
กลับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 
 (๔) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกบางส่วนและผิดบางส่วน 
ให้พิพากษาหรือมีค าสั่งแก้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาหรือมีค าสั่งยืนบางส่วน
กลับบางส่วน และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ในส่วนที่กลับนั้น 
 
 ข้อ ๑๑๒ อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยศาล
ปกครองสูงสุดให้รวมถึง 
 (๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วย
การท าค าพิพากษาและค าสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษา 
หรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วส่งส านวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือให้ พิพากษา 
หรือมีค าสั่งใหม่ ในกรณีเช่นนี้ศาลปกครองชั้นต้นอาจประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองอ่ืนนอกจาก  
ที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งมาแล้ว และค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอ่ืนนอกจาก  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถูกยกได้ 
 (๒) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วย
การแสวงหาข้อเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธการไต่สวนพยานตามที่ผู้ อุทธรณ์มีค าขอ และศาล  
ปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้ นต้นนั้น  
                                                           

  ๒๗ ข้อ ๑๑๐/๑ เพิม่เตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๗/๒๕๖๒) 



๓๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

แล้วก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลปกครององค์คณะเดิมหรือตุลาการศาล  
ปกครองอ่ืน หรือศาลปกครองชั้นต้นอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 
 (๓) เมื่อคดีปรากฏเหตุว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
ชั้นต้นนั้น แล้วก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลปกครอง องค์คณะเดิมหรือ 
ตุลาการศาลปกครองอ่ืนพิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยด าเนินการตามค าชี้ขาดของศาล 
ปกครองสูงสุด แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปตามรูปคดี 
 ในคดีทั้งปวงที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ตามข้อนี้ ให้อุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งใหม่เช่นว่านั้นได ้
 
 ข้อ ๑๑๓ ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ส่งส านวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือด าเนิน
กระบวนพิจารณาหรือพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๒  
ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจที่จะยกเว้นมิให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษา  
หรือค าสั่งใหม่ของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามที่เห็นสมควร 
 
 ข้อ ๑๑๔ เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดอุทธรณ์แล้ว จะอ่านค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นเอง หรือจะส่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๑๕ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของ
ศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๗๓ และผู้ อุทธรณ์มีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่งทุเลา 
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ถ้าศาลปกครอง
สูงสุดเห็นว่าค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นท าให้หรือจะท าให้เกิดความเสียหาย  
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจสั่งระงับค าสั่ง  
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครอง 
สูงสุดจะมีค าสั่งอุทธรณ์นั้น 
 
 ข้อ ๑๑๖ นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะในภาคนี้
ให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ภาค ๔  
การบังคับคดตีามค าพิพากษาหรือค าสั่ง๒๘ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป๒๙ 

   
 

 ข้อ ๑๑๗๓๐ การบังคับคดีปกครองเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยศาล และส านักงาน 
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามค าสั่งศาล 
 
 ข้อ ๑๑๘๓๑ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนหรือตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้ 
รับมอบหมาย จากองค์คณะมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองทั้งปวง เว้นแต่ 
ในระเบียบนี้ จะก าหนดให้ด าเนินการโดยองค์คณะ 
 
 ข้อ ๑๑๙๓๒ ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง
ชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครอง  
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ค าบังคับมีผลนับแต่วันที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว 
 
 ข้อ ๑๒๐๓๓ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ด าเนินการได้จนกว่าจะมี 
การปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นแล้วเสร็จ เว้นแต่การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
ที่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้โดยให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ  
ให้ด าเนินการภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในชั้นที่สุด แต่ถ้าได้มีการออกหมายบังคับคดี
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการบังคับคดีในเรื่องใดไว้แล้ว ก็ให้ด าเนินการบังคับคดีในส่วนนั้น
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดให้ช าระหนี้ เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี  
หรือก าหนดให้ช าระหนี้อย่างใดในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตั้งแต่วันที่หนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
อาจบังคับใหช้ าระได้ 

                                                           

 ๒๘ ภาค ๔ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๒๙ หมวด ๑ บททั่วไป เพ่ิมเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 

๓๐ ข้อ ๑๑๗ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๑ ข้อ ๑๑๘ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๒ ข้อ ๑๑๙ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๓ ข้อ ๑๒๐ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๒๑๓๔ ในกรณีที่ศาลมีค า พิพากษาหรือค าสั่ งโดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง 
หรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) ให้ส านักงานติดตามว่าได้มี 
การด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวหรือไม่ แล้วรายงานต่อศาล 
 
 ข้อ ๑๒๒๓๕ ในคดีที่ฟ้องขอให้ใช้เงิน เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว หากลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษาและต้องการช าระหนี้ตามค าพิพากษาโดยไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาและน าเงิน 
มาวางช าระหนี้ตามค าพิพากษา ให้ศาลสั่งรับเงินที่วางศาลและสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับเงิน  
และแจ้งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามารับเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีนี้  ถ้าเจ้าหนี้  
ตามค าพิพากษามารับเงินไปแล้ว ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในจ านวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้มารับเงิน หากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด 
ให้แจ้งศาลปกครองสูงสุดให้ทราบถึงการช าระเงินดังกล่าวด้วย 
 
 ข้อ ๑๒๓๓๖ เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
มีอ านาจด าเนินการบังคับคดีให้ เป็นไปตามที่ศาลก าหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย และให้มีอ านาจในฐานะเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะรับช าระหนี้หรือ
ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน ามาวางและออกใบรับให้ 
 ให้น าความตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีท่ีส านักงานด าเนินการบังคับคดีในระหว่างที่ศาล 
ยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรณีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาล โดยไม่ต้อง
ออกหมายบังคับคดีด้วย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รายงานศาลและแจ้งคู่กรณีทราบ หากมี 
ข้อโต้แย้งว่าการปฏิบัติตามค าพิพากษายังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งโดยองค์คณะ 
 
 ข้อ ๑๒๔๓๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้ความช่วยเหลือ 
และวางเงินค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ตามจ านวนที่เห็นจ าเป็น ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าจ านวนเงินที่ 
วางไว้นั้นจะไม่พอ ก็ให้แจ้งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินเพ่ิมข้ึนอีกได้  
 ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเห็นว่า การวางเงินค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีไม่จ าเป็นหรือมาก
เกินไป ก็อาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งได้ ค าสั่งดังกล่าว 
ให้เป็นที่สุด  
 ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามวรรคสอง
ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี ไว้จนกว่าเจ้าหนี้ตาม ค าพิพากษาจะได้ปฏิบั ติตามค าสั่ ง  
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาล แล้วแต่กรณี 
 
                                                           

๓๔ ข้อ ๑๒๑ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๕ ข้อ ๑๒๒ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๖ ข้อ ๑๒๓ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๗ ข้อ ๑๒๔ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๒๕๓๘ ในกรณีที่ศาลมีค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) เฉพาะที่ให้ 
หน่วยงานทางปกครองใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ และ (๔) ซึ่งเป็น
คดีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี  ให้ศาลมีค าสั่ง 
ไปยังส านักงานเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีด าเนินการให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลดังกล่าว  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
 (๒) ส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
 (๓) ติดตามผลการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น 
ต่อศาลประกอบการพิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดี  
 (๔) สอบถามหรือแจ้งให้คู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบังคับคดี และบันทึกถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวรวมไว้ในส านวนการบังคับคดี  
 (๕) แจ้งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ  
ให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบังคับคดี 
 (๖) ออกตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และมีอ านาจ 
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติการณ์รวมไว้ในส านวนการบังคับคดี  
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามค าสั่งศาล 
 
 ข้อ ๑๒๖๓๙ ในกรณีที่ เกิดความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง และเป็นเรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วย  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือตามกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าโดยบุคคลใด ให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 
 ข้อ ๑๒๗๔๐ ให้ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีมี อ านาจเรียกเก็บค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการบังคับคดีตามระเบียบนี้ 
 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. มี อ านาจออกประกาศ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าฤชาธรรมเนียม นอกจากที่ระบุไว้ในตาราง ๑ และตาราง ๕ ท้ายประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกาศนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 ข้อ ๑๒๘๔๑ ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับทางธุรการเกี่ยวกับการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง ประกาศ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับดังกล่าว เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

                                                           
๓๘ ข้อ ๑๒๕ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๓๙ ข้อ ๑๒๖ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๐ ข้อ ๑๒๗ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๑ ข้อ ๑๒๘ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๑ 
ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี๔๒ 

   
 
 ข้อ ๑๒๙๔๓ ศาลที่มอี านาจในการบังคับคดีซึ่งมีอ านาจออกหมายบังคับคดี หรือสั่งจับกุมและ 
กักขัง หรือปรับ หรือมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
หรือท าค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณา 
และชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น หรือตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 
 ถ้าศาลปกครองสูงสุดได้ส่งคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้นแห่งอ่ืนที่มิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ที่อุทธรณ์นั้นเพ่ือการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) ให้ศาลที่มีค าพิพากษา  
หรือค าสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี เว้นแต่ศาลปกครองสูงสุดจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีมีอ านาจตั้งให้ศาลอ่ืน 
บังคับคดีแทนได้ ถ้าเป็นการบังคับตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนมีค าสั่งไปยังส านักงานของศาลนั้นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดี
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าบังคับของศาล ถ้าการบังคับคดีต้องท าโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีและศาลได้
ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าแถลง หรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยส าเนาหมายบังคับคดี หรือส าเนาค าสั่ง
ก าหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ศาลดังกล่าวแจ้งให้ศาลที่มี อ านาจในการบังคับคดีทราบ 
โดยไม่ชักช้า และให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี  หรือมีค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการ
บังคับคดีต่อไป  
 ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จาก
การยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่มี อ านาจในการบังคับคดี 
เพ่ือด าเนินการไปตามกฎหมาย  
 ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ศาล 
ที่บังคับคดีแทนมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับคดีใดๆ 
โดยเฉพาะ หรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้น รวมถึงด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่
เกี่ยวเนื่องได้ เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีแล้ว 
ให้เป็นอ านาจของศาลที่มอี านาจในการบังคับคดีเท่านั้น 
 
 
 
 

                                                           
๔๒ ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ 

(ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๓ ข้อ ๑๒๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การแจ้งค าบังคับ๔๔ 

   
 
 ข้อ ๑๓๐๔๕ คดีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
หรือคดีท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเมื่อทราบค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยชอบแล้ว เพ่ือประโยชน์ 
แก่คู่กรณีในการบังคับคดี ให้ศาลออกหมายแจ้งค าบังคับไปยังลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยให้ระบุในหมายแจ้ง
ค าบังคับด้วยว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนอาจถูกยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิ
เรียกร้อง หรือถูกจับกุมและกักขัง แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วน  
หรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นช าระค่าปรับต่อศาลตามจ านวนที่สมควร หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือ
นายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้  
 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะได้รับหมายแจ้งค าบังคับตามวรรคหนึ่งหรือไม่ก็ตาม ลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษายังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
 

ส่วนที่ ๓ 
การงดการบังคับคดี๔๖ 
   

 
 ข้อ ๑๓๑๔๗ ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุที่ศาลมีค าสั่งรับค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ 
และได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ  
 (๒) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุที่คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบ 
โดยตรงจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล  
เนื่องจากค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกันในคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกัน  
และได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ 
 (๓) เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องต่อศาลว่าได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นคดี 
เรื่องอ่ืนในศาลเดียวกันนั้นไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการยึด  

                                                           
๔๔ ส่วนท่ี ๒ การแจ้งค าบังคับ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๕ ข้อ ๑๓๐ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๖ ส่วนที่  ๓ การงดการบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ  

(ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๔๗ ข้อ ๑๓๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๓๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

อายัด ขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบ
ลบหนี้กันได้ ถ้าศาลเห็นว่า ข้ออ้างของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีเหตุฟังได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ 
ค าสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
วางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้
ตามค าพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจาก
เหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้นด้วยก็ได้และได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ  
ค าสั่งของศาลในกรณีนี้ให้กระท าโดยองค์คณะและให้เป็นที่สุด 
 (๔) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งค าสั่งนั้นไปให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลา  
หรือเงื่อนไขตามท่ีศาลก าหนด  
 (๕) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับ  
ความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี  
 (๖) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒๔  
 (๗) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเนื่องจากส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานศาลว่าส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามารับเงินที่ลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษาได้วางไว้ต่อศาล ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือช าระหนี้ตามค าพิพากษาโดยชอบแล้ว 
แต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่มารับเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการงดการบังคับคดีให้คู่กรณีและบุคคลภายนอก 
ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า และรายงานให้ศาลทราบ 
 
 ข้อ ๑๓๒๔๘ ในกรณีที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตามค าสั่ง 
ของศาล ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อได้รับค าสั่งจากศาลโดยศาลเป็น 
ผู้ออกค าสั่งนั้นเอง หรือโดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้ยื่นค าขอให้ศาลออกค าสั่ง เนื่องจากระยะเวลาที่ให้ 
งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้ก าหนดไว้ หรือไม่มีความจ าเป็น  
ที่จะต้องงดการบังคับคดีอีกต่อไปแล้ว 
 ถ้าได้งดการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๑ (๕) หรือ (๖) ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ด าเนินการบังคับคดีต่อไป เมื่อระยะเวลาที่ ให้ งดการบังคับคดี ได้ล่วงพ้นไปแล้ว หรือมิได้ เป็นไป   
ตามเงื่อนไขที่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ก าหนดไว้  หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้วางเงินค่าใช้จ่าย  
ตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดหรือตามค าสั่งศาลแล้ว 
 
 
 
 
 
                                                           

๔๘ ข้อ ๑๓๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๔ 
การถอนการบังคับคดี๔๙ 

   
 

 ข้อ ๑๓๓๕๐ ให้ศาลมคี าสั่งถอนการบังคับคดี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีการบังคับคดีตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่อนุญาตให้บังคับคดีตามค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ต่อมาในระหว่างการบังคับคดีนั้น ค าพิพากษา 
ดังกล่าวได้ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้น 
ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน การบังคับคดีอาจด าเนินการต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วน  
 (๒) เมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดีเนื่องจาก 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ก าหนด  
 (๓) เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาครบถ้วนพร้อมทั้งได้ช าระค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดี (ถ้ามี)  
 (๔) เมื่อส านักงานรายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดีเนื่องจากได้ด าเนินการบังคับ  
ตามค าบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือไม่มีกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลอีกต่อไป  
 (๕) เมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็น 
หนังสือไปยังส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอสละสิทธิในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้   
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีตนได้สละสิทธินั้นอีกมิได้  
 (๖) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี  
 (๗) เมื่อส านักงานรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านักงาน  
ว่าตนไม่ประสงค์ให้มีการบังคับคดีต่อไป 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง (๕) หากเป็นคดีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหลายคน เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
แต่ละคนอาจแสดงความประสงค์ในส่วนของตนได้ การถอนการบังคับคดีในกรณีนี้ให้มีผลเฉพาะเจ้าหนี้   
ตามค าพิพากษาที่ขอสละสิทธิ หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่แสดงความประสงค์ดังกล่าวเป็นผู้แทนของ 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทุกคนและการแสดงความประสงค์ดังกล่าวจะมีผลเป็นการถอนการบังคับคดีทั้งคดี  
ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพ่ือพิจารณา ในการนี้ ศาลจะไต่สวนหรือแสวงหา 
ข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ความเป็นที่ยุติว่า การแสดงความประสงค์ของผู้แทนดังกล่าวเป็นไปตาม   
ความประสงค์ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทุกคนก่อนมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนการบังคับคดีก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในคดีที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีที่การบั งคับคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
หรือการถอนการบังคับคดีเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนการบังคับคดีก็ได้  

                                                           
๔๙ ส่วนที่ ๔ การถอนการบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ  

(ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๕๐ ข้อ ๑๓๓ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๑ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ค าสั่งศาลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้กระท าโดยองค์คณะ  
 ให้ศาลแจ้งการถอนการบังคับคดีให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้ส านักงาน
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการถอนการบังคับคดีให้คู่กรณีและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบ   
โดยไม่ชักช้า และรายงานให้ศาลทราบด้วย 
 

ส่วนที่ ๕ 
การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ๕๑ 

   
 
 ข้อ ๑๓๔๕๒ ในกรณีที่หมายบังคับคดี หรือค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขหมายบังคับคดี หรือค าสั่ง
ดังกล่าวนั้น เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง หรือเมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข 
หมายบังคับคดี หรือค าสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีค าสั่งอย่างใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 ในกรณีที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด  
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง หรือเมื่อเจ้าหนี้   
ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหาย
เพราะเหตุดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือ
วิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่ส านักงาน หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่
ศาลเห็นสมควร เว้นแต่การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องเพราะเหตุที่ราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควร  
 การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระท าได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดี  
ได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น  
ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องต้องมิได้ด าเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย
นั้นแล้ว หรือต้องมิได้ ให้สัตยาบันแก่การกระท านั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นค าร้องจะขอต่อศาล 
ในขณะเดียวกันนั้นให้มีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 
 เพ่ือประโยชน์แห่งข้อนี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเมื่อได้มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด 
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับที่ให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างนั้นแล้ว  
แต่ถ้าการปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วน ๆ ได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในส่วนใดแล้ว 
ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น 

                                                           
๕๑ ส่วนที่ ๕ การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๕๒ ข้อ ๑๓๔ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 (๒) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาด 
หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนและจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
หรือเมื่อได้จ่ายเงินจ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกที่ทรัพย์สิน 
ของตนถูกจ าหน่ายไปเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี 
มีหลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว   
ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น 
 (๓) ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดี เมื่อส านักงาน 
แจ้งให้ทราบว่าศาลมคี าสั่งให้ถอนการบังคับคดี 
 ในการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่า
ค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องวางเงินหรือหาประกัน 
ต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทน 
แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลนั้นส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นค าร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นค าร้อง 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาล
เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ 
ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าบุคคลที่ได้รับ  
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องดังกล่าวเห็นว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า  
บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งยกค าร้อง เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ยื่น 
ค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหาก
จากคดีเดิม และเม่ือศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดแล้วเห็นว่า ค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล บุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดี
แก่ผู้ยื่นค าร้องนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

หมวด ๒ 
การไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง๕๓ 

   
 
 ข้อ ๑๓๕๕๔ ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือส านักงานหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นว่า ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับของศาลหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ 
ตามค าสั่งหรือค าบังคับของศาล เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยื่นค าขอหรือ
รายงานต่อศาล แล้วแต่กรณี เพ่ือขอให้ศาลพิจารณามีค าสั่งหรือไต่สวน 

                                                           
๕๓ หมวด ๒ การไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพิ่มเติมโดย

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๕๔ ข้อ ๑๓๕ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 เมื่อมคี าขอหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การบังคับคดี 
ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่าอยู่ใน
ฐานะที่จะให้ถ้อยค าอันจะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพ่ือการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืน
และมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับ
การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ทั้งนี้ ตามก าหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร และมีค าสั่งก าหนด
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมคี าสั่งใด ๆ เพ่ือให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเห็นว่า 
การปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับของศาลมีข้อขัดข้องด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)๕๕ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ๕๖ 

   
 
 ข้อ ๑๓๖๕๗ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้ส านักงานเสนอประกาศผล 
แห่งค าพิพากษาที่ให้เพิกถอนกฎดังกล่าวต่อศาลเพ่ือลงนาม และให้ส านักงานศาลปกครองส่งประกาศนั้น  
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว  
 ให้ส านักงานแจ้งผลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวให้คู่กรณีและรายงานศาลทราบ 
 

ส่วนที่ ๒ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง๕๘ 

   
 
 ข้อ ๑๓๗๕๙ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง ย่อมมีผลให้ค าสั่งนั้น 
ถูกเพิกถอนโดยไม่ต้องมีการบังคับคดี 
 
                                                           

๕๕ หมวด ๓ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 

๕๖ ส่วนที่ ๑ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 

๕๗ ข้อ ๑๓๖ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๕๘ ส่วนท่ี ๒ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๕๙ ข้อ ๑๓๗ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๓ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับห้ามการกระท า๖๐ 

   
 

 ข้อ ๑๓๘๖๑ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับห้ามการกระท าของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดยติดตามและตรวจสอบว่า 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลหรือไม่ และจัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ 
แล้วรายงานต่อศาล 
 

หมวด ๔ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)๖๒ 

   
 
 ข้อ ๑๓๙๖๓ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนด เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ให้ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดยติดตามและตรวจสอบว่าหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่  
ของรัฐนั้น ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามค าบังคับของศาลหรือไม่ และจัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ 
แล้วรายงานต่อศาล  
 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ปฏิบัติตาม  
ค าบังคับภายในเวลาที่ศาลก าหนดหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาล ให้ส านักงานรายงานศาล
เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๑๓๕ 
 หากปรากฏว่าหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม  
ค าบังคับภายในเวลาที่ศาลก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ส านักงาน 
รายงานศาลเพ่ือด าเนินการตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล 
ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 
 
 
 
 

                                                           
๖๐ ส่วนที่ ๓ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับห้ามการกระท า เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๑ ข้อ ๑๓๘ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๒ หมวด ๔ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) เพิ่มเติมโดยระเบียบ 

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๓ ข้อ ๑๓๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๕ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)๖๔ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ใช้เงิน๖๕ 

   
 
 ข้อ ๑๔๐๖๖ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองใช้เงิน  
ให้ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดยติดตามและตรวจสอบว่าหน่วยงานทางปกครองนั้นได้ปฏิบัติตามค าบังคับ
ของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ แล้วรายงานต่อศาล  
 ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองยังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลภายในเวลาที่ศาลก าหนด
หรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาล ให้ส านักงานรายงานศาลเพ่ือด าเนินการตามข้อ ๑๓๕ 
 หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลภายในเวลาที่ศาลก าหนด 
ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ส านักงานรายงานศาลเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปรับหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้า 
เกินสมควร 
 
 ข้อ ๑๔๑๖๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มิใช่
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ทรัพย์สินอยู่ในความรับผิด  
แห่งการบังคับคดีใช้เงิน ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนภายใน 
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด โดยระบุจ านวนหนี้ที่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษายังมิไดช้ าระตามค าบังคับของศาล 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๔ หมวด ๕ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) เพิ่มเติมโดยระเบียบ 

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๕ ส่วนท่ี ๑ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ใช้เงิน เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๖ ข้อ ๑๔๐ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๗ ข้อ ๑๔๑ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๒ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง๖๘ 

   
 

 ข้อ ๑๔๒๖๙ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืน 
ทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพ่ือช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษา ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินตามข้อ ๑๔๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สินหรืออายัด สิทธิเรียกร้อง
นั้น ให้ระบุทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ยังมิได้รับคืนหรือรับมอบและพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ยังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลด้วย  
 
 ข้อ ๑๔๓๗๐ ถ้าทรัพย์ เฉพาะสิ่ งของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ต้องส่ งมอบแก่ เจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษา เพ่ือช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเอาช าระหนี้เงินในคดีอ่ืนแล้ว เจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษาชอบที่จะยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีนั้นก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
โดยวิธีอ่ืนขอให้มีค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาล
ได้ว่า เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีดังกล่าวสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอ่ืนของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้เพียงพอ ทั้งนี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบและอาจมีค าสั่งงดการบังคับ
คดีไว้ในระหว่างพิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยึด
หรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดี อ่ืนนั้น และให้เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาในคดีอ่ืนนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ศาล 
มีค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเข้าเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนนั้นตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
 
 ข้อ ๑๔๔๗๑ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ 
ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้น  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนต่อไป 
 การบังคับคดี ในกรณีที่ ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ตามค าพิพากษาส่ งคืนหรือส่ งมอบ
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์นั้น  
แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ขับไล่ 
ทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

                                                           
๖๘ ส่วนท่ี ๒ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง เพิ่มเติมโดยระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๖๙ ข้อ ๑๔๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๐ ข้อ ๑๔๓ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๑ ข้อ ๑๔๔ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๔๕๗๒ การบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เป็นผู้รับผิดแทน 
 

ส่วนที่ ๓ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ๗๓ 

   
 
 ข้อ ๑๔๖๗๔ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษา และก าหนด 
ค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ก าหนดตามข้อ ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 หากศาลเห็นว่าวิธีการบังคับคดีตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ไม่อาจบรรลุผลตามค าพิพากษา 
ของศาลได้ ให้ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดี 
จะเปิดช่องให้กระท าได ้
 

ส่วนที่ ๔ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 

โดยให้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง  
(ขับไล่)๗๕ 

   
 
 ข้อ ๑๔๗๗๖ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามิได้ปฏิบัติตาม 
ค าบังคับของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยระบุถึง 
พฤติการณ์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลด้วย เมื่อศาลออกหมายบังคับคดี  
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามข้อ ๑๔๘ ถึงข้อ ๑๕๐  
 
 
                                                           

๗๒ ข้อ ๑๔๕ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๓ ส่วนท่ี ๓ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เพิ่มเติมโดยระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๔ ข้อ ๑๔๖ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๕ ส่วนที่ ๔ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยให้ออกไปจาก

อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง (ขับไล่) เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 

๗๖ ข้อ ๑๔๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๔๘๗๗ ถ้าปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้ว 
ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่งมอบทรัพย์นั้นทั้ งหมดหรือบางส่วนให้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
เข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจท าลาย
สิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น 
 ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีท าบัญชีสิ่งของนั้นไว้ และมีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมีสภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 
หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจจ าหน่ายสิ่งของนั้นได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร และเก็บรักษา 
เงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือท าลายสิ่งของนั้น หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพแห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สาธารณะ 
 (๒) ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สิ่งของตามที่ระบุไว้ใน (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจน าสิ่งของ
นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษา หรือฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใด
ตามท่ีเห็นสมควร แล้วแจ้งหรือประกาศให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไปภายในเวลาที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้นคืน
ไปภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม  
 เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจ าหน่ายสิ่งของตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒)  
ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่ งของไม่มาขอรับคืนภายในก าหนดห้าปีนับแต่ ได้รับแจ้ ง 
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  
 ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน ยักย้าย หรือจ าหน่ายตามวิธีการ 
ชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพ่ือการบังคับคดีในคดีอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจย้ายสิ่งของดังกล่าว 
ไปเก็บไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ในคดีอ่ืนนั้นทราบด้วย  
 ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อนี้ และให้ถือว่า 
เป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป 
 
 ข้อ ๑๔๙๗๘ ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) รายงานต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวาร และให้ 
ศาลมอี านาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าข้อ ๑๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 (๒) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวาร 
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่า 
ตนมอี านาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น  

                                                           
๗๗ ข้อ ๑๔๘ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๗๘ ข้อ ๑๔๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๔๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
หลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามข้อ ๑๔๘ 
 
 ข้อ ๑๕๐๗๙ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีตามท่ีบัญญัติไว้ในส่วนนี้ ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นบริวารของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
 (๑) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลา 
ตามข้อ ๑๔๙ หรือยื่นค าร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอ านาจพิเศษในการอยู่อาศัย 
หรือครอบครองทรัพย์นั้น  
 (๒) บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการให้เจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์นั้น 

 
ส่วนที่ ๕ 

กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ  

หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง  
(รื้อถอน)๘๐ 

   
 
 ข้อ ๑๕๑๘๑ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือ
ทรัพย์ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยระบุถึงพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติ
ตามค าบังคับของศาลด้วย เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
มีอ านาจด าเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้  โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาทีจ่ะบังคับคดีกันต่อไป  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศก าหนดการรื้อถอนหรือขนย้าย 
ทรัพย์สินไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น  
 ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพย์สินที่ถูกขนย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองนั้น ให้น าข้อ ๑๔๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
 

                                                           
๗๙ ข้อ ๑๕๐ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
๘๐ ส่วนที่ ๕ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยให้ลูกหนี้ตาม 

ค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย 
หรือทรัพย์ที่ครอบครอง (รื้อถอน) เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 

๘๑ ข้อ ๑๕๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๖ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔)๘๒ 

   
 ข้อ ๑๕๒๘๓ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษา 
และก าหนดค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
ภายในเวลาที่ศาลก าหนดตามข้อ ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด ๗ 
กรณีท่ีศาลมคี าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕)๘๔ 

   
 
 ข้อ ๑๕๓๘๕ ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้บุคคลกระท าหรือละเว้น 
การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้น าวิธีการบังคับคดีที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ 
และส่วนที่ ๕ ของหมวด ๕ แห่งภาคนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี  
 

หมวด ๘ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา๘๖ 

   
 
 ข้อ ๑๕๔๘๗ ภายใต้บังคับหมวด ๕ ส่วนที่ ๔ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับ 
ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยให้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
(ขับไล่) ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอ่ืนใดที่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็ได ้ 
 
 
 
                                                           

 ๘๒ หมวด ๖ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔) เพิ่มเติมโดยระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๓ ข้อ ๑๕๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๔ หมวด ๗ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕) เพิ่มเติมโดยระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๕ ข้อ ๑๕๓ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๖ หมวด ๘ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพิ่มเติมโดยระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๗ ข้อ ๑๕๔ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๑ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ศาลพิจารณาค าขอโดยเร็ว หากเป็นที่พอใจจาก
พยานหลักฐาน ที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเสนอต่อศาลหรือที่ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใด
แล้วได้ความว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตามค าบังคับได้ถ้าได้กระท าการโดยสุจริต และ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับอ่ืนใดที่จะใช้บังคับได้ให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา แต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่อาจแสดงเหตุ 
อันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับได้ ศาลมีอ านาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาทันทีหรือในวันหนึ่ง 
วันใดที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังคงขัดขืนอยู่ก็ได้ หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการที่ 
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับได้ หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามค าบังคับทุกประการ ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าขอ หรือมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๕๕๘๘ เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามข้อ ๑๕๔ แล้ว ถ้าลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับกุมตัวมา ให้ศาลมีอ านาจกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นไว้ในระหว่าง  
การพิจารณาค าขอจนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  
 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือ  
ตามจ านวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องผู้ท าสัญญาประกันเป็นคดีใหม่  
 
 ข้อ ๑๕๖๘๙ ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใดตามข้อ ๑๔๙ 
หรือข้อ ๑๕๔ บุคคลนั้นจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตามจ านวน 
ที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าบังคับทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังแต่ละครั้ง
เกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้น าข้อ ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
 ข้อ ๑๕๗๙๐ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดี 
หรือร่วมกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ให้น าข้อ ๑๕๔ ข้อ ๑๕๕ และข้อ ๑๕๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
 ข้อ ๑๕๘๙๑ การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่ งบุคคลใดตามบทบัญญัติ ในภาคนี้  
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือ 
หมายของศาล หรือตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในกรณีที่มีบุคคลสอดเข้าเกี่ยวข้อง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารที่ได้มาตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
และในกรณีตามข้อ ๑๔๙ ข้อ ๑๕๔ และข้อ ๑๕๗ ไม่ตัดสิทธิที่จะด าเนินคดีในความผิดอาญา  
                                                           

 ๘๘ ข้อ ๑๕๕ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๘๙ ข้อ ๑๕๖ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๐ ข้อ ๑๕๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๑ ข้อ ๑๕๘ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๒ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๙ 
การบังคับคดีตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี๙๒ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การบังคับคดีตามค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง๙๓ 

   
 
 ข้อ ๑๕๙๙๔ เมื่อศาลได้มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองและได้แจ้ง 
ค าสั่งให้คู่กรณีและผู้ออกกฎ หรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวทราบตามข้อ ๗๒ วรรคสี่ แล้ว หากศาลเห็นว่า  
มีกรณีที่จะต้องบังคับหรือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ให้ศาลมีค าสั่งไปยังส านักงาน เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดดี าเนินการตามข้อ ๑๒๕ โดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบังคับคดีตามค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว๙๕ 

   
 
 ข้อ ๑๖๐๙๖ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ให้น าวิธีการบังคับคดี
ตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ ถึงหมวด ๗ แห่งภาคนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี  
 

หมวด ๑๐ 
ค าร้องในชั้นบังคับคดี๙๗ 
   

 
 ข้อ ๑๖๑๙๘ ค าร้องในชั้นบังคับคดี ได้แก่ ค าร้องทั้งหลายที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษา คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
หรือตามกฎหมาย  
                                                           

 ๙๒ หมวด ๙ การบังคับคดีตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการช่ัวคราวก่อนการ
พิพากษาคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๓ ส่วนที ่๑ การบังคับคดีตามค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒)  
 ๙๔ ข้อ ๑๕๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๕ ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีตามค าสั่งบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๖ ข้อ ๑๖๐ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๗ หมวด ๑๐ ค าร้องในช้ันบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๙๘ ข้อ ๑๖๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๓ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาล ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะท า
ค าสั่งได้โดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้ศาลมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร แต่หากเห็นว่ามีผลต่อ  
การบังคับคดี ก็ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วแต่กรณี  
 
 ข้อ ๑๖๒๙๙ ค าร้องขอรับช าระหนี้โดยอาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง 
หรือสิทธิอ่ืนซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ให้ยื่นต่อศาล
ที่ออกหมายบังคับคดี เมื่อศาลเห็นว่าค าร้องนั้นเป็นค าร้องที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้  ให้ศาลมีค าสั่งรับ 
ค าร้องและส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือคู่กรณี และเจ้าพนักงาน
บังคับคดี และให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือคู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้านค าร้องและ
แสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นเป็นการสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใด 
เพ่ือมคี าสั่งเกี่ยวกับค าร้องดังกล่าวด้วยก็ได้  
 
 ข้อ ๑๖๓๑๐๐ ค าร้องขอให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัด ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีและด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๖๒  
 
 ข้อ ๑๖๔๑๐๑ ค าสั่งค าร้องตามข้อ ๑๖๒ และข้อ ๑๖๓ ให้กระท าโดยองค์คณะ แต่ไม่ต้อง  
จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีและไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี  
 
 ข้อ ๑๖๕๑๐๒ ค าร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ให้ยื่นต่อศาล  
ที่ออกหมายบังคับคดี เมื่อศาลสั่งรับค าร้องไว้แล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้  
ตามค าพิพากษา หรือคู่กรณี และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับค าร้องดังกล่าว  
ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ทรัพย์สินที่ยึดนั้น 
มีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่า
ของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจ าหน่ายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนที่สมควร 
 ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีตามวรรคหนึ่งเหมือนอย่างคดีธรรมดา  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๙๙ ข้อ ๑๖๒ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๐ ข้อ ๑๖๓ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๑ ข้อ ๑๖๔ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๒ ข้อ ๑๖๕ เพิ่มเตมิโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๔ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

หมวด ๑๑ 
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี๑๐๓ 

   
 

 ข้อ ๑๖๖๑๐๔ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ได้แก่ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี 
และค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้ ช าระตามอัตราที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งหรือตามข้อ ๑๒๗ แห่งระเบียบนี้  
 การบังคับคดีโดยส านักงานตามค าสั่งศาลหรือโดยที่ศาลไม่มีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี  
 

ส่วนที่ ๑ 
ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี๑๐๕ 

   
 
 ข้อ ๑๖๗๑๐๖ ค่ าฤชาธรรม เนี ยมศาล ในชั้ นบั งคับคดี  ได้ แก่  ค่ า ธ รรม เนี ยมศาล 
ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยาน ผู้เชี่ยวชาญ ล่าม และ
เจ้าพนักงานศาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับ 
ให้ช าระในชั้นบังคับคด ี 
 
 ข้อ ๑๖๘๑๐๗ ค าร้องที่ยื่นต่อศาลในชั้นบังคับคดี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่ค าร้อง 
ตามข้อ ๑๖๒ และข้อ ๑๖๕ ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 
 ข้อ ๑๖๙๑๐๘ ค่าฤชาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียมศาล ให้คู่กรณีผู้ด าเนินกระบวน 
พิจารณาเป็นผู้ช าระเมื่อมีการด าเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือที่ศาล  
มีค าสั่ง ถ้าศาลเป็นผู้สั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ให้ศาลก าหนดผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการด าเนินกระบวนพิจารณานั้น รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องช าระไว้ด้วย  
 ถ้าผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ช าระ ศาลจะสั่งให้งดหรือเพิกถอน 
กระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งให้คู่กรณีฝ่ายอ่ืนเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้หากคู่กรณี  
ฝ่ายนั้นยินยอม 
                                                           

 ๑๐๓ หมวด ๑๑ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๔ ข้อ ๑๖๖ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๕ ส่วนท่ี ๑ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในช้ันบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สงูสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๖ ข้อ ๑๖๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๗ ข้อ ๑๖๘ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๐๘ ข้อ ๑๖๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๕ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ส่วนที่ ๒ 
ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี๑๐๙ 

   
 
 ข้อ ๑๗๐๑๑๐ ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
บังคับคดีบรรดาที่กฎหมายบังคับให้ช าระ 
 ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้  
ตามค าพิพากษาที่ร้องขอให้บังคับคดี เป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี  
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกใบรับให้  
 

ส่วนที่ ๓ 
ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี๑๑๑ 

   
 
 ข้อ ๑๗๑๑๑๒ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี ในคดีขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน 
บังคับคดียึดไว้ตามข้อ ๑๖๕ หรือคดีที่ร้องขอรับช าระหนี้ โดยอาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ  
สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้น   
ตามกฎหมายตามข้อ ๑๖๒ ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในชั้นที่สุดส าหรับค่าฤชาธรรมเนียมศาล 
ในชั้นบังคับคดี แต่ไม่ว่าคู่กรณีฝ่ายใดจะชนะคดีเต็มตามที่ร้องขอหรือแต่บางส่วน ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้ 
คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีนั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดีทั้งหมด หรือให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายรับผิด  
ในค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตามส่วนแห่งค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งคู่กรณีทุกฝ่ายได้เสียไปก่อนได้ตามท่ีศาล
จะใช้ดุลพินิจ โดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการด าเนินคดี  
 
 ข้อ ๑๗๒๑๑๓ ให้ศาลมคี าสั่งให้คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี 
ในค าสั่งชี้ขาดคดีหรือในค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ แล้วแต่กรณี ไม่ว่าคู่กรณีทั้งปวงหรือ  
แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีค าขอหรือไม่  
 

                                                           

 ๑๐๙ ส่วนท่ี ๒ ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๐ ข้อ ๑๗๐ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๑ ส่วนที่ ๓ ความรับผิดช้ันที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี  เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๒ ข้อ ๑๗๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๓ ข้อ ๑๗๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๖ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

 ข้อ ๑๗๓๑๑๔ ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
โดยให้หักออกจากเงินที่ได้จากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
หรือจากเงินท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางไว้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๗๔  
 ในกรณีท่ีมีการบังคับคดีแก่ผู้ค้ าประกันในศาล ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีในส่วนนั้น 
ให้หักออกจากเงินที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน 
 การถอนการบังคับคดีในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องไว้ ให้เจ้าหนี้  
ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องเป็นผู้รับผิดในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 
 ข้อ ๑๗๔๑๑๕ บุคคลใดท าให้ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีส่วนใดโดยไม่จ าเป็น 
หรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือที่ต้องด าเนินไปเพราะความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไม่สุจริต ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย  หรือ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบพฤติการณ์ อันเป็นมูล
แห่งข้ออ้างนั้น เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว  
 
 ข้อ ๑๗๕๑๑๖ ถ้าผู้ที่ต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียม 
ต่อศาลก็ดี  หรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดี  หรือต่อบุคคล อ่ืนที่มิ ใช่ เจ้ าหนี้ ตาม ค าพิพากษาก็ดี  
ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลเช่นว่านั้นอาจบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้  
ตามค าพิพากษาเพ่ือช าระค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวได้  
 ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาล ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของผู้นั้น  
 ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
รายงานศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง  
ของผู้นั้น  
 ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อบุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้บุคคลนั้น 
ร้องขอต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ   
เรียกร้องของผู้นั้น  
 กรณีตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถือว่าส านักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
และเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบังคับคดีจนแล้วเสร็จ  

กรณีตามวรรคสี่ ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าฤชาธรรมเนียมนั้น เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  
การบังคับคดีตามข้อนี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้งปวง แต่หากยังมี 

เงินที่ได้จากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังช าระให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ให้หักค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น 
ดังกล่าวไว้จากเงินนั้น  

 

                                                           

 ๑๑๔ ข้อ ๑๗๓ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๕ ข้อ ๑๗๔ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๖ ข้อ ๑๗๕ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๗ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

ข้อ ๑๗๖๑๑๗ กรณีตามข้อ ๑๗๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว  
ให้แจ้งไปยังส านักงานศาลปกครองในฐานะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือทราบ 
 ให้ส านักงานศาลปกครองตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมจากที่อยู่ 
ตามทะเบียนบ้านและตามหลักฐานทางทะเบียน หากพบว่ามีทรัพย์สินที่สามารถยึดหรืออายัดมาช าระ  
ค่าฤชาธรรมเนียมได้ ให้ส านักงานศาลปกครองยื่นค าแถลงพร้อมรายละเอียดของทรัพย์สินดังกล่าว  
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หากไม่สามารถตรวจพบทรัพย์สินของผู้ค้างช าระ
ค่าฤชาธรรมเนียมผู้นั้น ให้ส านักงานศาลปกครองรายงานต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี  เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  
 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว 
ไม่พอช าระค่าฤชาธรรมเนียมและไม่มีทรัพย์สินอ่ืนที่จะยึดหรืออายัดได้หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไข 
ตามท่ีศาลก าหนด  
 

หมวด ๑๒ 
เงินค้างจ่าย๑๑๘ 

   
 
 ข้อ ๑๗๗๑๑๙ บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มีสิทธิ 
มิได้เรียกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        อักขราทร  จุฬารัตน 
  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๑๗ ข้อ ๑๗๖ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๘ หมวด ๑๒ เงินค้างจ่าย เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 
 ๑๑๙ ข้อ ๑๗๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ (ฉ.๘/๒๕๖๒) 



๕๘ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔๑๒๐ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๒๑ 
 
  โดยที่มาตรา ๔๕/๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดี 
ปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติว่า การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ การขอให้พิจารณาใหม่  
การอุทธรณ์และการด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
 
     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๒๒ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๖/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔  
 ๑๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๒/๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
 ๑๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๑๐/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



๕๙ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๒๓ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒๔ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๕ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ๑๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๑๐/๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 



๖๐ 
 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

     
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๖ 
 
 โดยที่มาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย 
การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไป  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือบังคับตาม  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ข้อ ๕ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาล และกระบวนวิธีการบังคับคดี 
ของส านักงาน หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระท าไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
 บรรดาคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการของส านักงาน  
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปได้ตามระเบียบนี้  
 
 ข้อ ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  กับให้มี อ านาจออกประกาศหรือค าสั่ ง เ พ่ือประโยชน์  
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

  ๑๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๑/๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 


