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คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด  
วาดวยการจําแนกลักษณะสํานวนคดี (เพ่ิมเติม) 314 

 

 
  



 
๑ รวมกฎหมายปกครอง 

 
 

พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



 
๒ รวมกฎหมายปกครอง 

และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือ  
ให้ด าเนินกิจการทางปกครอง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 
(๑)  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานทางปกครอง 
(๒)  คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย

ให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ 
(๓)  บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒) 
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา ส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
   “ก.ศป.”  หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

  “ก.บ.ศป.” ๒  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง  
 “ก.ขป.”  หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง” 

“คู่กรณี”  หมายความว่า ผู้ฟูองคดี ผู้ถูกฟูองคดี และให้หมายความรวมถึง
บุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด 
ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือโดยถูกค าสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นและเพื่อประโยชน์  
แห่งการด าเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท าการแทนด้วย 

“ค าฟูอง”  หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อ 
ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟูอง
หรือค าร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยค าฟูองเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟูองแย้ง  
หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีค าขอให้
พิจารณาใหม่ 

                                           
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ก.บ.ศป.” และค าว่า “ก.ขป.” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๓ รวมกฎหมายปกครอง 

“กฎ”  หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย 
ฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ และมี
ลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มี 
สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”๓ หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
หรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดท าบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการด าเนินการหรือการกระท าที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์ 
จากการด าเนินการหรือการกระท านั้น 

มาตรา ๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๔  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือโดย ก.ศป. หรือโดย ก.ศป. โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือโดย ก.บ.ศป. หรือโดย ก.ขป. เมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖๕  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๖0/๑ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา 
๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว 
เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้ ถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและสภา
ผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎร
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิก
ระเบียบใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  

ก าหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 

                                           
๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. ๒๕61 



 
๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและเขตอ านาจศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ 
(๑)  ศาลปกครองสูงสุด 
(๒)  ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ 

(ก)  ศาลปกครองกลาง 
(ข)  ศาลปกครองในภูมิภาค 

ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และจะให้มีอ านาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่ง
อยู่ในเขตอ านาจของแต่ละศาลน้ัน แยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศ
ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป.๖ 

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้๗ 

มาตรา ๗/๑๘  ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง 
อื่นขึ้นในศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือ     
ตุลาการหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อ
รับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ศป. 
ก าหนด 

มาตรา ๘  ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือ 
ในจังหวัดใกล้เคียง 

ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด
ใกล้เคียง โดยมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
สมุทรสาคร 

ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ านาจในท้องที่ใด 
ให้ศาลปกครองกลางมีเขตอ านาจในท้องที่นั้นด้วย 
                                           
๖ มาตรา ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘ มาตรา ๗/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๕ รวมกฎหมายปกครอง 

บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสอง 
และวรรคสามจะยื่นฟูองต่อศาลปกครองกลางก็ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลนั้น  
ที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟูองเช่นนั้นได้ เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์
ของการพิจารณาคดีปกครอง 

การจัดตั้ งและการก าหนดเขตอ านาจของศาลปกครองในภูมิภาค  
ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ โดยค านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของ  
ศาลปกครอง โดยจะก าหนดให้เขตอ านาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขต  
การปกครองหลายจังหวัดก็ได้ 

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิด
ท าการเมื่อใด ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันเปิดท าการของศาลปกครอง๙ 

มาตรา ๘/๑๑๐  การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขต
อ านาจ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยค านึงถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลา
พิจารณาพิพากษาคดี ให้กระท าโดยข้อเสนอของ ก.บ.ศป. และตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใด
เนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชน  
เกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า  
เกินสมควร 

                                           
๙ มาตรา ๘ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๖ รวมกฎหมายปกครอง 

(๓)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น 
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๔)  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(๕)  คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐฟูองคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
(๖)  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจ 

ศาลปกครอง 
เรื่องดังต่อไปน้ีไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
(๑)  การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
(๒)  การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 
(๓)  คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน  

ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย  
หรือศาลช านัญพิเศษอื่น 

มาตรา ๑๐  ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ 
ในอ านาจศาลปกครอง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

ตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
(๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา  

หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๓)  คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
(๔)  คดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

 
 
 
 
 



 
๗ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๒ 
ตุลาการศาลปกครอง 

 
   มาตรา ๑๑/๑๑๑  ข้าราชการศาลปกครอง มีดังนี้ 
  (๑)  ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง คือ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๒ ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๑๗ และตุลาการประจ าศาล
ปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา ๑๙ 

(๒)  ข้าราชการฝุายศาลปกครอง คือ ข้าราชการในส านักงานศาลปกครอง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๘/๑ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘๗ 

มาตรา ๑๒๑๒  ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง 
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒)  รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓)  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
(๔)  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๕)  ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศ

ก าหนด 
ทั้งนี้ ตามจ านวนที่ ก.ศป. ก าหนด 
การก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก าหนดว่าจะให้

เทียบเท่ากับต าแหน่งใดตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย  
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๓  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

                                           
๑๑ มาตรา ๑๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
๘ รวมกฎหมายปกครอง 

(๓)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.ศป. ก าหนด และ 

(๔)  มีคุณสมบัติอื่นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(ก)  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

หรือกรรมการกฤษฎีกา 
(ข)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการ

หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
(ค)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา 

ศาลฎีกาหรือเทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
(ง)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษ

ประจ าเขตหรือเทียบเท่า 
(จ)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ

เทียบเท่าหรือต าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 
(ฉ)  เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
หรือศาสตราจารย์พิเศษ 

(ช)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
และมีประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๔  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ในขณะด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิก
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๔)  เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕)  เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป. 
 



 
๙ รวมกฎหมายปกครอง 

(๖)  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด 
ที่มีลักษณะงานคล้ายกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท 

(๗)  เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือด ารง
ต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

   มาตรา ๑๕๑๓  การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. อาจ
ด าเนินการได้โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
   (๑)  พิจารณาเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น โดยค านึงถึงหลักอาวุโส ความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ 
   (๒)  พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองใน
ขณะนั้น โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด 
   การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงสัดส่วน
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๒) โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด 
   ให้ ก.ศป. เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือได้รับการ
คัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๒) ต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน ารายชื่อดังกล่าว
เสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง 
    การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

   มาตรา ๑๕/๑๑๔  ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีน าเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการ
เสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

                                           
๑๓ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐    

๑๔ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  การแต่งตั้งและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ด ารงต าแหน่ง
รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ  
ศาลปกครองสูงสุด หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกแล้วเสนอ
รายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือต าแหน่ง  
ที่เทียบเท่า ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

   มาตรา ๑๕/๒๑๕  ประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี 
นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
  ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดด ารงต าแหน่งครบวาระ และยังไม่พ้น
จากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ให้แต่งตั้งผู้นั้นด ารงต าแหน่ง  
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในต าแหน่งอื่นตามที่ ก.ศป. ก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าเดิม 
   ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ
ตามวรรคหนึ่งและยังไม่พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ก.ศป. 
อาจแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในต าแหน่งอื่น โดยให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ ก.ศป. ก าหนดก็ได้ 

   มาตรา ๑๖  ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการที่เป็น
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๗๑๖  ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีต าแหน่งตุลาการ 
ศาลปกครอง ดังต่อไปนี ้

(๑)  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
(๒)  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
(๓)  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

                                           
๑๕ มาตรา ๑๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
๑๑ รวมกฎหมายปกครอง 

(๔)  ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
(๕)  ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศ

ก าหนด 
ทั้งนี้ ตามจ านวนที่ ก.ศป. ก าหนด 
การก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก าหนดว่าจะให้

เทียบเท่ากับต าแหน่งใดตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๘  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ศป. ก าหนด และ 

(๔)  มีคุณสมบัติอื่นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(ก)๑๗  ยกเลิก 
(ข)  รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่ง

พนักงานคดีปกครองในระดับที่ ก.ศป. ก าหนด 
(ค)๑๘  รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่

ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับเงินเดือนในชั้น ๓ หรือตุลาการ       
พระธรรมนูญศาลทหารกลาง 

(ง)  รับราชการหรือเคยรับราชการไมน่้อยกว่าสามปีในต าแหน่งอัยการ
จังหวัดหรือเทียบเท่า 

(จ)๑๙  รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหาร หรือปฏิบัติงานหรือเคย
                                           
๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ก) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



 
๑๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด ใน
หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา 

(ฉ)  เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี 

(ช)๒๐  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้าน
นิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือไม่น้อยกว่าหกปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ซ)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปี และมีประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่ตุลาการ 
ในศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๒๑  ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๘ และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น โดยวิธีการ
สอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือการคัดเลือก ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ ก.ศป. ก าหนด และผลการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของ 
ก.ศป. ว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความ
ประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น แล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

                                           
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ช) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๑ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการ         
ศาลปกครองชั้นต้น หรือผลการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. มีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
ด าเนินการเพื่อให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครองได้ 

ให้น าความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับกับตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙/๑๒๒  การย้ายและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้
ด ารงต าแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้ 
ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

วิธีการคัดเลือกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือต าแหน่ง
ที่เทียบเท่า ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๒๐  ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการ 
ศาลปกครองต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปน้ี 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และ
ความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ” 

มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  สิ้นปีงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปี

บริบูรณ์เว้นแต่จะผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ด ารงต าแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑ 

                                           
๒๒ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๔ รวมกฎหมายปกครอง 

(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
หรือมาตรา ๑๘ 

(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต  

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗)  เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาล

ปกครองตามที่ระบุไว้ในประกาศที่ ก.ศป. ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๘)  ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 
(๙)  ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓ 
(๑๐)๒๓  โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครองหรือข้าราชการ

ฝุายอื่น   
การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) 
(๘) และ (๙) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ๒๔  

มาตรา ๒๒๒๕  ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการ
เป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ ก.ศป. ก าหนด 

ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จข้าราชการ 
แล้วแต่กรณี ได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนให้ท าได้ในกรณี
ดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑)  ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่
ก าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

(๒)  หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บปุวย 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ 

                                           
๒๓ มาตรา ๒๑ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10)  
พ.ศ. ๒๕๖1 
๒๕ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 
๑๕ รวมกฎหมายปกครอง 

(๓)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอั นได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ ก.ศป. มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณีด้วย 

มาตรา ๒๓  ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี 
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒)  กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการ

ศาลปกครอง 
(๓)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๓/๑๒๖  ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการศาลปกครองกระท าผิดวินัย
ไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้ออกหรือไล่ออก ก.ศป. อาจมีมติให้ลงโทษงดเลื่อนต าแหน่ง หรืองด
เลื่อนเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกินสามปี หรือถ้ามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียง
ภาคทัณฑ์และจะให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนด้วยก็ได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วิธีการสอบสวน และสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจาก
ต าแหน่งโดยถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือตาม
มาตรา ๒๒ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๗) หรือโดยถูกไล่
ออกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป. แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 
ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจ านวนสี่
คน และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ

                                           
๒๖ มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมาย
จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการเพื่อท าการสอบสวน๒๗ 

ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกให้หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือบุคคลใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวนได้ 

ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถ้า ก.ศป. เห็นว่า  
การให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
จะมีมติให้พักราชการก็ได้ 

การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  
เมื่อสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท าการ
ตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการตามเดิม 

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามระเบียบที่  ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๒๔/๑๒๘  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งมาจากข้าราชการ
ฝุายศาลปกครอง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝุายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการ  
ศาลปกครอง ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม แต่ถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการ
สืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระท าความผิดจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ ก.ศป. 
พิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาล
ปกครองโดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผดิและ
ลงโทษตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการฝุายศาลปกครอง กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอื่น หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระท า
ความผิดนั้น แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

                                           
๒๗ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๘ มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๗ รวมกฎหมายปกครอง 

 มาตรา ๒๕๒๙  ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งไปโดยมิได้มี
ความผิดและมิใช่เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
หรือ (๙) ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้นให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาล
ปกครองในต าแหน่งไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และยังมีอายุไม่ครบหกสิบห้าปี
บริบูรณ์ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น หรือยังมีอายุไม่ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันสิ้น
ปีงบประมาณนั้นในกรณีที่เป็นผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
ให้ไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากผู้นั้นมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้อง
ประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เคยผ่านการประเมิน
สมรรถภาพ ให้จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพได้ แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมิน
สมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงาน 
ศาลปกครอง ถ้าต้องโอนกลับเข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๘/๑ วรรคสอง หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับ
ก่อนครบวาระ และผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่
กรณี ให้ ก.ศป. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งในล าดับอาวุโสที่เคยครอง
โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ในชั้นเดียวกับ  
ตุลาการศาลปกครองที่อยู่ในล าดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลปกครอง 

ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง หรือ  
ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้โอนกลับเข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง 
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้น าความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม แล้วแต่
กรณี มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองตาม
วรรคหนึ่ง หรือการโอนกลับเข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง โดย
อนุโลม 

                                           
๒๙ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
๑๘ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๒๖  ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ  
ให้ยื่นหนังสือขอลาออก เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจาก
ต าแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งที่ก าหนด 
โดยรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผล
ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ าเป็น 
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้ 

มาตรา ๒๖/๑๓๐  การโอนข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปเป็น
ข้าราชการฝุายศาลปกครอง หรือข้าราชการฝุายอื่น ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งได้
เมื่อข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้นั้นยินยอมและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ศป. 

มาตรา ๒๗  การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด ารงต าแหน่งอื่นใน 
ศาลปกครอง จะต้องได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจแต่งตั้งได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบ 
ที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการ
ย้ายประจ าปี หรือเป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ าเลย 
ในคดีอาญาที่ศาลมีค าสั่งประทับฟูองแล้ว 

มาตรา ๒๘  ประธานศาลปกครองสูงสุดต้องรับผิดชอบให้งานของ       
ศาลปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ ก.บ.ศป. ก าหนด แล้วแต่กรณี 
โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
มอบหมาย 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดย
เรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

                                           
๓๐ มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๑๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ ก.บ.ศป. ก าหนดแล้วแต่กรณี โดยมีรองอธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย๓๑ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นว่างลง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรอง
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลาการศาลปกครองอื่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามระเบียบที่  ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๙  การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่ ง 
องค์คณะใดเนื่องจากตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง ถูกพักราชการ ได้รับ  
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอื่น เจ็บปุวย หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นท าให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ านาจตรวจส านวน
และลงลายมือชื่อในค าพิพากษาได้ 

มาตรา ๓๐  อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการ 
ศาลปกครองให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้๓๒ 

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ในศาลปกครองสูงสุด 
 (ก)  ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ช้ัน ๔ 
 (ข)  รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะ 

ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ช้ัน ๓ ขั้นสูงสุด 
(๒)  ในศาลปกครองชั้นต้น 
 (ก)  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ช้ัน ๓ ขั้นสูงสุด 
 (ข)  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะศาล

ปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู่
ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนช้ันเงินเดือนเป็นช้ัน ๓ 

                                           
๓๑ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ๒๕61 



 
๒๐ รวมกฎหมายปกครอง 

 (ค)  ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดย
ให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๑ เมื่ออยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็น
ชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนช้ันเงินเดือนเป็นช้ัน ๓๓๓ 

ให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งต้ังนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ในกรณีเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เพื่อประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็น
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ในการนี้ ให้ส านักงาน
ศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง 

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่ม
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้
กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว  
หากท าให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าว
ให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน๓๔ 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับ
ต าแหน่งใดตามวรรคสอง (๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน  
การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง รวมทั้ งประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ตามต าแหน่งน้ัน๓๕ 

มาตรา ๓๐/๑๓๖  ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ศป. ก าหนด 

                                           
๓๓ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕ มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๖ มาตรา ๓๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๒๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรค
หนึ่งให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๓๐/๒๓๗  ตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน 
ชั้น ๑ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แต่ไม่
มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับตุลาการ
ประจ าศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑  ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของตุลาการศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ  
ในศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง  
ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

มาตรา ๓๒  ให้กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบ าเหน็จ
บ านาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้นั้นในขณะที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาราชการของตุลาการศาลปกครอง  
ผู้นั้น และให้น ากฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓๓๘  เครื่องแบบข้าราชการตุลาการศาลปกครองและระเบียบ
การแต่งกายให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ศป. ประกาศก าหนด   

มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงาน
ในต าแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                           
๓๗ มาตรา ๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๒๒ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๓๔/๑๓๙  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครอง
ได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

 
มาตรา ๓๕๔๐  ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่ง 

เรียกโดยย่อว่า “ก.ศป.” ประกอบด้วย 
(๑)  ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครอง

จ านวนสิบคน ดังนี ้
(ก)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจาก 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(ข)  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจ านวนสี่คนซึ่งได้รับเลือกจาก 

ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
(๓)  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ตุลาการในศาลปกครองจ านวนสองคน ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. 
แต่งต้ังข้าราชการฝุายศาลปกครองจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๕/๑๔๑  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 

                                           
๓๙ มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๐ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  10)  
พ.ศ. ๒๕61 
๔๑ มาตรา ๓๕/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕57 



 
๒๓ รวมกฎหมายปกครอง 

(๔)  ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
หรือศาลอื่น 

(๕)  ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต ารวจ ข้ าราชการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม ตุลาการศาลทหาร หรือทนายความ 

(๖)  ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งใด 
ในรัฐวิสาหกิจ 

(๗)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๑๐)  ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๑๒)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ

การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๑๓)  ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือน 
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๓๕/๒๔๒  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) หรือกรรมการข้าราชการฝุาย 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกัน
มิได้ 

 

                                           
๔๒ มาตรา ๓๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖1 



 
๒๔ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๓๖๔๓  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ 
ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก  
โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี  
และให้แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท าการเลือกไปด้วย 

ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่  
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุฒิตาม 
วรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง
และเรียบร้อย 

ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗๔๔   ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรับสมัครบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือก 
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และให้แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท าการ
เลือกไปด้วย 

ให้น าความ ในมาตรา  ๓๖ มา ใช้บั งคั บแก่ การ เลื อกกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

                                           
๔๓ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗  
๔๔ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
๒๕ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๓๘๔๕  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการ
ประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ มาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๙/๑ ให้เป็นไปตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของ ก.ศป. 

มาตรา ๓๙๔๖  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หนึ่ง (๒) และ (๓) จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้
ด าเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ โดยต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง๔๗  

มาตรา ๓๙/๑๔๘  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธาน         
ศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็น
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

                                           
๔๕ มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๖ มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๗

 มาตรา ๓๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๕1 
๔๘ มาตรา ๓๙/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕61 



 
๒๖ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๔๐๔๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) พ้นจากต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุ ลาการใน 

ศาลปกครองชั้นต้น ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม  
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่
เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด๕๐ 

มาตรา ๔๐/๑๕๑  ให้ ก.ศป. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการตุลาการศาลปกครองทั้งหมด มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครองและการอื่น ๆ ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของ ก.ศป. 

มาตรา ๔๑  การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
                                           
๔๙ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๐

 มาตรา ๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๖1 
๕๑ มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖1 



 
๒๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ ก.ศป. มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ 
ให้ ก.ศป. มีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใด ๆ  

ได้ตามความเหมาะสม 

มาตรา ๔๑/๑๕๒  ในกรณีที่ ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) หรือมีแต่ไม่ครบ
จ านวน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่าเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองเท่าที่มีอยู่เป็น ก.ศป. 
พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 

 
หมวด ๓/๑ 

คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง๕๓ 
 

มาตรา ๔๑/๒๕๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองคณะหนึ่ง เรียก
โดยย่อว่า “ก.บ.ศป.” ประกอบด้วย 

(๑)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ 
(๓)  กรรมการบริหารศาลปกครองผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง 

จ านวนแปดคน ดังน้ี 
 (ก)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจาก

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 (ข)  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจาก

ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
(๔)  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝุายศาล

ปกครองในระดับไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ ก.ศป. ก าหนด จ านวนสองคน ซึ่งได้รับเลือกจาก

                                           
๕๒ มาตรา ๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๓ หมวด 3/1 คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มาตรา 41/2 ถึง มาตรา 41/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
๕๔ มาตรา ๔๑/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๒๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้าราชการฝุายศาลปกครอง ตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๕)  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้าน
การพัฒนาองค์กร และด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้ าราชการศาล
ปกครอง ด้านละหนึ่งคน ซึ่งได้รับเลือกจากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) 
และ (๔) 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
รองเลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมายเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๑/๓๕๕  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) หรือกรรมการข้าราชการฝุาย 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๔๑/๔๕๖  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
(๓)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 
(๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๖)  ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

                                           
๕๕ มาตรา ๔๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๖ มาตรา ๔๑/๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๒๙ รวมกฎหมายปกครอง 

(๘)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๔๑/๕๕๗  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบด้วย ตุลาการ 
ศาลปกครองซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก จ านวนสี่คน และเลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครอง เป็นกรรมการ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก การตรวจนับ
คะแนน และการประกาศผลการเลือกดังกล่าว 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝุายศาลปกครอง
เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับกับ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑/๖๕๘  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

ก่อนกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ด าเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวได้ ให้กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อน
ครบวาระ ให้ด าเนินการเพื่อให้มีการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทนต าแหน่งที่
ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

                                           
๕๗ มาตรา ๔๑/๕  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๘ มาตรา ๔๑/๖  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๓๐ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๔๑/๗๕๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ ง  (๓ )  (๔)  และ (๕)  
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓)  พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่เป็น

กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
(๔)  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณีที่

เป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) 

(๕)  ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) 

(๖)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๔ ในกรณีที่
เป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๔๑/๘๖๐  ก.บ.ศป. มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารราชการ
ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ในส่วนที่ไม่อยู่ในอ านาจของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด โดย
ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ 
ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 

(๒)  ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลปกครอง และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๓)  ให้ความเห็นในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครอง 
(๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๙๑ 
                                           
๕๙ มาตรา ๔๑/๗  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๐ มาตรา ๔๑/๘  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๓๑ รวมกฎหมายปกครอง 

(๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณของ 
ศาลปกครอง 

(๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การพัสดุของส านักงานศาลปกครอง 

(๗)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนการจ้างด้วย 

(๘)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อื่นแก่
ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 

(๙)  ก าหนดวันและเวลาท างาน วันหยุดราชการ และการลาของ
ข้าราชการศาลปกครอง รวมทั้งพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 

(๑๐)  ก าหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใช้ในการบริหาร
ราชการศาลปกครอง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าและใช้ตรา 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายนั้นไว้ด้วย 

(๑๑)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของ 
ศาลปกครองหรือส านักงานศาลปกครอง การก าหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจ านวนที่ก าหนด และการก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๒)  ก ากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและส านักงาน 
ศาลปกครองให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

(๑๓)  ยับยั้งการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรานี้ 

(๑๔)  พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป. ร้องขอ 

   มาตรา ๔๑/๙๖๑  การประชุมของ ก.บ.ศป. ให้น าความในมาตรา ๔๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

                                           
๖๑ มาตรา ๔๑/๙  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๓๒ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๔ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ส่วนท่ี ๑ 
การฟ้องคดีปกครอง 

 
มาตรา ๔๒  ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท า
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามที่
ก าหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไข 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟูองคดีปกครองในเรื่องนั้น  
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
ก าหนด 

มาตรา ๔๓๖๒  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎ ค าสั่ง หรือการ
กระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในการเสนอความเห็นดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิและหน้าที่
เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีตามมาตรา ๔๒  

มาตรา ๔๔  การด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟูอง การร้องสอด  
การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี  
การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง 
นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 

                                           
๖๒ มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 



 
๓๓ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๔๕  ค าฟูองให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมี 
(๑)  ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟูองคดี 
(๒)  ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุ

แห่งการฟูองคด ี
(๓)  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
(๔)  ค าขอของผู้ฟูองคดี 
(๕)  ลายมือชื่อของผู้ฟูองคดี ถ้าเป็นการยื่นฟูองคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบ

ใบมอบฉันทะให้ฟูองคดีมาด้วย 
ค าฟูองใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้

ให้ส านักงานศาลปกครองให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟูองคดีเพื่อด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าฟูองนั้น
ให้ถูกต้อง ในการนี้ให้ถือวันที่ยื่นฟูองครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ 

ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟูองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคล
เหล่านั้นอาจยื่นค าฟูองร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟูองคดีคนใด 
เป็นผู้แทนของผู้ฟูองคดีทุกคนในการด าเนินคดีต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า  
การกระท าของผู้แทนผู้ฟูองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟูองคดีทุกคน 

การฟูองคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟูองคดีขอให้สั่งให้ 
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)  
ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส าหรับคดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณ
เป็นราคาเงินได้๖๓ 

ในการด าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงด้วยตนเอง
หรือจะมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนดเพื่อฟูองคดีหรือด าเนินการแทนได้ 

มาตรา ๔๕/๑๖๔  การฟูองคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ 
วรรคสี่ หากคู่กรณีใดยื่นค าขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับ
ความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟูองไว้พิจารณา 

                                           
๖๓ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖๔ มาตรา ๔๕/๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
๓๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และ
ศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอื่นแล้วเห็นว่ามีเหตุตามค าขอจริง 
ให้ศาลอนุญาตให้คู่กรณีนั้นด าเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะ
บางส่วนได้ ค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่ง
ให้ยกค าขอ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

(๑) ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้ตนน า
พยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าไม่มทีรัพย์สนิเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลไดจ้รงิ 
หรือโดยสถานะของผู้ขอ ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อน 
เกินสมควร 

(๒)  ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีที่คู่กรณี ใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  

จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได้ 
การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์ 

และการด าเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๖๖๕  ค าฟูองให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นค าฟูองโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟูองแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์
หรือวันที่ส่งค าฟูองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่น
ค าฟูองต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๔๗  การฟูองคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น  
ให้ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟูองคดีมีภูมิล าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขต 
ศาลปกครองชั้นต้นนั้น 

การฟูองคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟูองต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด 
                                           
๖๕ มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 



 
๓๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟูองต่อศาลปกครองนั้นอยู่ใน 
เขตอ านาจของศาลปกครองอื่น ให้ส่งค าฟูองนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ านาจ 
เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ านาจศาล 
ให้ศาลปกครองที่รับค าฟูองไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค าสั่ง  
ในเรื่องเขตอ านาจศาล 

การพิจารณาคดีที่ยื่นไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระท าในศาลปกครองนั้น
ตามวันเวลาท าการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวก 
ของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด าเนินการพิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือ  
ในวันเวลาใดก็ได้ 

มาตรา ๔๘  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง  
และวันเวลาท าการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 

ศาลปกครองแห่งหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ท าการเฉพาะการได้ตามจ านวนที่
เหมาะสมตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดจะได้ประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาท าการ
ของสถานที่ท าการเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจก าหนดให้การยื่นฟูอง 
และการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจ
กระท า ณ สถานที่ท าการเฉพาะการของศาลปกครองก็ได้ 

มาตรา ๔๙  การฟูองคดีปกครองจะต้องยื่นฟูองภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงาน  
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟูองคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๐  ค าสั่งใดที่อาจฟูองต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค าสั่งระบุ
วิธีการยื่นค าฟูองและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟูองไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกค าสั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ ปฏิบัติตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นด าเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค าสั่งทราบ  
โดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟูองเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับค าสั่ง
ได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว 



 
๓๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟูองมีก าหนด
น้อยกว่าหน่ึงปี  ให้ขยายเวลาส าหรับยื่นค าฟูองเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

มาตรา ๕๑๖๖  การฟูองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟูองภายใน
หนึ่งปี และการฟูองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟูองภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแหง่การฟูองคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี 

มาตรา ๕๒  การฟูองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
หรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟูองคดีเมื่อใดก็ได้ 

การฟูองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟูองคดีแล้ว ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเอง
หรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้ 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คู่กรณีฝุายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครอง
พิพากษาคดีให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครอง
ทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณผีู้นั้นจะมีค าขอเข้ามาแทนที่คูก่รณีผูถ้ึงแก่ความตาย 
หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค าขอเข้ามา โดยมีค าขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียก  
ให้เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดมีค าขอ ค าขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ถ้าไม่มีค าขอของบุคคลดังกล่าว หรือไม่มีค าขอของคู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใด 
ภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การด าเนินคดีปกครอง 

 
มาตรา ๕๔  ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่าง

น้อยห้าคนจึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน 

จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๕๕  การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของ
                                           
๖๖ มาตรา ๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
๓๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้
ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล 

คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แต่ละฝุายได้ยื่นไว้ในส านวน  
เว้นแต่กรณีใดมีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ าเป็น  
ต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ แต่กรณีที่ไม่เปิดเผย
ดังกล่าว ศาลปกครองจะน ามาใช้รับฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้ 

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้
ตามที่เห็นสมควร 

พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยค าหรือ 
ท าความเห็นต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๖  เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส านวนคดี 
ในศาลปกครองนั้นให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดี 
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ต้องจ่ายส านวนคดีให้ตรงกับความเชี่ย วชาญของ 
องค์คณะที่จัดไว้ 

(๒)  ในกรณีที่มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายส านวน
คดทีี่มีมูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้ 

(๓)  ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้
ลักษณะเดียวกันหลายองค์คณะ หรือองค์คณะที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวมีคดีค้าง 
การพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งหากจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะนั้นจะท าให้ 
คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่ายส านวนคดีโดยใช้วิธีการใด   
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะใด 

เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส านวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี 
แต่งต้ังตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน เพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค าฟูอง ค าชี้แจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐาน



 
๓๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วยด าเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของ
ส านวนมอบหมาย 

เมื่อได้มอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส านวนคนใดแล้ว หรือได้จ่าย
ส านวนคดีให้แก่องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี 
เว้นแต่กรณีดงัต่อไปนี ้

(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

(๒)  เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส านวนส าหรับกรณีเรียกคืนส านวน 
หรือตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบ  
องค์คณะส าหรับกรณีโอนส านวน 

(๓)  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้าง
การพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งจะท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า และตุลาการเจ้าของ
ส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละส านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่ 

มาตรา ๕๗  ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจน
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น 

ในระหว่างการด าเนินการของตุลาการเจ้าของส านวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝุาย และให้คู่กรณี  
แสดงพยานหลักฐานของฝุายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ 
เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว  
ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณา
คดีต่อไป 

ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดให้
คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝุายตนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าคู่กรณีที่ ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มี
พยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝุาย
หนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการ
ยุติธรรม 

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครอง  
จะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการแก้ไข



 
๓๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดอ านาจที่ศาล
จะมีค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล 

การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของส านวนและพนักงานคดีปกครอง 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๕๘  ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของส านวนส่งมอบ
ส านวนคดีให้ผู้แถลงคดีปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท าสรุป
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาในวัน 
นั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษา  
เพื่อพิพากษาคดีนั้นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น 

ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถ้าผู้แถลงคดีปกครองเห็นว่าข้อเท็จจริงในการ
พิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และความเห็นของตนข้ึนใหม่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้ง 
ผู้แถลงคดีปกครองจากตุลาการศาลปกครองคนหน่ึงในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้ งจากตุลาการ 
ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แถลงคดีปกครองให้เป็นไปตาม
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีที่ก าหนดในระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มี 
การนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า
องค์คณะพิจารณาพิพากษา 

ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ 
เจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิ 
ยื่นค าแถลง รวมทั้งน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยัน  
หรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้ 



 
๔๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือโดย
ลักษณะแห่งคดีมีความจ าเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาพพิากษาคดีเป็นการเรง่ด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม การส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ
ตามวรรคสอง จะส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควรแต่ไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้ โดยต้องค านึงถึงการ
คุ้มครองสิทธิของคู่กรณีด้วย๖๗ 

มาตรา ๕๙/๑๖๘  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น หากองค์คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมี
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณา
คดีจะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม องค์คณะพิจารณาพิพากษาอาจไม่จัดให้มีการนั่ง  
พิจารณาคดีก็ได้ ในกรณีนี้ให้ผู้แถลงคดีปกครองด าเนินการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีค าพิพากษา 

ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งพร้อมส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ  ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่
จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง และหากคู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความ
ประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้องค์คณะพิจารณา
พิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป 

มาตรา ๖๐  การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยเปิดเผย 
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อ

คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผย
ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจาก 
ค าคู่ความหรือค าแถลงของคู่กรณีหรือค าพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว  ศาลปกครอง 
จะมีค าสั่งดังต่อไปน้ีก็ได้ 

(๑)  ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้ว
ด าเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิดเผย หรือ 

(๒)  ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
ไม่ว่ าศาลปกครองจะได้มีค าสั่ งตามวรรคสองหรือไม่  มิ ให้ถือว่ า 

การออกโฆษณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งค าพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งค าพิพากษา  

                                           
๖๗ มาตรา 59 วรรคสาม  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 
๖๘ มาตรา 59/1  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 



 
๔๑ รวมกฎหมายปกครอง 

โดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนแห่ง  
ค าพิพากษานั้นก็ได้ 

มาตรา ๖๐/๑๖๙  เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งมี 
ค าขอและศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออ านวยความสะดวก  
แก่คู่กรณี ศาลอาจมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การด าเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระท าต่อหน้าศาลและศาลมีค าสั่งให้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาของ
ศาล และเป็นการกระท าต่อหน้าศาล 

ศาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
จากคู่กรณีที่ร้องขอได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด โดย
ไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าธรรมเนียมศาล  

มาตรา ๖๑  ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากองค์คณะมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีค าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๒)  มีค าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
ประกอบการพิจารณา 

(๓ )  มี ค าสั่ ง เ รี ยกให้คู่ กรณีมา ให้ถ้ อยค าหรื อน าพยานหลักฐาน 
มาประกอบการพิจารณา 

(๔)  มีค าสั่งเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 

                                           
๖๙ มาตรา 60/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 



 
๔๒ รวมกฎหมายปกครอง 

(๕)  ไต่สวนหรือมีค าสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีจ าเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก 
ตุลาการศาลปกครองมีอ านาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบ 
การพิจารณาก็ได้ 

มาตรา ๖๒  ถ้าผู้ฟูองคดีได้รับค าสั่งจากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยค า 
หรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว ไม่ด าเนินการตามค าสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียก็ได้ 

คดีที่ศาลปกครองได้สั่งจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ศาลปกครองมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดี ผู้ฟูองคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้
ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือฟูองคดีใหม่ก็ได้ 

มาตรา ๖๓  ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือ 
ผู้แถลงคดีปกครอง อาจถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรง  
ซึ่งอาจท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม 

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน การสั่ง
ให้ผู้ถูกคัดค้าน งดการปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้ผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การสั่งให้ตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่
กระทบกระเทือนถึงการกระท าใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้  
กระท าไปแล้ว 

มาตรา ๖๔  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้น าบทบัญญัติ
ที่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดอ านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอ านาจศาลให้ศาลปกครองมีอ านาจ  
สั่งลงโทษได้ดังนี้ 

(๑)  ตักเตือน โดยจะมีค าต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ 
(๒)  ไล่ออกจากบริเวณศาล 
(๓)  ลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 



 
๔๓ รวมกฎหมายปกครอง 

การสั่งลงโทษฐานละเมดิอ านาจศาลพงึใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ าเป็น
ตามพฤติการณ์แห่งกรณี และหากเป็นการสั่งลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์
คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ 

มาตรา ๖๕  ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง
โดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล หรือดูหมิ่นศาล
หรือตุลาการ 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการ 
หรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค าสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  
แก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย 

   
ส่วนท่ี ๒/๑ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๗๐ 
 
มาตรา ๖๖/๑๗๑  ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี

ที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมี
อ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งฟูองเป็นครั้งแรกต่อศาลปกครองสูงสุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                                           
๗๐ ส่วนท่ี 2/1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มาตรา 66/1 ถึง มาตรา 66/12 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๑ มาตรา 66/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 



 
๔๔ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๖๖/๒๗๒  ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓)  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(๔)  คดีพิพาทอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณีต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้  

มาตรา ๖๖/๓๗๓  ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝุาฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
(๒)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน 
(๓)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมี

ผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๔)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
(๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อ านาจหน้าที่  หรือ

ความสามารถของคู่กรณี 
(๖)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ข้อพิพาทตามมาตรา ๑๑ (๑) 
(๗)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ข้อพิพาทที่กฎหมายก าหนดให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 
(๘)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของที่

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
                                           
๗๒ มาตรา 66/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๓ มาตรา 66/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 



 
๔๕ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๖๖/๔๗๔  ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟูองคดีต่อศาลปกครองจนถึง
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นค าขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งอาจยื่นค าขอและคู่กรณีฝุายอื่นตกลงให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณีเช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ศาล
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้ ส าหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลอาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ 

เมื่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
คู่กรณียินยอมให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในส านวนคดีนั้น ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยค านึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของ  
ตุลาการศาลปกครองผู้นั้น 

มาตรา ๖๖/๕๗๕  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
ภายในระยะเวลาที่ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด โดยต้องไม่ท าให้
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร 

มาตรา ๖๖/๖๗๖  ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตน
เป็นกลาง และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้น าความในมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การคัดค้านและการถอนตัวของ
ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๖/๗๗๗  แนวทาง ความเห็นชอบ ค าสั่ง หรือการด าเนินการใด
บรรดาซึ่งกระท าลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา 
หรือตุลาการเจ้าของส านวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้ 

                                           
๗๔ มาตรา 66/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๕ มาตรา 66/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๖ มาตรา 66/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๗ มาตรา 66/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 



 
๔๖ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๖๖/๘๗๘  ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท หรือบุคคลอื่นใด น าเรื่องดังต่อไปนี้ ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง หรือน าสืบ เป็น
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือเพื่อด าเนินการอื่นใด ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ๆ 

(๑)  ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๒)  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับ
ข้อพิพาทของคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๓)  การยอมรับหรือข้อความที่กระท าโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔)  ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๕)  เอกสารที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 

อาจเปิดเผยหรืออ้างอิงได้ตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเป็นพยานหลักฐานที่
น าสืบได้อยู่แล้วในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือการ
ด าเนินการอื่นใด โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 

ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ ศาล หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลอื่นใด
รับฟังหรือน าข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการฝุาฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรา ๖๖/๙๗๙  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง เมื่อมี
กรณีดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีการถอนค าฟูองโดยศาลอนุญาตให้ถอนค าฟูองได้ หรือศาลมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีนั้นจากสารบบความโดยเหตุอื่น 

(๒)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จในประเด็นแห่งคดีทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามมาตรา ๖๖/๑๐ 

(๓)  คู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป 
(๔)  องค์คณะพิจารณาพพิากษามีค าสั่งให้การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุด

ลง เมื่อตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้น
                                           
๗๘ มาตรา 66/8 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๗๙ มาตรา 66/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 



 
๔๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจส าเร็จได้ เป็นการประวิงคดี เป็นการฝุาฝืน หรือเป็นการ
ขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๖๖/๑๐๘๐  ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองส าเร็จ
และท าให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาไปตามนั้น 
หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท าให้คดีเสร็จสิ้นไปบางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความ
แห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้แล้วให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อพิพาท
ที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและน ามารวมพิพากษากับข้อพิพาทที่ตกลงกันได้ไปในคราว
เดียวกัน 

มาตรา ๖๖/๑๑๘๑  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ซึ่งพิพากษาตามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่ าทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปน้ี 

(๑)  เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งฉ้อฉล 
(๒)  เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓)  เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท 
การอุทธรณ์ค าพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นต่อศาลที่มี 

ค าพิพากษาภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษา 

มาตรา ๖๖/๑๒๘๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ที่ออกตามความในส่วนนี้ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๖ ด้วย 

 
ส่วนท่ี ๓ 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีปกครอง 
 

มาตรา ๖๗  การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ถ้าจะต้อง
กระท าโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตาม

                                           
๘๐ มาตรา 66/10 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๘๑ มาตรา 66/11 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 
๘๒ มาตรา 66/12 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 



 
๔๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ความเห็นของฝุายข้างมาก และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้ง 
ให้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

มาตรา ๖๘  ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัย
ปัญหาใดหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัยปัญหาใด หรื อคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ 
ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญ่นั้นให้ประกอบด้วยตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด 
เปน็ประธานที่ประชุมใหญ่ 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๖๙  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครอง
อย่างน้อยต้องระบุ 

(๑)  ชื่อผู้ยื่นค าฟูอง 
(๒)  หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดี 
(๓)  เหตุแห่งการฟูองคดี 
(๔)  ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟูอง 
(๕)  เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
(๖)  ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(๗)  ค าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของ

รัฐที่ต้องปฏิบัติตาม ค าบังคับไว้ด้วย 
(๘)  ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตาม 

ค าพิพากษาถ้ามี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการ 

ศาลปกครองที่นั่งพิจารณาและพพิากษาคดีหรือมีค าสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใด
มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธาน  
ศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค าพิพากษาหรือ ค าสั่งนั้นด้วย 

เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 
ในศาลปกครองโดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครอง 



 
๔๙ รวมกฎหมายปกครอง 

มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ในการนี้ให้ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านผล
แห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ให้ศาลปกครองงดการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึก
เป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

ให้ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองไว้
ที่ศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้  
โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้ส านักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี 
ของศาลปกครองและความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 

มาตรา ๗๐  ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
ค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไข กลับ หรือ งดเสีย 

ในกรณีที่ เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติ 
ตามค าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดี 
ที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝุายชนะคดี
อาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี โดยชี้แจง
เหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา  
ค าขอและมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด๘๓ 

มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอด 
ถึงบริวารของผู้นั้นที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น 

(๒)  ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพื่อการด าเนินการใด ๆ  
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่
ต้องฟูองผู้ค้ าประกันใหม่ 

                                           
๘๓ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๕๐ รวมกฎหมายปกครอง 

(๓)  ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล 
หรือนิติบุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่
บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 

(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณี 
ที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 

มาตรา ๗๒  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ในกรณีที่มีการฟูองว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

(๒)  สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟูองว่าหน่ วยงาน 
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(๓)  สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟูอง
เกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือการฟูองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

(๔)  สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ 
มีการฟูองให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 

(๕)  สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่า 
จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้  
หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการ
ประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าว  
มีผลเป็นการเพิกถอนกฎน้ัน 

วรรคสี่๘๔  (ยกเลิก) 
วรรคห้า๘๕  (ยกเลิก) 

                                           
๘๔ มาตรา ๗๒ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๕ มาตรา ๗๒ วรรคห้า ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๕๑ รวมกฎหมายปกครอง 

วรรคหก๘๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๗๒/๑๘๗  ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่ งคืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี 

มาตรา ๗๓  การคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น 
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดั งกล่าว  
ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง ค าสั่งเกี่ยวกับ
การละเมิดอ านาจศาลหรือค าสั่งอื่นใดที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาด 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์
นั้นไว้พิจารณาก็ได้ 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๔  เมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครอง 
ต่างชั้นกันในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค าพิพากษา  
หรอืค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด 

ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกัน 
มีการขัดหรือแย้งกันในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คู่กรณีหรือบุคคลภายนอก 
ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีค าสั่งก าหนดว่าจะให้ถือตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่ วนได้ เสียหรือ 
อาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี  
หรือมีค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑)  ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่  
อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

                                           
๘๖ มาตรา ๗๒ วรรคหก ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๗ มาตรา ๗๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๕๒ รวมกฎหมายปกครอง 

(๒)  คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

(๓)  มีข้อบกพร่องส าคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ท าให้ผลของคดี 
ไม่มีความยุติธรรม 

(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่ งนั้นได้ท าขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
ซึ่งท าให้ผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก
ไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น 

การยื่นค าขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสัง่ใหม่ต้องกระท าภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง
ใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด 

มาตรา ๗๕/๑๘๘  การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครอง ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบัญญัติ
ว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียม 
เจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ
บังคับคดีปกครอง  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และหลักกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และเพื่อบังคับ
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 

มาตรา ๗๕/๒๘๙  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งศาลปกครองแต่งตั้งจาก
ข้าราชการฝุายศาลปกครองที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ศป. ก าหนด มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 

 

                                           
๘๘ มาตรา ๗๕/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๙ มาตรา ๗๕/๒  เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๕๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจ
มอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๗๕/๓๙๐  เมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นค าขอ 
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ
ของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง  
ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวน และมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

มาตรา ๗๕/๔๙๑  เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 
ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง  
ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลปกครองอาจมี
ค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ช าระค่าปรับ
ต่อศาลปกครองตามจ านวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท  ทั้งนี้ ศาลปกครอง  
อาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ 

ค าสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดท าโดยองค์คณะ และให้น าเงินค่าปรับ
ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ช าระค่าปรับตามวรรค
หนึ่ง ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ 

ให้น าความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ หรือปฏิบัติ
ล่าช้าเกินสมควรด้วยโดยอนุโลม 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้ 

 

                                           
๙๐ มาตรา ๗๕/๓  เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙๑ มาตรา ๗๕/๔  เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๕๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๕ 
ส านักงานศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗๖  ให้มีส านักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน

อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๗๗  ส านักงานศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑)  รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
(๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค าสั่งของศาลปกครอง 
(๓)  ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง 
(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ 

ศาลปกครอง 
(๕)  วิเคราะห์เหตุแห่งการฟูองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(๖)  จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
(๗)  จัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง 

ข้าราชการฝุายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน 
และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน 

(๘)  ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลปกครอง 

มาตรา ๗๘  ให้มีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝุาย 
ศาลปกครองขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป  
ซึ่งราชการของส านักงานศาลปกครอง และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน
ศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังต่อไป 

 



 
๕๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกิจการของส านักงานศาลปกครองที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้แทนของส านักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ 
เลขาธิการส านักงานศาลปกครองจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง แต่ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. อาจขยายเวลา
การด ารงต าแหน่งได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละหนึ่งปี๙๒ 

ในกรณีที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งโดยมิได้พ้นจาก
ราชการและมิได้มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีมลทินหรือมัวหมอง ถ้าผู้นั้นมีอายุไม่
ครบหกสิบปี ให้ประธานศาลปกครองในระดับที่เทียบเท่าต าแหน่งเลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง๙๓ 

มาตรา ๗๘/๑๙๔  เลขาธิการส านักงานศาลปกครองอาจแต่งตั้งจาก 
ตุลาการศาลปกครองโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง 

เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ 
ก.ศป. มีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
         ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามอัตราของต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และหากเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่
ก่อนแต่งตั้ง สูงกว่าอัตราเงินเดือนหรืออัตราประเงินประจ าต าแหน่งสูงสุดของต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินประจ า
ต าแหน่งสูงสุดของต าแหน่งเลขาธิการส านกังานศาลปกครอง 
 
 

                                           
๙๒ มาตรา 78 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
๙๓ มาตรา 78 วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
๙๔ มาตรา 78/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๕๖ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๗๘/๒๙๕  ในกรณีที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับ
แต่งตั้งตามมาตรา ๗๘/๑ กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครอง ให้ ก.ขป. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตาม
บทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง แต่ถ้าได้กระท าผิดวินัยใน
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และได้โอนกลับไปเป็น  
ตุลาการศาลปกครองแล้ว ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตาม
บทบัญญัติเก่ียวกับวินัยของข้าราชการฝุายศาลปกครอง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับโทษที่
จะลง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัย  
  การพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการ
สืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาก่อนโอนมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครองหรือก่อนโอนกลับไปเป็นตุลการศาลปกครอง ให้ด าเนินการต่อไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ได้กระท าความผิดนั้นจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ ก.ขป. 
หรือ ก.ศป. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๗๙  ให้มีพนักงานคดีปกครองท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของ
ส านวนในการด าเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นในส านักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของ
ส านวนมอบหมาย ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๐  คุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นพนักงาน 
คดีปกครองในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ  
ในสังกัดส านักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง 

มาตรา ๘๑๙๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “ก.ขป.” ประกอบด้วย 

(๑)  ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุดที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

                                           
๙๕ มาตรา 78/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.  2560 
๙๖ มาตรา 81 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๕๗ รวมกฎหมายปกครอง 

(๒)  เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเป็นกรรมการ 

(๓)  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาล
ปกครองจ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสดุจ านวนสองคน และ
ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจ านวนสองคน 

(๔)  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองในระดับที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ ก.ศป. ก าหนดจ านวนสี่คน ซึ่งได้รับ
เลือกจากข้าราชการฝุายศาลปกครอง 

(๕)  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
องค์กรและด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลปกครองด้าน
ละหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกจากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 
  ให้ ก.ขป. แต่งตั้งข้าราชการฝุายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มาตรา ๘๑/๑๙๗  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ในเวลาเดียวกันมิได้ 

  มาตรา ๘๑/๒๙๘  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๔ 

  มาตรา ๘๑/๓๙๙  การเลือกกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
                 (๑)  การเลือกกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) ให้น าความมาตรา ๔๑/๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
                 (๒)  การเลือกกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด     

                                           
๙๗ มาตรา 81/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
๙๘ มาตรา 81/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
๙๙ มาตรา 81/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๕๘ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๘๒  กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้๑๐๐ 

 ถ้าต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือ  
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๘๓๑๐๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) 
พ้นจากการต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ก.ขป. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากกระท าการหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง  

(๔)  พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่เป็น
กรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๕)  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณี
ที่เป็นกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการใน  
ศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๖ )  ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง หรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) 

(๗)  พ้นจากการเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครอง ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๔) 

                                           
๑๐๐ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2560 
๑๐๑ มาตรา 83 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๕๙ รวมกฎหมายปกครอง 

(๘)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๑/๒ ในกรณีที่
เป็นกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ขป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๘๔๑๐๒  ให้ ก.ขป. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการด าเนินการอื่นของส านักงานศาลปกครองในเรื่องดังต่อไปนี ้
                 (๑) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อน
เงินเดือน การออกจากราชการ วินัย การสอบสวน การสั่งพักราชการการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษ
ส าหรับข้าราชการฝุายศาลปกครอง 
  (๒)  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของ
ข้าราชการฝุายศาลปกครอง 
  (๓)  การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝุายศาลปกครอง
  (๔)  การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่ 
จะมอบหมาย 
  (๕)  การรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมการเกษียณอายุของ
ข้าราชการศาลปกครอง 
  (๖)  การก าหนดวิธีการหรือเงื่อนไขในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครอง การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การรักษาทะเบียนประวัติ รวมทั้งการอื่น
ที่จ าเป็นของพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 
  (๗)  พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.บ.ศป. ในการออกประกาศแบ่งส่วนราชการ
ภายในของส านักงานศาลปกครองและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว 
  (๘)  พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.บ.ศป. ในการออกระเบียบการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครอง 
                 (๙)  การก าหนดกิจการอื่นที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ ก.ขป. 

                                           
๑๐๒ มาตรา 84 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๖๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา 84/1๑๐๓  การประชุมของ ก.ข.ป. ให้น าความในมาตรา 41 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๕  การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฝุายศาลปกครอง  
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการฝุาย 
ศาลปกครอง 

มาตรา ๘๖  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง และการให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
ฝุายศาลปกครอง ให้น าบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครอง
และการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้
ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง โดยความ
เห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 

(๒)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

มาตรา ๘๘  การโอนข้าราชการฝุายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการฝุายศาลปกครอง
อาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด  
และได้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองก าหนด 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณ ี

                                           
๑๐๓ มาตรา 84/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 



 
๖๑ รวมกฎหมายปกครอง 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่า
ข้าราชการฝุายศาลปกครองทีม่ีคณุวุฒ ิความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของผู้ที่โอนมาเป็นให้ข้าราชการฝุายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝุาย
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมาเป็นข้าราชการฝุายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๘๙  ข้าราชการฝุายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๙๐  เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอ
ผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๙๑  ให้ส านักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไว้
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไว้ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๙๒  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั้ง
ตุลาการศาลปกครอง หรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับส านักงานศาลปกครองหรือ 
ศาลปกครอง ถ้าเลขาธิการส านักงานศาลปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาต 
ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองหรือผู้ซึ่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมาย
มาชี้แจงได ้



 
๖๒ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๙๓  ให้ส านักงานศาลปกครองจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของ
ศาลปกครองและของส านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๙๔  ในวาระเริ่มแรก ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอด

ท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม 
(๒)  ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องที่

จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง 
(๓)  ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอด

ท้องที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัด
ล าพูน 

(๔)  ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขต
ตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 

(๕)  ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
เขตตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๖)  ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

(๗)  ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอด
ท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย 

(๘)  ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
น่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(๙)  ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 

(๑๐)  ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวดัจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดสระแก้ว 



 
๖๓ รวมกฎหมายปกครอง 

(๑๑)  ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

(๑๒)  ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอด
ท้องที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 

(๑๓)  ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

(๑๔)  ศาลปกครองสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอด
ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

(๑๕)  ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอด
ท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี 

(๑๖)  ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขต
ตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

มาตรา ๙๕  ในกรณีที่มีการจัดตั้งและเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาค
ตามมาตรา ๘ เพิ่มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 
๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่ศาลปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งข้ึนใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ใน
ศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาค ตามมาตรา ๙๔ ให้คงพิจารณาพิพากษา
ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป 

มาตรา ๙๖  ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มิให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้น าความในมาตรา ๓๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๗  การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อ
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ประกอบด้วยข้าราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งได้รับเลื อกโดยที่
ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้พิพากษาในศาลฎีกาสองคนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่  
ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้แทน



 
๖๔ รวมกฎหมายปกครอง 

คณะกรรมการข้าราชการอัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่ง
คน ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคน และผู้แทนคณะ
รัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝุายศาลปกครองคนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

มาตรา ๙๘  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรู้ความสามารถและความ
ประพฤติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี่สิบสามคน และ
ให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดท าบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่จะคัดเลือกจากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทาง
วิชาการหรือทางประสบการณ์ที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่สุด
ตามจ านวนที่ก าหนดในวรรคหนึ่งในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและ
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบทั่วไป และเชิญชวนให้บุคคลในวงการกฎหมาย
และการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นและน ามาพิจารณาก่อนน ารายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกในช้ันที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 

เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจาก
หน้าที่ และให้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วย
กันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน 
และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



 
๖๕ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๙๙  ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความ
เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครองช้ันต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นศาลละ
หนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นอีกไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบคน และให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

มาตรา ๑๐๐  เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตาม    
มาตรา ๙๘ และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลอืกกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๐๑  ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้
น ามาตรา ๓๐ วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้น
ต่ าของต าแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า ขั้นต่ าของต าแหน่ง การให้
ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. ก าหนด 

มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว
ก่อนวันที่บทบัญญัติหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ แต่มิได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้มี
สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๑๐๓  เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ 
และมาตรา ๙๙ แล้ว ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
วันเปิดท าการศาลปกครองสูงสดุ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค ส าหรับ
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางต้องเปิดท าการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส าหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให้
ด าเนินการเปิดท าการตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล 

 
 



 
๖๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ในระหว่างที่เปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไม่ครบ
ทุกแห่งให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ก าหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาคที่เปิดท าการแล้วมีเขตอ านาจในจังหวัดใด   
ที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร 

เมื่อได้มีประกาศวันเปิดท าการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรื่องที่ร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของ
ศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลาง เห็นว่าเป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณา
และมีค าพิพากษาต่อไป 

เพื่อความสะดวกในการด าเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิด
ท าการศาลปกครองในภูมิภาคแล้ว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยัง
ศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอ านาจก็ได้ 

การด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรค
สาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด ทั้งนี้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามมาตรา ๘๔ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับกับข้าราชการฝุายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝุาย
ศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว 

ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝุายศาลปกครองท าการคัดเลือกข้าราชการ
ฝุายศาลปกครองด้วยกันเองจ านวนสามคนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝุายศ าล
ปกครองโดยไม่ชักช้า ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝุายศาลปกครองโดยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟูองหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลอื่นอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นด าเนินกระบวนพิจารณาและมีค าพิพากษาต่อไปจนคดีนั้น
ถึงที่สุด 



 
๖๗ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๑๐๖  สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม 

มาตรา ๑๐๗  ในวาระเริ่มแรกก่อนที่ส านักงานศาลปกครองจะได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ ก.ศป. จัดท าแผนงานในการด าเนินการของ   
ศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการบริหารงานของส านักงานศาลปกครองเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการ
บริหารงานตามแผนงานดังกล่าว 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจ าเป็น 
 

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
     ชวน  หลีกภัย 
     นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๘ รวมกฎหมายปกครอง 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ๑๐๔ 
 

ชั้นศาล 
ชั้น 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงิน
ประจ า 
ต าแหน่ง 
(บาท) 

 

ศาลปกครอง
สูงสุด 
 
 
 

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด 83,090 ๕5,๐๐๐   
๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาล
ปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
อธิบดีศาลปกครองช้ันตน้ 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาล
ปกครองชั้นต้น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 

81,920 
 

 
 

80,540 

50,000 
 

 
 

42,500 

 

ศาลปกครอง
ชั้นต้น 

 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาล
ปกครองชั้นต้น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 

76,800 ๔๑,๕๐๐ 

 

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 74,360 ๓๐,๐๐๐   

                                           
๑๐๔ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ใช้บัญชีที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 11) ตั้งแต่วันท่ี 29 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 



 
๖๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท า
หรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอ านาจหน้าที่
ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง การ
กระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการท าสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมาย
มหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการเป็น
พิเศษต่างจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่
เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจาก
หน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจ าเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่
แท้จริง และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
ฝุายบริหาร ฝุายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจาก
ค าพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ 
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ตุลาการ     
ศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ โดย
เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ในระดับเดียวกัน  และเนื่องด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอัตราใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตรา
                                           
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 



 
๗๐ รวมกฎหมายปกครอง 

เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เท่าเทียมกันจึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๐๖ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการ
ฟูองคดีปกครองที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่มีข้อยกเว้น
ใด ๆ ท าให้เป็นภาระแก่คู่กรณีที่ไม่มทีรัพย์สนิเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท า
ให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควร
ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ 
ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง สมควรก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมศาลในการฟูองคดีปกครองให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๗ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพื่อให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ร้อยละห้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดให้ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับข้าราชการประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับอัตรา
เงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของ

                                           
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
๑๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



 
๗๑ รวมกฎหมายปกครอง 

อัตราที่ ใช้บังคับอยู่  สมควรก าหนดให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครอง
ได้เปิดท าการแล้วท าให้มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผล
ความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของศาลที่มีเขตอ านาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและ
กฎหมายวิธีบัญญัติที่จะน ามาใช้ในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่
แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น
ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐได้ท าสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันใน
กิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญา
สัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ
แผ่นดินจ านวนมาก แต่เนื่องจากการฟูองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟูองคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความ
ถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญาโดยศาล
ปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าเป็นสัญญา
ประเภทใด หากตีความว่าเป็นสัญญาทางปกครองจะท าให้ก าหนดระยะเวลาในการฟูอง
คดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้ระยะเวลาฟูองคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตาม
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟูองคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหา
การตีความความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบท
นิยาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี ้
 

                                           
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



 
๗๒ รวมกฎหมายปกครอง 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๔๑๐๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณ
คดีปกครองประเภทที่ต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไข
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณีหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เช่น คดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และ
การแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท
ดังกล่าวด าเนินการตามขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไป อาจเป็น
ผลท าให้การพิจารณาพพิากษาคดีที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และต้องด าเนิน
กระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า สมควรเพิ่มอ านาจในการจัดตั้งแผนกหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครองชั้นต้น และก าหนด
ต าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวโดยเฉพาะ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวน ตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับ
หลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๗๑๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการ

                                           
๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๙ ก/หน้า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



 
๗๓ รวมกฎหมายปกครอง 

เลือก และการพ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้สอดคล้องกับการก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการ
ด าเนินการบังคับคดีปกครองยังมีข้อขัดข้อง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
ในการด าเนินการบังคับคดีปกครองให้ครอบคลุมคดีปกครองทุกประเภท ซึ่งคดีปกครอง
มีลักษณะเฉพาะไม่สามารถน าหลักการของการบังคับคดีแพ่งมาใช้ในการด าเนินการ
บังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติก าหนดอ านาจและหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอัน
สมควร อีกทั้งสมควรก าหนดให้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น คู่กรณีฝุายชนะคดีในคดีที่ก าหนดอาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาล
ปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับได้   ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้
ประชาชนต้องรอการปฏิบัติตามค าพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น การเลื่อนตุลาการศาลปกครองชั้นต้นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ได้ เพื่อคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่จ าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความ
ช านาญในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง วาระการด ารงต าแหน่งประธานศาล

                                           
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน้า ๑/๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนท่ี 98 ก/หน้า 5/26 กันยายน 2562 



 
๗๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ปกครองสูงสุดโดยให้มีวาระสี่ปี การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการศาล
ปกครอง ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารราชการของศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นของศาลปกครอง รวมทั้งงาน
ธุรการของส านักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และ
ประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลปกครอง เพื่อให้การบริหารราชการศาลปกครอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น และปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนก าหนดเรื่องการ
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครองและการด าเนินการทางวินัยแก่เลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครอง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๖๑๑๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการ
พ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตายหรือเกษียณอายุ พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทราบ มาตรา ๑๙๘ บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง
ต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา 
๒๓๑ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎ 
ค าสั่งหรือการกระท าใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง 
บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีสมควร
ก าหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระท าโดยสุจริต 
                                           
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนท่ี 97 ก/หน้า 6/21 พฤศจิกายน 2561 



 
๗๕ รวมกฎหมายปกครอง 

นอกจากนั้นสมควรปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาล
ปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้สามารถยื่นค าฟูองโดยส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งก าหนด
กระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ 
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาในการพิจารณาค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
ส าหรับคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  จึงจ า เป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๖๑๑๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพื่อให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยก าหนดให้ถือว่าเงินเพิ่ม  
ค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ตุลาการศาลปกครองได้รับไปแลว้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง และให้การได้รับเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                           
๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนท่ี 112 ก/หน้า 8/28 ธันวาคม 2561 
๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 56 ก/หน้า 247/30 เมษายน 2562 



 
๗๖ รวมกฎหมายปกครอง 

เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณีมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททาง
ปกครองได้อีกทางหน่ึง สมควรเพิ่มบทบัญญัติให้ศาลปกครองมอี านาจไกล่เกลีย่ข้อพิพาท
ในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้
 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

โดยที่มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้การด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับ 
การฟูอง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และ  
การพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษานอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ข้อ ๒๑๑๖  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 
                                           
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๓๐/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  



 
๗๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“ศาล” หมายความว่า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
“ศาลปกครอง” หมายความว่า ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการหัวหน้าคณะ” หมายความว่า ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

ชั้นต้น หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการเจ้าของส านวน” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับ

แต่งต้ังให้เป็นตุลาการเจ้าของส านวน 
“ตุลาการผู้แถลงคดี” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

เป็นผู้แถลงคดีปกครอง 
“ค าแถลงการณ์” หมายความว่า สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ

ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
“ส านักงาน”๑๑๗ หมายความว่า ส านักบังคับคดีปกครอง หรือส านักงาน

ศาลปกครองในภูมิภาคและให้หมายความรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับ
คดี 

 “เจ้าพนักงานบังคับคดี”๑๑๘  หมายความว่า ข้าราชการฝุายศาลปกครอง
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง คุณสมบัติของข้าราชการฝุายศาลปกครองที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง และให้หมายความความถึงเอกชนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ให้ปฏิบัติราชการแทนภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย 

 “เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา”๑๑๙  หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งเป็น
ฝุายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ได้รับช าระหนี้หรือบุคคลซึ่งได้รับ
โอนหรือรับช่วงสิทธิตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และให้หมายความรวมถึงคู่กรณีฝุายที่
ชนะคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) ด้วย 

 “ลูกหนี้ตามค าพิพากษา”๑๒๐  หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลที่ศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ช าระหนี้ และให้หมายความรวมถึงคู่กรณีหรือบุคคลที่ต้อง
ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
                                           
๑๑๗ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 
๑๑๘ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 
๑๑๙ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 
๑๒๐ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 



 
๗๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

ภาค ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๕  วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและ
ระเบียบน้ี 

ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะ ให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ข้อ ๖  ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลก าหนด เมื่อ
ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๗  ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาในการเสนอค าฟูองและตรวจค าฟูอง การแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปส านวน 
การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการด าเนินกระบวนพิจารณาอื่นก่อนมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝุายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้
ปฏิบัติเช่นว่านั้นมีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เห็นสมควร 

ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีฝุายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าว
ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวัน 
นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้ คู่กรณีที่ยื่นค าขอจะต้องไม่ด าเนินการอื่นใดขึ้น
ใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบ
นั้น 

การที่ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดอันมิใช่เรื่องที่
คู่กรณีละเลยไม่ด าเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบนี้ 



 
๗๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หรือที่ศาลก าหนดไว้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีนั้นในอันที่จะด าเนินกระบวนพิจารณานั้นใหม่ให้
ถูกต้องได ้

ข้อ ๘  ศาลมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ แก่คู่กรณีหรือแก่บุคคลใดที่อยู่ต่อ
หน้าศาลตามที่เห็นจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล หรือเพื่อให้การ
ด าเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการ
สั่งห้ามคู่กรณีมิให้ด าเนินคดีปกครองในทางก่อความร าคาญ ในทางประวิงให้ล่าช้า หรือ
ในทางฟุุมเฟือยเกินสมควร 

การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง เป็นการละเมิดอ านาจ
ศาลและศาลมีอ านาจสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ 

ข้อ ๙  บรรดากระบวนพิจารณาตลอดจนการพิพากษาหรือการมีค าสั่ง 
ในคดีปกครอง ซึ่งศาลเป็นผู้ท านั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 

บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีหรือของบุคคลใด ๆ หรือที่
ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้ท าขึ้น ซึ่งประกอบเป็นส านวนคดีนั้น ให้ท าเป็น
ภาษาไทย 

ในกรณีที่ เ อกสารหรือพยานหลักฐานที่ ส่ งต่ อศาลได้ท าขึ้ น เป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ศาลสั่งให้คู่กรณีหรือบุคคลที่ส่ง จัดท าค าแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะ
แต่ส่วนส าคัญ โดยมีค ารับรองมายื่นเพื่อแนบไว้กับเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น 

ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้หรือ    
หูหนวกและอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ ให้คู่กรณีฝุายที่เกี่ยวข้องจัดหาล่าม 

ข้อ ๑๐  การท าค าขอหรือค าร้องต่อศาลในกระบวนพิจารณาให้ท าเป็น
หนังสือ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ท าด้วยวาจา ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลพิจารณาจดแจ้ง
ข้อความนั้นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 

ข้อ ๑๑  ให้ศาลจดแจ้งรายงานการไต่สวน การนั่งพิจารณา หรือการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในส านวนคดีทุกครั้ง 

รายงานกระบวนพิจารณานั้น ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขคดี ชื่อศาล ชื่อ
คู่กรณี สถานที่ วันและเวลาที่ด าเนินการ ข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระท า และ
ลายมือชื่อตุลาการศาลปกครอง  ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระท าต่อหน้าคู่กรณีฝุาย
หนึ่งฝุายใดหรือพยาน ให้คู่กรณีหรือพยานดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวน
พิจารณาด้วย 



 
๘๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๑๒  ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใดจะต้องลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได 
หรือเครื่องหมายอย่างอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือ
เอกสารใด เพื่อแสดงการรับรู้รายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพื่อรับรองการอ่านหรือส่ง
เอกสารนั้น หากกระท าโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับ
การลงลายมือชื่อ แต่ถ้ากระท าต่อหน้าศาล ไม่จ าต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง 

ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงาน บันทึก หรือ
เอกสารดังกล่าวลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มี
ลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 

ข้อ ๑๓  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล คู่กรณีจะยื่นด้วย
ตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือจะท า
โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่า
วันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือ
พยานหลักฐานต่อศาล 

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ท าเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยาน 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลต้องแจ้งข้อความ
หรือต้องส่งเอกสารใดให้แก่คู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้นั้นหรือ
ผู้แทนของผู้นั้นมิได้รับทราบข้อความหรือมิได้รับเอกสารจากศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาล ให้แจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอื่น 

ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอต่อศาลเพื่อขอให้มีการแจ้ง
ข้อความ หรือส่งเอกสารโดยวธิีอื่น คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งยืน่ค าขอต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีดังกล่าว 

ข้อ ๑๕  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่าวันที่ระบุในใบตอบรับเป็นวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปรากฏวันที่
ในใบตอบรับ ให้ถือว่าวันที่ครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งเป็นวันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นหรือไม่ได้รับ 

การแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอื่นตามค าสั่งศาล ให้ศาลก าหนด
วันที่ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งไว้ด้วย 



 
๘๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๑๖  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารโดยวิธีให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะน าไปส่งไม่พบ
ผู้รับ ให้วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้า   
เจ้าพนักงานต ารวจ ข้าราชการอื่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และให้ถือว่าผู้รับ
ได้รับแจ้งในวันที่วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ จะส่งหนังสือหรือเอกสารแก่บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้นก็ได้ และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่ได้ส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้แก่บุคคลนั้น 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่ง วาง หรือปิดหนังสือหรือ
เอกสารในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่งมอบใบรับลงลายมือชื่อผู้รับ หรือมอบรายงานการ
ส่งหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง 
แล้วแต่กรณี ต่อศาล เพื่อรวมไว้ในส านวนคดี 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสามต้องระบุวิธีส่ง เวลา วัน เดือน ปี ที่ส่ง
หนังสือหรือเอกสาร รวมทั้งชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง ใบรับ
หรือรายงานดังกล่าว จะท าโดยวิธีจดลงไว้ที่หนังสือหรือเอกสารต้นฉบับซ่ึงยื่นต่อศาลก็ได้ 

ข้อ ๑๗  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณียื่นต่อศาลหรือที่ศาลได้มา 
ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง และ
ศาลอาจส่งส าเนาให้คู่กรณีตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้อง
เปิดเผย หรือกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ
ด าเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการก าหนดชั้นความลับไว้ มี
ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด 
ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา ขอ
ส าเนาอันรับรองถูกต้อง หรือไม่ส่งส าเนาให้คู่กรณี ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดอ านาจศาลที่จะจัด
ให้มีการท าสรุปเรื่องและเปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ หรือคัดส าเนาสรุปเรื่อง 
หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องของสรุปเรื่อง หรือส่งส าเนาสรุปเรื่องดังกล่าวให้คู่กรณี 

 



 
๘๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๑๘  พยานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ถ้อยค าของตนในคดี หรือ
บุคคลภายนอกผู้มีสว่นได้เสยีอาจยื่นค าขอต่อศาล เพื่อขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบาง
ฉบับในส านวนคดี หรือขอคัดส าเนาหรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ แต่ทั้งนี้  
ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก ่

(๑)  บุคคลภายนอก ในคดีที่พิจารณาโดยไม่เปิดเผย 
(๒)  พยานหรือบุคคลภายนอก ในคดีที่ศาลห้ามการตรวจหรือคัดส าเนา

เอกสารในส านวนคดีทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือประโยชน์สาธารณะ 

(๓)  พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ
ด าเนินงานของรัฐ 

ข้อ ๑๙  คู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรือขอคัด
ส าเนาเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจ้าของ
ส านวน ตุลาการผู้แถลงคดี หรือศาลจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นการภายใน ทั้งไม่อาจขอส าเนา
อันรับรองถูกต้องของเอกสารนั้น 

ข้อ ๒๐  การตรวจดูหรือการคัดส าเนาเอกสารในส านวนคดี ให้ผู้ขอตาม
ข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัด ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครอง
สูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด เพื่อความสะดวกของศาลหรือเพื่อความปลอดภัยของ
เอกสารนั้น 

ห้ามคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีก่อนที่ศาลจะได้ อ่าน        
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น และก่อนที่จะได้ลงทะเบียนในสารบบค าพิพากษา 

การรับรองส าเนาเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลตามที่อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนดเป็นผู้รับรอง 

ข้อ ๒๑  ถ้าส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงาน
กระบวนพิจารณาค าพิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในส านวนคดีซึ่งยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา หรือรอการบังคับคดีสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน และกรณีดังกล่าวเป็นการขัดข้องต่อการพิจารณาพิพากษา การมีค าสั่ง หรือ
การบังคับคดี  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝุายที่เกี่ยวข้องมีค าขอ ให้ศาลสั่งให้
คู่กรณีหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นน าส าเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าส าเนาเช่นว่า



 
๘๓ รวมกฎหมายปกครอง 

นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีค าสั่งอย่าง
อื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๒๒  เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม 
ศาลอาจมีค าสั่ ง ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลด้วยกันกระท าโดยโทรสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แทนการติดต่อโดยทาง
ไปรษณีย์หรือประกอบกันก็ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมแก่
ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ท าการติดต่อ รวมทั้งจ านวนและลักษณะของเอกสารหรือ  
วัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ศาลอาจมี
ค าสั่งให้การแจ้งข้อความหรือการส่งเอกสารระหว่างศาลกับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง กระท าโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ศาลก าหนดวันที่ถือว่าได้รับแจ้ง
ข้อความหรือเอกสารไว้ด้วย 

ข้อ ๒๓  ส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวน
พิจารณา ค าพิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในส านวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
ต้นฉบับหรือส าเนาคู่ฉบับ ถ้าศาลเห็นสมควร จะมีค าสั่งให้เก็บรักษาหรือน าเสนอในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๒๔  ให้ศาลมีอ านาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อความหรือส่ง
เอกสาร การคัดส าเนา หรือการรับรองเอกสารตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น 

 
หมวด ๑ 

การเสนอค าฟ้องและตรวจค าฟ้อง 
 

ข้อ ๒๕  ผู้ฟูองคดีปกครองต้องเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ 

 



 
๘๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๒๖  บุคคลผู้ไร้ความสามารถจะฟูองคดีปกครองได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการอนุญาตหรือต้องได้รับความยินยอม
ก่อน ให้แนบหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพร้อมกับค าฟูองด้วย 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะฟูอง
คดีปกครองด้วยตนเอง ถ้าศาลเห็นสมควร จะอนุญาตให้ฟูองคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้  
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
ดังกล่าวทราบ และศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรอืบุคคลอืน่ที่เกี่ยวข้องให้
ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ข้อ ๒๘  การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ต่อศาล ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท าใดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๔๓ ให้ท าเป็นค าฟูองมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะมอบ
อ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นผู้ฟูองคดีปกครองและ
ด าเนินคดีปกครองแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๙  การฟูองคดีปกครองต้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองที่มีเขตอ านาจ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๗ 

ค าฟูองซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้สองศาลหรือหลายศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
ภูมิล าเนาของผู้ฟูองคดี เพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อ ถ้ามูลคดี
มีความเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ฟูองคดีจะยื่นค าฟูองต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้ 

การฟูองคดีปกครองที่มูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าผู้ฟูองคดีเป็น 
ผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นฟูองต่อศาลปกครองกลาง 

ข้อ ๓๐  การฟูองคดีต่อศาลปกครองต้องยื่นฟูองภายในก าหนดระยะเวลา
และตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

ค าฟูองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดีแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับ
ไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เว้นแต่ศาลเห็นว่าคดีนั้นเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลจะรับ
ไว้พิจารณาก็ได้ ค าสั่งรับค าฟูองไว้พิจารณาให้เป็นที่สุด 



 
๘๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่มีการฟูองคดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง  
ถ้าปรากฏว่าศาลนั้นไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาเพราะไม่มีอ านาจพิจารณาคดีนั้น หรือผู้ฟูองคดี
ถอนค าฟูองจากศาลนั้นเพื่อฟูองคดีใหม่ต่อศาลปกครอง ให้ถือว่าก าหนดระยะเวลาการ
ฟูองคดีสะดุดหยุดอยู่เท่าระยะเวลาตั้งแต่วันยื่นค าฟูองจนถึงวันที่คดีของศาลอื่นนั้นถึง
ที่สุด 

ข้อ ๓๒  ค าฟูองต้องท าเป็นหนังสือและมีรายการตามที่บัญญัติไว้ใน  
มาตรา ๔๕ กับให้แนบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกฟูองคดีไว้ด้วย 

ข้อ ๓๓  ให้ผู้ฟูองคดีจัดท าส าเนาค าฟูองและส าเนาพยานหลักฐานที่       
ผู้ฟูองคดีรับรองส าเนาถูกต้องตามจ านวนของผู้ถูกฟูองคดียื่นมาพร้อมกับค าฟูองด้วย 

ในกรณีที่ผู้ฟูองคดีไม่จัดท าส าเนาค าฟูองและส าเนาพยานหลักฐานให้
ครบถ้วน หรือในกรณีที่จ านวนผู้ถูกฟูองคดีเพิ่มขึ้น ศาลมีอ านาจแจ้งให้ผู้ฟูองคดีจัดท า
ส าเนาเพิ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้ฟูองคดีไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ศาลจะสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความก็ได้ 

ข้อ ๓๔๑๒๑  ค าฟูองที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์ สินอัน
สืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้ช าระค่าธรรมเนียมศาลตามทุน
ทรัพย์เป็นเงินสด เช็คซึ่งธนาคารรับรองหรือเช็คซึ่งส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่ง
จ่าย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับให้  หรือช าระค่าธรรมเนียมศาลโดย
วิธีการอื่นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการเรียกเก็บเงิน
ตามวิธีการอื่นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการเรียกเก็บ
เงินตามวิธีการดังกล่าว ถ้ามี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธาน 
ศาลปกครองก าหนด 

(๑)   บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

                                           
๑๒๑ ข้อ 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2560 



 
๘๖ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๒)  หักบัญชีธนาคาร หรือช าระผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจการบริการรับช าระหนี้แทนหรือด้วยเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
   (๓)  ทางอินเตอร์เน็ต 
   (๔)  วิธีการอื่นตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผู้ฟูองคดีหลายคนร่วมกันยื่นค าฟูองเป็นฉบับ
เดียวกัน หากเป็นกรณีที่อาจแบ่งแยกได้ว่าทุนทรัพย์ของผู้ฟูองคดีแต่ละคนเป็นจ านวน
เท่าใด ให้ผู้ฟูองคดีแต่ละคนช าระค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของตน 

ในการค านวณทุนทรัพย์ ถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาทให้นับเป็น       
หนึ่งร้อยบาท เศษของหนึ่งร้อยบาท ถ้าถึงห้าสิบบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท ถ้าต่ ากว่า
ห้าสิบบาท ให้ปัดทิ้ง 

เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ถ้าทุนทรัพย์แห่งค าฟูองเพิ่มขึ้น ไม่ว่า
จะโดยการยื่นค าฟูองเพิ่มเติมหรือโดยประการอื่น ให้ศาลมีค าสั่งให้ ผู้ฟูองคดีช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้ฟูองคดีไม่ด าเนินการตามค าสั่ง
ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา 

ข้อ ๓๕  ค าฟูองที่ยื่นต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียนคดี  
ในสารบบความและออกใบรับให้ผู้ฟูองคดี แล้วตรวจค าฟูองในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็น   
ค าฟูองที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้เสนอค าฟูองดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  ถ้าเห็นว่าค าฟูองนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือ     
ผู้ฟูองคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแนะน าให้    
ผู้ฟูองคดีแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็น
ว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลปกครอง หรือผู้ฟูองคดีไม่แก้ไขค าฟูองหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาลให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าฟูองดังกล่าวต่ออธิบดี     
ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๖  นับแต่เวลาที่ได้ยื่นค าฟูองต่อศาลแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา และผลแห่งการนี้ 

(๑)  ห้ามมิให้ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อ
ศาลอื่นอีก และ 

 



 
๘๗ รวมกฎหมายปกครอง 

(๒)  ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟูองคดี
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาของผู้ฟูองคดี  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นหาตัดอ านาจศาลที่
รับค าฟูองไว้ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไม่ 

ข้อ ๓๗  เมื่อได้รับค าฟูองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดี     
ศาลปกครองชั้นต้นจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว ทั้งนี้      
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ 

ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการ
เจ้าของส านวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าฟูอง ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟูองที่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟูองคดีอาจแก้ไขได้ หรือผู้ฟูองคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่
ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาล
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ให้ตุลาการเจ้าของ
ส านวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ข้อ ๓๘  ในกรณีที่ศาลสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟูองคดี 

ข้อ ๓๙  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น   
อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งให้
ส่งค าฟูองนั้นไปยังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาด าเนินการ 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้น ให้ส่งค าฟูองนั้นคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นนั้น
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไป 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวและศาลปกครอง
สูงสุดได้รับค าฟูองไว้พิจารณาแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ และให้ถือว่ามีการฟูองคดีนั้นต่อศาลปกครองสูงสุดตั้ งแต่วันที่มีการยื่น   
ค าฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้น 

 



 
๘๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๔๐  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่
ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีค าสั่งให้
ส่งค าฟูองนั้นไปยังศาลปกครองชั้นต้นอื่นที่มีเขตอ านาจเพื่อพิจารณาด าเนินการ และเมื่อ
ศาลปกครองชั้นต้นอื่นได้รับค าฟูองนั้นไว้พิจารณาแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่ส่ง
ค าฟูองไปสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ถือว่ามีการฟูองคดีนั้นต่อศาล
ปกครองชั้นต้นอื่นตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก 

ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับค าฟูองที่ส่งมาเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขต
อ านาจของศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งค าฟูองมาหรือศาลปกครองชั้นต้นอื่น ให้อธิบดี      
ศาลปกครองชั้นต้นนั้นเสนอความเห็นต่อประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค าสั่งในเรื่อง
เขตอ านาจศาล 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก    
สารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีอยู่ในเขต
อ านาจด าเนินการลงทะเบียนคดีในสารบบความ และให้ถือว่ามีการฟูองคดีต่อ        
ศาลปกครองชั้นต้นนั้นต้ังแต่วันที่มีการยื่นค าฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นมี
หลายข้อหา ถ้าข้อหาหนึ่งข้อหาใดเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของ      
ศาลปกครองชั้นต้นนั้น ไม่ว่าจะโดยเหตุที่ข้อหาดังกล่าวอยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของ
ศาลปกครองชั้นต้นอื่น ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ให้สั่งไม่รับ
ข้อหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาในส่วน
ของข้อหาที่อยู่ในอ านาจและเขตอ านาจต่อไป แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าข้อหาที่สั่งไม่
รับไว้พิจารณาจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นนั้น องค์คณะ
อาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้จนกว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะได้มี
การพิพากษาหรือมีค าสั่งช้ีขาดคดีโดยศาลที่มีอ านาจหรือเขตอ านาจ และคดีถึงที่สุดแล้ว 

ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็น
เกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลัก
แห่งคดีได้อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่นหรือศาลอื่นซึ่งมิใช่    
ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้ มีอ านาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้อง
วินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ 

 



 
๘๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็น
เกี่ยวพันกันและปรากฏว่ามีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลั ก
แห่งคดีได้อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด และประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเป็น
ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองใดน่าจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับประเด็นนั้นไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวน
พิจารณาในส่วนของประเด็นที่อยู่ในอ านาจต่อไป แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าประเด็นที่
สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้น        
องค์คณะอาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้จนกว่าประเด็นที่สั่งไม่รับไว้
พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีค าสั่งช้ีขาดคดีโดยศาลปกครองสูงสุดแล้ว 
 

หมวด ๑/๑ 
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล๑๒๒ 

 
ข้อ ๔๑/๑๑๒๓  คู่กรณีซึ่งไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล

หรือโดยสถานะของคู่กรณีนั้น ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความ
เดือดร้อนเกินสมควร อาจยื่นค าขอต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟูองคดี
หรือการอุทธรณ์ได้ 

ข้อ ๔๑/๒๑๒๔  คู่กรณีใดมีความจ านงจะด าเนินคดีโดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้ยื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นพร้อมกับ
ค าฟูองหรือค าอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีในการนี้ ให้คู่กรณีผู้ยื่นค าขอเสนอพยานหลักฐาน
เท่าที่จะท าได้ไปพร้อมค าขอว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดย
สถานะของตนถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร 

ถ้าคู่กรณีมิได้ยื่นค าขอพร้อมกับค าฟูองหรือค าอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง 
คู่กรณีอาจยื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นในภายหลังได้ 

                                           
๑๒๒ หมวด ๑/๑ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๓ ข้อ 41/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
๑๒๔ ข้อ 41/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง        
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 



 
๙๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๔๑/๓๑๒๕  ให้ศาลปกครองชั้นต้นแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวน
หรือโดยวิธีอื่น ถ้าค าฟูองหรือค าอุทธรณ์ของคู่กรณีที่ยื่นค าขอมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะ
รับค าฟูองไว้พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และเห็นว่า 
คู่กรณีนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้า
ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ก็ให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นอนุญาตให้คู่กรณีที่ยื่นค าขอด าเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด หรือ
เฉพาะบางส่วน หากเห็นว่าไม่มีเหตุตามค าขอจริง ให้ศาลมีค าสั่งยกค าขอนั้นเสีย ค าสั่ง
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด  

ข้อ ๔๑/๔  ถ้าศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
เฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่งให้ยกค าขอ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

(๑ )   ยื่ นค าร้องขอให้พิ จารณาค าขอนั้น ใหม่  เพื่ ออนุญาตให้น า
พยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือ
โดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควร  ทั้งนี้ เฉพาะคดีที่ศาลเห็นว่ามีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับค าฟูองไว้
พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี โดยยื่นค าร้องขอต่อ  
ศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น เมื่อศาลมีค าสั่งเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด หรือ 

(๒)  อุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสงูสุด โดยยื่นค าร้องอทุธรณ์ค าสั่งต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น 

ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม  (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิ
อีกประการหนึ่งมิได ้

ข้อ ๔๑/๕  เมื่อคู่กรณีใดได้รับอนุญาตให้ด าเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้น
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว หากต่อมายื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้น
อุทธรณ์ ให้ถือว่าคู่กรณีนั้นยังเป็นผู้ไม่มีทรัพยส์ินเพียงพอที่จะเสยีค่าธรรมเนียมศาล หรือ
โดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควรอยู่ เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่น 

                                           
๑๒๕ ข้อ 41/3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 



 
๙๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๔๑/๖  เมื่อศาลอนุญาตให้คู่กรณีใดฟูองหรืออุทธรณ์คดีโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล คู่กรณีนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับยกเว้นในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลนั้น 

ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีที่ฟูองหรืออุทธรณ์คดีโดยได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลมีทรัพย์สินเพียงพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้โดยมีอยู่แล้วในเวลาที่ยื่น
ค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของคู่กรณีในขณะยื่นค าขอ แม้ไม่ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ให้ศาลรอการพิจารณาคดี
ไว้ก่อน และมีค าสั่งให้คู่กรณีนั้นน าค่าธรรมเนียมศาลมาช าระภายในเวลาที่ศาลก าหนด 
หากไม่ช าระภายในเวลาดังกล่าว ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ๑๒๖ 

 
หมวด ๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจริง 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าให้การ 
ค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การเพิ่มเติม 

 
ข้อ ๔๒  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟูองใดเป็นค าฟูองที่สมบูรณ์

ครบถ้วน ให้มีค าสั่งรับค าฟูองและมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีท าค าให้การ โดยส่งส าเนา     
ค าฟูองและส าเนาพยานหลักฐานไปด้วย  ในกรณีที่เห็นสมควร จะก าหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟูอง
คดีต้องให้การ หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่กา ร
พิจารณาของศาลด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๑ 

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบค าฟูองมีปริมาณหรือสภาพที่ท าให้การ
ส่งส าเนาให้แก่ผู้ถูกฟูองคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ให้ส่งส าเนาค าฟูองไปพร้อม
กับรายการพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟูองคดีอาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาล 

ข้อ ๔๓  ให้ผู้ถูกฟูองคดียื่นค าให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือ
ยอมรับข้อหาที่ปรากฏในค าฟูองและค าขอท้ายฟูอง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่ง
พยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนด โดยจัดท าส าเนาค าให้การและ

                                           
๑๒๖ ๔๑/๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 
๙๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ส าเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ตุลาการเจ้าของ
ส านวนก าหนดยื่นมาพร้อมกับค าให้การด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ส าเนาค าฟูอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ข้อ ๔๔  ผู้ถูกฟูองคดีจะฟูองแย้งมาในค าให้การก็ได้ ค าฟูองแย้งนั้นให้ถือ
เสมือนเป็นค าฟูองใหม่ 

ในกรณีที่ค าฟูองแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับค าฟูองเดิม ให้ตุลาการ
เจ้าของส านวนสั่งไม่รับค าฟูองแย้ง ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๔๕  ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าให้การของผู้ถูกฟูองคดี
ไม่ครบถ้วน หรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีด าเนินการแก้ไขหรือจัดท า
ค าให้การส่งมาใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีมิได้จัดท าค าให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐาน
ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกฟูองคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหา
ของผู้ฟูองคดี และให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

ข้อ ๔๗  เมื่อผู้ถูกฟูองคดียืน่ค าให้การแลว้ ให้ศาลส่งส าเนาค าให้การพรอ้ม
ทั้งส าเนาพยานหลักฐานไปยังผู้ฟูองคดีเพื่อให้ผู้ฟูองคดีคัดค้านหรือยอมรับค าให้การหรือ
พยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟูองคดียื่นต่อศาล ในการนี้ ตุลาการเจ้าของส านวนจะก าหนด
ประเด็นที่ผู้ฟูองคดีต้องชี้แจง หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได ้

ถ้าผู้ฟูองคดีประสงค์จะคัดค้านค าให้การ ให้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่นต่อ
ศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับส าเนาค าให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ถ้าผู้ฟูองคดีไม่ประสงค์จะท าค าคัดค้านค าให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาล
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ให้ผู้ฟูองคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าผู้ฟูองคดีไม่ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความก็ได้ 

ข้อ ๔๘  ค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟูองคดีให้มีได้เฉพาะในประเด็นที่ได้
ยกขึ้นกล่าวในค าฟูอง ค าให้การ หรือที่ศาลก าหนด 

 



 
๙๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ถ้าผู้ฟูองคดีท าค าคัดค้านค าให้การโดยมีประเด็นหรือค าขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่าง
จากค าฟูอง ค าให้การ หรือที่ศาลก าหนด ให้ศาลสั่งไม่รับประเด็นหรือค าขอใหม่นั้นไว้
พิจารณา 

ข้อ ๔๙  ให้ศาลส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟูองคดีให้ผู้ถูกฟูองคดี
เพื่อยื่นค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนา ค าคัดค้านค าให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาล 
ก าหนด เมื่อศาลได้รับค าให้การเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟูองคดีแล้วให้ส่งส าเนาค าให้การ
เพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้ฟูองคดี 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ถูกฟูองคดียื่นค าให้การ
เพิ่มเติมแล้วหากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพยีงพอทีศ่าลจะพิจารณา
พิพากษาหรือมีค าสัง่ช้ีขาดคดีได้แลว้ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกตาม
ข้อ ๖๐ เสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๙/๑๑๒๗  ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา 
ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ค าสั่งลงโทษฐาน
ละเมิดอ านาจศาลตามมาตรา ๖๔ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่าง
พิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นนั้น 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและ
เอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด
เพื่อพิจารณาค าร้องและมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งเป็น
อย่างอื่นแล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้
คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวัน
นัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มาศาล 

                                           
๑๒๗ ข้อ ๔๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 



 
๙๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นต่างไปจากค าสั่งของ   
ศาลปกครองชั้นต้น ให้ศาลปกครองชั้นต้นด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือ
ระเบียบน้ีก าหนดไว ้

ข้อ ๔๙/๒๑๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๖๑ ในกรณีตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่า 
ค าฟูองใดเป็นค าฟูองที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นเรื่องที่ศาลจ าต้องพิจารณาพิพากษา
โดยเร่งด่วน เพราะมีกฎหมายก าหนดเวลาในการพิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะ
หรือเพราะเหตุอื่นใด ซึ่งหากจะด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง 
การสรุปส านวน และการนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติอาจเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรืออาจ
เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ 
ตุลาการเจ้าของส านวนรับค าฟูองไว้พิจารณาตามข้อ ๔๒ แล้วให้เสนอองค์คณะโดยด่วน
เพื่อหารืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณามีค าสั่งโดย
ไม่ชักช้าให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน 

ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดย
เร่งด่วนให้ตุลาการเจ้าของส านวนใช้อ านาจตามมาตรา ๖๑ หรือตามส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ 
๒ ของหมวด ๒ โดยแจ้งให้คู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ เพื่อท าการแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีการอื่นใดให้เสร็จสิ้นในวันเดียวหรือต่อเนื่องกันไป 
ทั้งนี้ ให้แจ้งให้ตุลาการผู้แถลงคดีทราบเพื่อเข้าร่วมในการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง
โดยวิธีอื่นใด และให้ถือว่าวันที่เสร็จสิ้นการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคนี้ เป็นวันสิ้นสุด
การแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบตามข้อ 62 วรรคสอง 
อีก  

คู่กรณีทุกฝุายซ่ึงได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบค าสั่งตามวรรคสองให้มา
ศาลแล้วไม่มาในวันไต่สวน ให้ถือว่ารับทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ด าเนินไปใน  
ครั้งนั้น และรับทราบก าหนดวันนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหรือก าหนดนัดอื่นที่ศาล 
แจ้งคู่กรณีอื่นที่มาศาลในขณะท าการไต่สวน 

ให้ตุลาการเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนตามข้อ 
๖๐ และเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมส านวนคดีให้องค์คณะเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า และ
ให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามข้อ ๖๓ ให้เสร็จสิ้นก่อน
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 
                                           
๑๒๘ ข้อ 49/2 เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562 



 
๙๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้องค์คณะก าหนดวันใดวันหนึ่งเป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินเจ็ดวันหลังจากสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคสอง และให้แจ้งก าหนดวัน
นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก พร้อมสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาตามที่เห็นสมควร 

 
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ด้วยวาจาของ

ตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมี
ค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่นตามที่เห็นสมควร 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล 
 

ข้อ ๕๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้
ตามความเหมาะสม ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่
ปรากฏในค าฟูอง ค าให้การ ค าคัดค้าน ค าให้การ หรือค าให้การเพิ่มเติม ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ศาลอาจด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้หรือตามที่ศาล
เห็นสมควร 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ถ้าต้องมีการให้ถ้อยค าของคู่กรณี 
พยาน หรือบุคคลใด ๆ ให้ศาลเป็นผู้ซักถาม 

ข้อ ๕๑  ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยค าได้ตามที่เห็นสมควร 

ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะก าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะท าการ    
ไตส่วนไว้ด้วยก็ได ้

ศาลต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อเปิด
โอกาสให้คู่กรณีนั้นคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวน
เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดี หรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้
ทราบข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาลจะไม่แจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ 

 



 
๙๖ รวมกฎหมายปกครอง 

พยานที่ศาลมีค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค าอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ เพื่อ
ประกอบการให้ถ้อยค าของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่งให้มี
การไต่สวน 

ข้อ ๕๒  ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยค าของบุคคลใดและเป็น
กรณีที่ต้องใช้ล่าม ให้ศาลจัดหาล่ามโดยให้ล่ามได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการมาให้
ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๕๓  ก่อนให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีหรือพยานต้องสาบานตนตามลัทธิ
ศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวค าปฏิญาณว่าจะให้ถ้ อยค าตาม
สัตย์จริง 

ให้คู่กรณีหรือพยานแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ และอาชีพ และในกรณีที่
พยานมีความเกี่ยวพันกับคู่กรณีคนหน่ึงคนใดให้แจ้งด้วยว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างไร 

ในขณะที่พยานคนหนึ่งก าลังให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีจะอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
แต่ห้ามมิให้พยานคนอื่นอยู่ในสถานที่นั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น หรือเป็น
กรณีที่ก าหนดไว้ในวรรคสี่ 

พยานที่ให้ถ้อยค าแลว้อาจถูกเรียกมาให้ถ้อยค าอีกในวันเดียวกันหรือวันอืน่ 
และอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยค าพร้อมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได้ 

เมื่อคู่กรณีหรือพยานให้ถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้ศาลอ่านบันทึกการให้ถ้อยค า
ดังกล่าวให้คู่กรณีหรือพยานฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่คู่กรณีหรือ
พยานลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่น
ว่านั้นไว้ 

ข้อ ๕๔  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจออก
ค าสั่งเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องส่ง
เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่ศาล 

ข้อ ๕๕  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลอาจมีค าสั่งตั้ง
พยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่
เป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมาย แล้วให้ท ารายงานหรือให้ถ้อยค าต่อศาลได้ 

รายงานหรือบันทึกการให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ส่งส าเนาให้
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อท าข้อสังเกตเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

 



 
๙๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ศาลอาจมีค าสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยค าต่อศาลประกอบรายงาน
ของตนได้  

ศาลต้องแจ้งก าหนดการให้ถ้อยค าของพยานผู้ เชี่ยวชาญให้คู่กรณีที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 

ข้อ ๕๖  ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลมีอ านาจไปตรวจสอบ
สถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ให้ศาลแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า
เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยคู่กรณีจะไปร่วมในการ
ตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 

ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลต้องบันทึกการตรวจสอบและ
การให้ถ้อยค าของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไว้ในส านวนคดีด้วย 

ข้อ ๕๗  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า
จะสูญหายหรือยากแก่การน ามา หรือถ้าคู่กรณีฝุายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตน
จะอ้างอิงอาจสูญหายเสียก่อนที่จะมีการไต่สวน หรือเป็นการยากที่จะน ามาไต่สวนใน
ภายหลัง  บุคคลนั้นหรือคู่ กรณีฝุ ายนั้นอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่ ง ให้ ไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เมื่อศาลได้รับค าขอแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งเรียกผู้ขอและคู่กรณีอีกฝุายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมายังศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่ง   
ค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่งอนุญาตให้ไต่สวนพยานไปตามระเบียบนี้ ส่วนรายงาน
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 

ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีภูมิล าเนา
อยู่ในราชอาณาจักรและยังมไิด้เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาล
สั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่งอนุญาต ให้ไต่สวนพยานไปฝุายเดียว 

ข้อ ๕๘  เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี ศาลอาจ
แต่งตั้งให้ศาลปกครองชั้นต้นอื่นช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นใดก็ได้ แล้วให้      
ศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งส่งรายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริง บันทึกการให้ถ้อยค า
ของพยาน และเอกสารหรือพยานหลักฐานไปยังศาลที่แต่งตั้ง 

ข้อ ๕๙  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามส่วนนี้ ศาลจะออกค าสั่งให้มีการ
บันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการด าเนินการ
นัน้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบส านวนคดีก็ได ้



 
๙๘ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๓ 
การสรุปส านวน 

 
ข้อ ๖๐  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากค าฟูอง   

ค าชี้แจงของคู่กรณี รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นที่ศาลได้มาตามหมวด ๒ แล้ว เห็นว่าคดีมี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้จัดท า
บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนและเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมส านวนคดีให้องค์คณะ
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนประกอบด้วย 
(๑)  สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากค าฟูองและเอกสารอื่น ๆ ของคู่กรณี รวมทั้ง

พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในส านวนคดี และสรุปค าขอของผู้ฟูองคดี 
(๒)  ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับอ านาจศาล 

ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟูองคดีปกครอง และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของคดี 
ตามล าดับ 

(๓)   ความเห็นของตุลาการเจ้าของส านวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
และค าขอของผู้ฟูองคดี 

สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนตาม (๑) ให้ส่งให้แก่คู่กรณี
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง 

ข้อ ๖๑  เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าฟูองตามข้อ ๔๒ แล้ว หากตุลาการเจ้าของ
ส านวนเห็นว่าสามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวได้จากข้อเท็จจริงในค าฟูองนั้น โดยไม่
ต้องด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากค าชี้แจงของคู่กรณี
และหรือจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลในภายหลังไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะ
พิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีนั้นได้โดยไม่ต้องด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุก
ขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท า
บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๒  เมื่อองค์คณะได้รับส านวนคดีจากตุลาการเจ้าของส านวนแล้ว 
หากเห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้ตุลาการหัวหน้าคณะมีค าสั่ง
ก าหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น 

 



 
๙๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบวัน 

บรรดาค าฟูองเพิ่มเติม ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม 
รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับ
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนคดี และไม่ต้องส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๖๓  เมื่อก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้ตุลาการ
หัวหน้าคณะส่งส านวนคดีให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นมิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ส่งส านวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพื่อจัดท า        
ค าแถลงการณ์โดยเร็ว 

ค าแถลงการณ์ให้จัดท าเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่อง
ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นค าแถลงการณ์ในค าขอเกี่ยวกับวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๖ ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอ          
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาแทนค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจากที่ได้หารือกับอธิบดี    
ศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็ได้ ในการแถลงการณ์ด้วยวาจา     
ตุลาการผู้แถลงคดีต้องจัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อ
สาระส าคัญในค าแถลงการณ์ติดไว้ในส านวนคดีด้วย โดยจะจัดท าก่อนหรือหลังการเสนอ
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถ
เสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาได้แล้ว ให้องค์คณะก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
หลังจากที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้ว 

 
หมวด ๔ 

การรับฟังพยานหลักฐาน 
 

ข้อ ๖๔  คู่กรณีฝุายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของ
ตนมีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวในเบื้องต้น เว้นแต่
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป หรือซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือซึ่งศาลเห็นว่าคู่กรณีอีก
ฝุายหนึ่งได้รับแล้ว หรือพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น 



 
๑๐๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่กรณีฝุายใด คู่ กรณีฝุายนั้น
ต้องพิสูจน์แต่เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อ
สันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๖๕  ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวน
พิจารณาโดยไม่จ ากัดเฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณี แต่พยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็น
พยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันหรือหักล้าง 

ข้อ ๖๖  ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ 
ส าเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 

การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งส าเนาที่
เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖๗  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การบันทึกและการ
ประมวลผลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องมีค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ด าเนินการนั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือ
ได้มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๘  ศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบ
พยานหลักฐานอื่นได้เมื่อศาลเห็นว่า 

(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่า 
พยานบอกเล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ หรือ 

(๒) มีเหตุจ าเป็นเนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือ
ทราบข้อความในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาให้ถ้อยค าเป็นพยานได้ และมีเหตุผล
สมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 

 
 
 
 
 



 
๑๐๑ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๕ 
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
 

ข้อ ๖๙  การฟูองคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ผู้ฟูองคดีอาจขอมาในค าฟูองหรือยื่นค าขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะ
พิพากษาหรือมีค าสั่งช้ีขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองไว้เป็นการชั่วคราว 

ค าขอของผู้ฟูองคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์
จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสัง่ทางปกครองใด และการให้กฎหรือค าสั่งดังกล่าวมี
ผลบังคับต่อไป จะท าให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร 

ข้อ ๗๐  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองใดยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควร
ได้รับการพิจารณา หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าสั่งทางปกครอง หรือเป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับค าฟูองคดีนั้นไว้พิจารณาและจะ
สั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ให้มีอ านาจสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๗๑  เมื่อได้รับค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง และเป็นกรณีที่ศาลมิได้มี
ค าสั่งตามข้อ ๗๐ ให้ศาลส่งส าเนาค าขอให้คู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้านค าขอและแสดง
พยานหลักฐานโดยเร็ว และหากเห็นสมควร ศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง
โดยวิธีอื่นใดเพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด 
ให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า๑๒๙ 

                                           
๑๒๙ ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๑๐๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่ไม่มีค าขอตามข้อ ๖๙ แต่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดี ให้ศาลมีอ านาจสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๗๒  การมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง ให้กระท าโดยองค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอค าแถลงการณ์แล้ว 
แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีค าสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นการด่วนองค์คณะจะมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ โดยไม่
ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้องค์คณะบันทึกเหตุ
จ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย๑๓๐ 

ค าแถลงการณ์ตามข้อนี้จะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟูองคดี

นั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้
บังคับต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 
ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การ
บริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
ค าสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้ศาลแจ้งค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้คู่กรณี
และผู้ออกกฎ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบโดยพลัน และให้ค าสั่งศาลมีผลเมื่อผู้ออกกฎหรือ
ค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว 

ข้อ ๗๒/๑๑๓๑  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง โดยผู้ขอได้ยื่นค าร้อง
รวมมาด้วยเพื่อให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้
มีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณา
ค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอและพยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจาก
ค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบหรือที่ศาลแสวงหามาเองว่า 
ค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอได้แล้ว ให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองหรือ 

                                           
๑๓๐ ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิ ธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓๑ ข้อ ๗๒/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๑๐๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ยกค าขอ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ 
ค าสั่งศาลที่ยกค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสองให้เป็นที่สุด 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม ถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ค าสั่ง
เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดได้ โดยให้น าความในข้อ ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อผู้มีส่วนได้
เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗๓ อีกไม่ได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ
ตามข้อ ๖๙ วรรคสอง โดยเร่งด่วนให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ
ดังกล่าวต่อไป 

ข้อ ๗๓  ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง
หรือทราบค าสั่งศาล โดยผู้อุทธรณ์อาจมีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองไว้เป็นการ
ชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 

ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง

ดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่ง     
ค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครอง ส านวนการไต่สวนค าขอค าแถลงการณ์หรือบันทึกค าแถลงการณ์ของ   
ตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาลปกครองสูงสุด
โดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด
เพื่อพิจารณาค าร้อง โดยให้น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ แล้วมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
หรือมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น และส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้
คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวัน
นัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่ง



 
๑๐๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มา
ศาล๑๓๒ 

ข้อ ๗๔  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลมิได้กล่าวถึง
ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ศาลได้สั่งไว้ระหว่างการพิจารณา 
ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีการ
อุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หากศาลมี
ค าสั่งรับอุทธรณ์ ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอื่น 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

 
ข้อ ๗๕  นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมี 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี ผู้ฟูองคดีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณี
อาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่าง    
การพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษาได้ 

ข้อ ๗๖  ค าสั่งของศาลในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง     
อย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพพิากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษา ให้กระท าโดยองค์คณะ 
โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มี  
ค าแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าวค าแถลงการณ์นั้นจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 

ค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอของผู้ฟูองคดีหรือคู่กรณีให้เป็นที่สุด 
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง

อย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพพิากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งศาล 

                                           
๑๓๒ ข้อ ๗๓ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



 
๑๐๕ รวมกฎหมายปกครอง 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค า
ร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษา ส านวนการไต่สวนค าขอ 
บันทึกค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน๑๓๓ 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด
เพื่อพิจารณาค าร้องโดยให้น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และวรรคหนึ่งของข้อนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ แล้วมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของ       
ศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น แล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้
คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวัน
นัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือบางส่วนที่มิได้มาศาล 

ข้อ ๗๖/๑๑๓๔  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๗๕ โดยผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าร้องรวม
มาด้วยเพื่อให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มี
ค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณา
ค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอและพยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจาก
ค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบหรือที่ศาลแสวงหามาเองว่า   
ค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอได้แล้ว ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอใน
ระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษา หรือยกค าขอ ตามแต่จะเห็นสมควร 
โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ ค าสั่งศาลที่ยกค าขอตามข้อ ๗๕ 
ให้เป็นที่สุด 

                                           
๑๓๓ ข้อ ๗๖ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๓๔ ข้อ ๗6/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๑๐๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษานั้น
เสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน         
การพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อ
บังคับตามค าพิพากษา ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้อง ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้โดยให้น าความในข้อ ๗๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามข้อ ๗๖ อีกไม่ได ้

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอ
ตามข้อ ๗๕ โดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 

ข้อ ๗๗  ให้น าความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอ เงื่อนไขในการออก
ค าสั่งของศาลและผลของค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด  ๆ เพื่อ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอใน
ระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค าพิพากษาโดยอนุโลม เท่าที่สภาพของเรื่องจะ
เปิดช่องให้กระท าได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

 
หมวด ๖ 

การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนค าฟ้อง 
 

ข้อ ๗๘  บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการ 
ร้องสอด ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๙  ถ้าคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือ
เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะเพื่อเสนออธิบดี   
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน แล้วพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได้ 



 
๑๐๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่คดีดังกล่าวอยู่ในศาลปกครองชั้นต้นต่างศาลกัน ให้โอนคดีไปยัง
ศาลที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเห็นชอบร่วมกัน หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธาน       
ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด และเมื่อมีการโอนคดีแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ของศาลที่โอนคดีสั่งจ าหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ 

ข้อ ๘๐  ในคดีที่มีหลายข้อหาและข้อหาหน่ึงข้อหาใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อหา
อื่น ๆ ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอ
ความเห็นต่อองค์คณะ เพื่อเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้แยกคดีดังกล่าว
ออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณาพิพากษาแต่ละคดีแยกกันไปก็ได้ 

ในคดีที่มีผู้ฟูองคดีหรือผู้ถูกฟูองคดีหลายคน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวน  
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะเพื่อเสนอ
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้แยกคดีดังกล่าวออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณา
พิพากษาแต่ละคดีแยกกันไปก็ได้ 

ข้อ ๘๑  ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี หากผู้ถูกฟูองคดี   
เห็นว่าการพิจารณาคดีต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวกหรือผู้ถูกฟูองคดีอาจไม่ได้รับความ
ยุติธรรม ผู้ถูกฟูองคดีอาจยื่นค าขอพร้อมแสดงเหตุผลต่อศาลที่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นค าฟูองไว้ 
ขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองอื่นที่มีเขตอ านาจได้ เมื่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
เห็นสมควร จะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้นก็ได้ 

ห้ามมิให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นออกค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่จะรับโอนคดีนั้นยินยอมแล้ว ถ้าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่
จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่จะโอนคดีเสนอเรื่องให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด 

เมื่อมีการโอนคดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นของศาลที่โอนคดีสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ข้อ ๘๒  ผู้ฟูองคดีอาจถอนค าฟูองในเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษาหรือมี
ค าสั่งชี้ขาดคดีได้การถอนค าฟูองจะถอนเฉพาะบางข้อหาหรือบางส่วนของข้อหาก็ได้ 

การถอนค าฟูองต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ฟูองคดี แต่ถ้า       
ผู้ฟูองคดีถอนค าฟูองด้วยวาจาต่อหน้าศาลในระหว่างการไต่สวนหรือการนั่งพิจารณาคดี 
ให้ศาลบันทึกไว้และให้ผู้ฟูองคดีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 



 
๑๐๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่มีผู้ฟูองคดีหลายคน ผู้ฟูองคดีแต่ละคนอาจถอนค าฟูองของตนได้ 
การถอนค าฟูองของผู้ฟูองคดีดังกล่าวให้มีผลเฉพาะผู้ฟูองคดีที่ถอนค าฟูองนั้น เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถอนค าฟูองเป็นผู้แทนของผู้ฟูองคดีทุกคน การถอนค าฟูองให้มีผลเป็นการถอน
ค าฟูองทั้งคดี ในการนี้ ศาลจะไต่สวนเพื่อให้ได้ความเป็นที่ยุติว่าการถอนค าฟูองของ
ผู้แทนดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟูองคดีทุกคนก่อนมีค าสั่งอนุญาตให้ถอน  
ค าฟูองก็ได้ 

เมื่อมีการถอนค าฟูอง ให้ศาลอนุญาตและสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ กับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟูองคดี แต่ในคดีที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม หรือการถอนค าฟูองเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลจะมีค าสั่งไม่
อนุญาตให้ถอนค าฟูองก็ได้ ค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟูองให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๗ 
การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การนั่งพิจารณาคดี 
 

ข้อ ๘๓  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อย
หนึ่งครั้ง เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาล เว้นแต่คดีที่ศาลมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ศาลต้องแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๘๔  ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นค าแถลง
เป็นหนังสือตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออย่างช้า
ที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี 

ค าแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้  
เว้นแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส าคัญในคดีซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ 

 



 
๑๐๙ รวมกฎหมายปกครอง 

จ าเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ท าให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น แต่ศาลจะรับฟัง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อ
ยืนยันหรือหักล้างแล้ว 

คู่กรณีมีสิทธิน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได้ 
โดยให้ศาลพิจารณาสั่งอนุญาตเท่าที่เกี่ยวข้องกับค าแถลงและจ าเป็นแก่คดีเท่านั้น ค าสั่ง
ดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ในวันนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ได้ แต่ความในข้อนี้ไม่ตัดอ านาจ
ศาลที่จะออกค าสั่งเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ 
ให้แก่ศาล 

ข้อ ๘๕  เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ให้ตุลาการเจ้าของส านวน
เสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของคดีนั้น แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาประกอบ  
ค าแถลงเป็นหนังสือที่ได้ยื่น ตามข้อ ๘๔ โดยให้ผู้ฟูองคดีแถลงก่อน 

ค าแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยก
ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในค าแถลงเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝุายใดไม่ยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ แต่มาอยู่ในศาลในวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรก คู่กรณีฝุายนั้นจะแถลงด้วยวาจาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล 
หรือศาลสั่งให้แถลง 

ข้อ ๘๖  ในการนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลเป็นผู้ซักถามคู่กรณีและพยาน และ
ให้น าความในข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๗  ในการนั่งพิจารณาคดี ถ้าคู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดฝุาฝืนข้อก าหนด
ของศาลที่ก าหนดไว้เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และศาลได้มีค าสั่งให้คู่กรณี
ฝุายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล ศาลจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปลับหลังคู่กรณีฝุายนั้นก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๒ 
การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี 

 
ข้อ ๘๘  ในวันนั่ งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการน า

พยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงด้วย
วาจาต่อองค์คณะเพื่อประกอบค าแถลงการณ์เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอ     
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๓ วรรคสอง โดยบุคคลซึ่งมิได้รับ
อนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจง หรือเสนอ  
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่ได้ 

ในกรณีที่ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า จากค าแถลงและการน าพยานหลักฐาน
มาสืบประกอบค าแถลงของคู่กรณีท าให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป
และมีผลกระทบต่อค าแถลงการณ์เป็นหนังสือที่เสนอไว้แล้ว หรือต่อค าแถลงการณ์ด้วย
วาจาที่จะเสนอ ตุลาการผู้แถลงคดีจะจัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือขึ้นใหม่หรือเสนอ
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็ได้ 

 
ส่วนท่ี ๓ 

การท าค าพิพากษาและค าสั่ง 
 

ข้อ ๘๙  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว ให้ตุลาการ
หัวหน้าคณะนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 

ข้อ ๙๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะต้องระบุรายการ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และจ านวนค่าธรรมเนียมศาลที่คู่กรณีจะได้รับ
คืนแล้ว ให้ระบุช่ือตุลาการเจ้าของส านวนและตุลาการผู้แถลงคดีด้วย 

ข้อ ๙๑  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีค าสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราว ให้ศาลก าหนดด้วยว่าจะให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลต่อไปหรือไม่ เพียงใด 

 

 



 
๑๑๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๙๒  ในการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะยกข้อกฎหมายอัน
เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปก็ได้ 

ข้อ ๙๓  เมื่อคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปได้พิจารณารวมกันเพื่อสะดวก
แก่การพิจารณา ศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งคดีเหล่านั้นเรื่องใดซึ่งเสร็จการพิจารณา
แล้วจึงพิพากษาหรือมีค าสั่งเรื่องอื่น ๆ ต่อไปภายหลังก็ได ้

ข้อ ๙๔  ในคดีที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นน้ันก็ได ้

(๑)  คดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากหรือประโยชน์สาธารณะที่
ส าคัญ 

(๒)  คดีที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองที่
ส าคัญ 

(๓)  คดีที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวค าพิพากษาเดิมของ 
ศาลปกครองชั้นต้นหรือ ศาลปกครองสูงสุด 

(๔)  คดีที่มีทุนทรัพย์สูง 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ประกอบด้วยตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้นนั้นทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมิใช่ผู้ที่ถูกคัดค้านหรือต้องถอนตัว
เพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน ตามมาตรา ๖๓ แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้น และให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเป็นประธาน  
ที่ประชุมใหญ่ 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ ๙๕  ถ้าในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีใดมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อย เมื่อศาลเห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอและมิได้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้น ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นให้ถูกก็ได้    
แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์ อ านาจในการแก้ไขให้เป็นของศาลปกครองสูงสุด 

 
 
 



 
๑๑๒ รวมกฎหมายปกครอง 

การท าค าสั่งเพิ่มเติมตามข้อนี้ จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ค าวินิจฉัยใน
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม 

เมื่อได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ห้ามมิให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม 
เว้นแต่จะได้คัดส าเนาค าสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วย 

ข้อ ๙๖  เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่ง
คดีแล้ว ห้ามมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้
วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต ่

(๑)  การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามข้อ ๙๕ 
(๒)  การพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งช้ีขาดคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ 
(๓)  การพิจารณาใหม่แห่งคดีที่ส านวนคดีหรือเอกสารในส านวนคดีสูญ

หายหรือบุบสลายตามข้อ ๒๑ 
(๔)  การยื่น การรับ หรือไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ 
(๕)  การด าเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการยื่น

อุทธรณ์ ซึ่งค าอุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๔ หรือ
ข้อ ๑๐๖ 

(๖)  การที่ศาลปกครองสูงสุดส่งคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ได้
พิจารณาและพิพากษาหรือมีค าสั่งคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่หรือพิจารณา
และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ 

(๗)  การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ข้อ ๙๗  คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้
คู่กรณีเดียวกันฟูองกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 

 
ภาค ๓ 

วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 
 

ข้อ ๙๘  การฟูองคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้ยื่นค าฟูองต่อ
ศาลปกครองสูงสุด และให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นตามที่ก าหนด
ไว้ในภาค ๒ มาใช้บังคับกับคดีที่ฟูองตามข้อนี้โดยอนุโลม 

 



 
๑๑๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๙๙  ในกรณีที่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่าคดีที่ยื่นฟูองต่อศาลปกครองสูงสุดอยู่ในอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้เสนอ
ประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้ส่งค าฟูองนั้นไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่คดี
นั้นอยู่ในเขตอ านาจ แล้วให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก      
สารบบความ โดยให้ถือว่ามีการฟูองคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นตั้งแต่วันที่มีการยื่น 
ค าฟูองต่อศาลปกครองสูงสุด 

ข้อ ๑๐๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายหรือ
ระเบียบน้ีมิได้ก าหนดให้ถึงที่สุด ให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

ค าสั่งระหว่างพิจารณาที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณา
ได้ ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จ
เด็ดขาดจากศาล 

ข้อ ๑๐๑  ค าอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 
(๑)  ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๒)  ข้อคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
(๓)  ค าขอของผู้อุทธรณ์ 
(๔)  ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นค าอุทธรณ์นั้น  

ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในค าอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่ได้ยกข้ึนว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะผู้อุทธรณ์จะยกปัญหา  
ข้อนั้นขึ้นกล่าวในค าอุทธรณ์หรือในช้ันอุทธรณ์ก็ได้ 

ข้อ ๑๐๒  ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับให้ผู้อุทธรณ์ แล้วตรวจค าอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็น
ค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอค าอุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
เพื่อด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๔ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือผู้อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลแนะน าให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือ
ค าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ หรือผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไข    



 
๑๑๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าอุทธรณ์หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
บันทึกไว้แล้วเสนอค าอุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๐๓  ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์นั้น ถ้าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์
เป็นอย่างเดียวกับในศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียตามทุนทรัพย์เช่นเดียวกับ 
ในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับความพอใจบางส่วนตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว และทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ต่ ากว่าในศาลปกครอง
ชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ต่ านั้น 

ข้อ ๑๐๔  เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นส่งค าอุทธรณ์นั้นให้องค์คณะด าเนินการต่อไป 

ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการ
เจ้าของส านวนแล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่
สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๖ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู้อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้
ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไข  
ให้ถูกต้องได้ หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้  
ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๑๐๕  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ที่ไม่รับอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๔ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้
พนักงานเจ้าหน้ าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าพิพากษาหรือค าสั่ งของ          
ศาลปกครองชั้นต้น ค าอุทธรณ์ และค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะเพื่อพิจารณาค าร้อง
และมีค าสั่งยืนตามค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ 
แล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านเมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้
แจ้งให้ศาลปกครองสูงสุดทราบ ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ ให้ถือว่า
วันที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองสงูสุดได้รับค าอุทธรณจ์ากศาลปกครองชั้นต้นเพือ่
ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๗ 



 
๑๑๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ในการพิจารณาค าร้องขององค์คณะตามวรรคสาม ถ้าองค์คณะเห็น 
เป็นการจ าเป็นที่จะต้องตรวจส านวน ให้มีค าสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นส่งส านวนคดีไปยัง
ศาลปกครองสูงสุดได้ 

ข้อ ๑๐๖  ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนในศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า
ค าอุทธรณ์นั้นเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอองค์คณะมีค าสั่งรับอุทธรณ์ 
แล้วเสนออธิบดีศาลปกครองช้ันต้นเพื่อส่งค าอุทธรณ์นั้นให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๐๗  เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีในสารบบความ แล้วเสนอค าอุทธรณ์ต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อจ่ายส านวนคดีแก่องค์คณะต่อไป 

ข้อ ๑๐๘  ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการใน
องค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจ      
ค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์ที่ศาลปกครองชั้นต้นสั่งรับไว้พิจารณาเป็นค าอุทธรณ์ที่
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู้อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาล     
ไม่ครบถ้วน ให้สั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนน้ันเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยืน่โดยผิดระเบียบนี้ ให้เสนอองค์คณะสัง่
ยกอุทธรณ์นั้น 

ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าอุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือ      
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้เสนอองค์คณะเพื่อมีค าสั่งไม่รับ
อุทธรณ์และสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ข้อ ๑๐๙  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นเป็นค าอุทธรณ์
ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้ส่งส าเนาค าอุทธรณ์ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในค าแก้อุทธรณ์นั้น จะต้องเป็น
ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหา
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
คู่กรณีในอุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในค าแก้อุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 



 
๑๑๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๑๑๐  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อ
คู่กรณีในอุทธรณ์ได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดี มี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพจิารณาพพิากษาหรอืมีค าสั่งอุทธรณ์ได้แล้ว ให้จัดท าบันทึก
ของตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ในกรณีที่    
ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าข้อเท็จจริงจากส านวนคดี ค าอุทธรณ์ และค าแก้อุทธรณ์ยัง
ไม่เพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งอุทธรณ์ ให้มีอ านาจด าเนินกระบวน
พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๑๑๐/๑๑๓๕  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น หากองค์คณะเห็นว่า คดีนั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
เห็นว่า การไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม องค์คณะอาจไม่
จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ 

ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลงเป็น
หนังสือต่อองค์คณะภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากคู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใด
ประสงค์จะขอให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้ยื่นค าขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป 

ในกรณีที่องค์คณะไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีในคดีใด ให้ตุลาการ 
ผู้แถลงคดีมาชี้แจงด้วยวาจาประกอบค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือมาแถลงการณ์ด้วย
วาจาในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีนั้น 

ข้อ ๑๑๑  ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น  ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิพากษาหรือมีค าสั่งดังต่อไปน้ี 

(๑)  หากเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ 
ให้พิพากษายกอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ 

(๒)  หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกต้อง  
ไม่ว่าด้วยเหตุเดียวกันหรือเหตุอื่น ให้พิพากษาหรือมีค าสั่งยืนตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้น 

                                           
๑๓๕ ข้อ 110/1 เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 



 
๑๑๗ รวมกฎหมายปกครอง 

(๓)  หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้อง  
ให้พิพากษาหรือมีค าสั่งกลับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษา
หรือมีค าสั่งใหม่ 

(๔)  หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกบางส่วน
และผิดบางส่วนให้พิพากษาหรือมีค าสั่งแก้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
โดยพิพากษาหรือมีค าสั่งยืนบางส่วน กลับบางส่วน และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ในส่วน
ที่กลับน้ัน 

ข้อ ๑๑๒  อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ    
ศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองสูงสุดให้รวมถึง 

(๑)  เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการท าค าพิพากษาและค าสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า  
มีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้ นนั้น  
แล้วส่งส านวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ ในกรณี
เช่นนี้ศาลปกครองชั้นต้นอาจประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองอื่นนอกจากที่ 
ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งมาแล้ว และค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็น
อย่างอื่นนอกจากค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถูกยกได ้

(๒)  เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธการไต่สวน
พยานตามที่ผู้อุทธรณ์มีค าขอ และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจ
สั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้น
ซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลปกครององค์คณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่นหรือ     
ศาลปกครองชั้นต้นอื่นใดตามที่เห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 

(๓)  เมื่อคดีปรากฏเหตุว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอแก่
การวินิจฉัยชี้ขาดคดี และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยก  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นซึ่ง
ประกอบด้วยตุลาการศาลปกครององค์คณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่นพิจารณา
คดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยด าเนินการตามค าชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด  
แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปตามรูปคดี 

 



 
๑๑๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ในคดีทั้งปวงที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ตามข้อนี้  
ให้อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่เช่นว่านั้นได้ 

ข้อ ๑๑๓   ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่ งให้ส่ งส านวนคดีคืนไปยัง        
ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อด าเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๒ ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจที่จะยกเว้นมิให้
ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่ของ     
ศาลปกครองชั้นต้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๑๔  เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดอุทธรณ์
แล้ว จะอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเอง หรือจะส่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้  
ศาลปกครองชั้นต้นอ่านก็ได้ 

ข้อ ๑๑๕  ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๗๓ และผู้อุทธรณ์มีค าขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครอง
ชั้นต้นดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าสั่งทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นท าให้หรือจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจสั่งระงับค าสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองช้ันต้นไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าสั่งอุทธรณ์นั้น 

ข้อ ๑๑๖  นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดที่ก าหนด
ไว้โดยเฉพาะในภาคนี้ ให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ภาค ๔ 
การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง๑๓๖ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ ๑๑๗  การบังคับคดีปกครองเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยศาล 
และส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามค าสั่งศาล 

  ข้อ ๑๑๘  ให้ตุลาการเจ้าของส านวนหรือตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคน
ใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับ
คดีปกครองทั้งปวง เว้นแต่ในระเบียบนี้จะก าหนดให้ด าเนินการโดยองค์คณะ 

  ข้อ ๑๑๙  ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามค าบังคับของ
ศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕42 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ค าบังคับมีผลนับแต่วันที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

  ข้อ ๑๒๐  การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ด าเนินการ
ได้จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นแล้วเสร็จ เว้นแต่การบังคับคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้โดยให้ใช้เงิน ส่ง
มอบทรัพย์สิน กระท าการหรืองดเว้นกระท าการให้ด าเนินการภายในสิบปีนับแต่วันที่
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในชั้นที่สุด แต่ถ้าได้มีการออกหมายบังคับคดีภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการบังคับคดีในเรื่องใดไว้แล้วก็
ให้ด าเนินการบังคับคดีในส่วนนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดให้ช าระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือ
เป็นรายปี หรือก าหนดให้ช าระหนี้อย่างใดในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตั้งแต่วันที่
วันที่หนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นอาจบังคับให้ช าระได ้

                                           
๑๓๖ ภาค 4 ข้อ 117 ถึง 177 เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 



 
๑๒๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๑๒๑  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
ให้ส านักงานติดตามว่าได้มีการด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวหรือไม่ แล้วรายงานต่อศาล 

  ข้อ ๑๒๒  ในคดีที่ฟูองขอให้ใช้เงิน เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว หากลูกหนี้
ตามค าพิพากษายอมปฏิบัติตามค าพิพากษาและต้องการช าระหนี้ตามค าพิพากษาโดยไม่
อุทธรณ์ค าพิพากษาและน าเงินมาวางช าระหนี้ตามค าพิพากษา ให้ศาลสั่งรับเงินที่วาง
ศาลและสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับเงินและแจ้งให้เจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษามารับเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีนี้ ถ้าเจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษามารับเงินไปแล้ว ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในจ านวนเงิน
ดังกล่าวนับแต่วันที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้มารับเงิน หากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
อุทธรณ์ของศาลปกครองสงูสุดให้แจ้งศาลปกครองสูงสุดให้ทราบถึงการช าระเงินดังกล่าว
ด้วย 

  ข้อ ๑๒๓  เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามที่ศาลก าหนดไว้ใน
หมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและให้มีอ านาจในฐานะเป็นผู้แทนของ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะรับช าระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลภายนอกน ามาวางและออกใบรับให้ 
  ให้น าความตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีที่ส านักงานด าเนินการบังคับ
คดีในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีด้วย 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รายงานศาลและแจ้งคู่กรณี
ทราบ หากมีข้อโต้แย้งว่าการปฏิบัติตามค าพิพากษายังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ศาล
พิจารณาและมีค าสั่งโดยองค์คณะ 

  ข้อ ๑๒๔  เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้
ความช่วยเหลือและวางเงินค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพือ่คุม้ครองสทิธิของคู่กรณีใน
ระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ตามจ านวนที่
เห็นจ าเป็น ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าจ านวนเงินที่วางไว้นั้นจะไม่พอ ก็ให้แจ้งให้
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินเพิ่มขึ้นอีกได้ 



 
๑๒๑ รวมกฎหมายปกครอง 

  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเห็นว่า การวางเงินค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีไม่
จ าเป็นหรือมากเกินไปก็อาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพื่อ
ขอให้ศาลมีค าสั่งได้ ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ศาลตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้จนกว่าเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาล แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๒๕  ในกรณีที่ศาลมีค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) 
เฉพาะที่ให้หน่วยงานทางปกครองใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการ และ (๔) ซึ่งเป็นคดีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออก
กฎหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาลมีค าสั่งไปยังส านักงานเพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีด าเนินการให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลดังกล่าว 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับ
คดีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
  (๒)  ส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
  (๓)  ติดตามผลการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เพื่อรายงาน
และเสนอความเห็นต่อศาลประกอบการพิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดี 
  (๔)  สอบถามหรือแจ้งให้คู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบังคับคดี และบันทึกถ้อยค าของบุคคล
ดังกล่าวรวมไว้ในส านวนการบังคับคด ี
  (๕)  แจ้งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบังคับคดี 
  (๖)  ออกตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี 
และมีอ านาจบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์หรือ
พฤติการณ์รวมไว้ในส านวนการบังคับคดี 
  (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามค าสั่งศาล 

  ข้อ ๑๒๖  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลปกครอง และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 



 
๑๒๒ รวมกฎหมายปกครอง 

การใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือ
ตามกฎหมายอื่น ไม่ว่าโดยบุคคลใด ให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 

  ข้อ ๑๒๗  ให้ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจเรียกเก็บค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีตามระเบียบน้ี 
  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. มีอ านาจ
ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าฤชาธรรมเนียม นอกจากที่ระบุไว้ในตาราง 
๑ และตาราง ๕  ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกาศนี้เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  ข้อ ๑๒๘  ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีอ านาจออกประกาศ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับทางธุรการเกี่ยวกับการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับ
ของศาลปกครอง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ศาลท่ีมีอ านาจในการบังคับคดี 

 
  ข้อ ๑๒๙  ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีซึ่งมีอ านาจออกหมายบังคับคดี 
หรือสั่งจับกุมและกักขัง หรือปรับ หรือมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีเพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือท าค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น 
หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
  ถ้าศาลปกครองสูงสุดได้ส่งคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้นแห่งอื่นที่มิได้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์นั้นเพื่อการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามข้อ ๑๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๒)  ให้ศาลที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับ
คดี เว้นแต่ศาลปกครองสูงสุดจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
  ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีมี
อ านาจตั้งให้ศาลอื่นบังคับคดีแทนได้ ถ้าเป็นการบังคับตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้อง
ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนมีค าสั่งไปยัง
ส านักงานของศาลนั้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีด าเนินการให้
เป็นไปตามค าบังคับของศาล ถ้าการบังคับคดีต้องท าโดยทางเจ้าพนักงานบังคับและศาล



 
๑๒๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าแถลง
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยส าเนา
หมายบังคับคดีหรือส าเนาค าสั่งก าหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลดังกล่าว
แจ้งให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้า และให้ศาลที่จะมีการบังคับคดี
แทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมีค าสั่งอื่นใดเพื่อด าเนินการบังคับคดีต่อไป 
  ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรือายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่บังคับคดีแทนส่ง
ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี 
ไปยังศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีเพื่อด าเนินการไปตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝุาฝืน
กฎหมาย ให้ศาลที่บังคับคดีแทนมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดี
ทั้งปวงหรือวิธีการบังคับคดีใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือฝุาฝืนกฎหมายนั้น รวมถึงด าเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องได้ 
เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มีอ านาจในการ
บังคับคดีแล้วให้เป็นอ านาจของศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีเท่านั้น 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การแจ้งค าบังคับ 

 
  ข้อ ๑๓๐  คดีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือคดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้น  ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเมื่อ
ทราบค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยชอบแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่คู่กรณีในการบังคับคดีให้  
ศาลออกหมายแจ้งค าบังคับไปยังลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยให้ระบุในหมายแจ้ง  
ค าบังคับด้วยว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนอาจถูกยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง หรือถูกจับกุมและกักขัง แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตาม 
ค าบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ศาลอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นช าระค่าปรับต่อศาล



 
๑๒๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ตามจ านวนที่สมควร หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม  หรือ 
นายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ 
  ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะได้รับหมายแจ้งค าบังคับตามวรรคหนึ่งหรือไม่ก็
ตาม ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
 

ส่วนท่ี  ๓ 
การงดการบังคับคดี 

 
  ข้อ ๑๓๑  ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุที่ศาลมีค าสั่งรับ 
ค าขอให้พิจารณาคดีใหม่และได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ 
  (๒)  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุที่คู่กรณีหรือบุคคลซึ่ง
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเนื่องจากค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาล
ขัดแย้งกันในคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกันและได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ 
  (๓)  เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องต่อศาลว่าได้ยื่นฟูองเจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันน้ันไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้า
หากตนเป็นฝุายชนะจะไม่ต้องมีการยดึ อายัด ขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักลบกลบหนี้กันได้ ถ้าศาลเห็นว่า 
ข้ออ้างของลูกน้ีตามค าพิพากษามีเหตุฟังได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ ค าสั่งน ี้
อาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีค าสั่งให้ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนที่เห็นสมควรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ตามค าพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอัน
เกิดจากการยื่นค าร้องนั้นด้วยก็ได้และได้แจ้งค าสั่งงดการบังคับคดีให้ทราบ ค าสั่งของ
ศาลในกรณีนี้ให้กระท าโดยองค์คณะและให้เป็นที่สุด 
  (๔)  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งค าสั่งนั้นไปให้
ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด 



 
๑๒๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๕)  เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านักงานหรือ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือภายใน
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา
และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดี 
  (๖)  เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒๔ 
  (๗)  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเนื่องจากส านักงานหรือ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลว่าส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษามารับเงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางไว้ต่อศาล ส านักงานหรือ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษาโดยชอบแล้ว แต่เจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษาไม่มารับเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการงดการบังคับคดีให้คู่กรณี
และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า และรายงานให้ศาลทราบ 

  ข้อ ๑๓๒  ในกรณีที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับ
คดีไว้ตามค าสั่งของศาลให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไป
เมื่อได้รับค าสั่งจากศาลโดยศาลเป็นผู้ออกค าสั่งนั้นเอง หรือโดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
เป็นผู้ยื่นค าขอให้ศาลออกค าสั่ง เนื่องจากระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไป
แล้ว หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้ก าหนดไว้ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องงดการ
บังคับคดีอีกต่อไปแล้ว 
  ถ้าได้งดการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๑ (๕) หรือ (๖) ให้ส านักงานหรือ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไป เมื่อระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีได้
ล่วงพ้นไปแล้ว หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ก าหนดไว้ หรือ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้วางเงินค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดหรือตาม
ค าสั่งศาลแล้ว 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การถอนการบังคับคดี 
 
  ข้อ ๑๓๓  ให้ศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (๑)  กรณีการบังคับคดีตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่อนุญาตให้บังคับคดี
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ต่อมาใน  
 



 
๑๒๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ระหว่างการบังคับคดีนั้นค าพิพากษาดังกล่าวได้ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมายบังคับคดีได้
ถูกเพิกถอน แต่ถ้าค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน การ
บังคับคดีอาจด าเนินการต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ครบถ้วน 
  (๒)  เมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้สั่งถอนการ
บังคับคดีเนื่องจากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 
  (๓)  เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาครบถ้วนพร้อม
ทั้งช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี (ถ้ามี) 
  (๔)  เมื่อส านักงานรายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดีเนื่องจากได้
ด าเนินการบังคับตามค าบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือไม่มีกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลอีกต่อไป 
  (๕)  เมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอสละ
สิทธิในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาที่ตนได้สละสิทธินั้นอีกมิได้ 
  (๖)  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี 
  (๗)  เมื่อส านักงานรายงานศาลว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังส านักงานว่าตนไม่ประสงค์ให้มีการบังคับคดีต่อไป 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง (๕) หากเป็นคดีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหลายคน 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแต่ละคนอาจแสดงความประสงค์ในส่วนของตนได้ การถอนการ
บังคับคดีในกรณีนี้ให้มีผลเฉพาะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ขอสละสิทธิ หากเจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษาที่แสดงความประสงค์ดังกล่าวเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทุกคน
และการแสดงความประสงค์ดังกล่าวจะมีผลเป็นการถอนการบังคับคดีทั้งคดีให้ส านักงาน
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพื่อพิจารณา ในการนี้ ศาลจะไต่สวนหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ความเป็นที่ยุติว่า การแสดงความประสงค์ของผู้แทน
ดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทุกคนก่อนมีค าสั่งอนุญาต
ให้ถอนการบังคับคดีก็ได้ แต่ทั้งนี้ในคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือ 
 



 
๑๒๗ รวมกฎหมายปกครอง 

คดีที่การบังคับคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการถอนการบังคับคดีเกิดจาก
การสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนการบังคับคดีก็ได้ 
  ค าสั่งศาลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้กระท าโดยองค์คณะ 
  ให้ศาลแจ้งการถอนการบังคับคดีให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบ และให้ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการถอนการบังคับคดีให้คู่กรณี
และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า และรายงานให้ศาลทราบด้วย 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีท่ีผิดระเบียบ 

 
  ข้อ ๑๓๔  ในกรณีที่หมายบังคับคดี หรือค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง 
ผิดพลาดหรือฝุาฝืนกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นจะต้องเพิกถอน
หรือแก้ไขหมายบังคับคดีหรือค าสั่งดังกล่าวนั้น  เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อน
การบังคับคดีได้เสร็จลง  หรือเมื่อส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล 
หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้
เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขหมายบังคับคดี หรือค าสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีค าสั่ง
อย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
  ในกรณีที่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือฝุาฝืนกฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีไ ด้
เสร็จลง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมี
อ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด  ๆ 
โดยเฉพาะหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่ส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตามที่ศาลเห็นสมควร เว้นแต่การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
เพราะเหตุที่ราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควร 
  การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระท าได้ไม่ว่าในเวลาใด
ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือ
พฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องต้องมิได้ด าเนินการอันใดขึ้นใหม่
หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝุาฝืนกฎหมายนั้นแล้ว หรือต้องมิได้ให้



 
๑๒๘ รวมกฎหมายปกครอง 

สัตยาบันแก่การกระท านั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นค าร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกัน
นั้นให้มีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 
  เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเมื่อได้มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
  (๑)  ในกรณีที่ค าบังคับที่ให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการอย่างใด เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับที่ให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ 
หรืองดเว้นกระท าการอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าการปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็น
ส่วนๆ ได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในส่วนใดแล้วให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง
เฉพาะในส่วนนั้น 
  (๒)  ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขาย
ทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นและจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีหรือเมื่อได้จ่ายเงินจ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือให้แก่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกที่ทรัพย์สินของตนถูกจ าหน่ายไปเพื่อประโยชน์แก่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้วให้ถือว่า
การบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น 
  (๓)  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับของศาลโดยไม่ต้องออกหมายบังคับ
คดี เมื่อส านักงานแจ้งให้ทราบว่าศาลมีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดี 
  ในการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีพยานหลักฐาน
เบื้องต้นแสดงว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอ านาจสั่งให้ 
ผู้ยื่นค าร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลนั้นส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นค าร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาล
ดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ ค าสั่ง
ของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้า
บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องดังกล่าวเห็นว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและ
ยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้าบุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีค าสั่งยกค าร้อง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อ



 
๑๒๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดแล้วเห็นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล บุคคลที่ได้รับความ
เสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นค าร้องนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตาม  
ค าพิพากษา 
 

หมวด ๒ 
การไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา

หรือค าสั่ง 
 

  ข้อ ๑๓๕  ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือส านักงานหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับ
ของศาลหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับของศาล เจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษาหรือส านักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยื่น ค าขอหรือรายงานต่อศาล 
แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลพิจารณามีค าสั่งหรือไต่สวน 
  เมื่อมีค าขอหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์แก่การบังคับคดีศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการออกหมายเรียกลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค าอันจะเป็นประโยชน์มา
ศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นและมีอ านาจสั่งให้บุคคล
นั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ทั้งนี้ ตามก าหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร  
และมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ 
เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับของศาลมีข้อขัดข้องด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๐ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๓ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 

 
ส่วนท่ี ๑ 

กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนกฎ 
  ข้อ ๑๓๖  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้ส านักงาน
เสนอประกาศผลแห่งค าพิพากษาที่ให้เพิกถอนกฎดังกล่าวต่อศาลเพื่อลงนาม และให้
ส านักงานศาลปกครองส่งประกาศนั้นไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว 
  ให้ส านักงานแจ้งผลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวให้คู่กรณี
และรายงานศาลทราบ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง 

 
  ข้อ ๑๓๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่ง  
ย่อมมีผลให้ค าสั่งนั้นถูกเพิกถอนโดยไม่ต้องมีการบังคับคดี 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับห้ามการกระท า 

 
  ข้อ ๑๓๘  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคบัห้ามการกระท าของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดย
ติดตามและตรวจสอบว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติตามค า
บังคับของศาลหรือไม่ และจัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ แล้วรายงานต่อศาล 
 
 
 
 



 
๑๓๑ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๔ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
 
  ข้อ ๑๓๙  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่
ศาลก าหนด เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดย
ติดตามและตรวจสอบว่าหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ได้
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามค าบังคับของศาลหรือไม่ และจัดท าบันทึกผลการ
ตรวจสอบ แล้วรายงานต่อศาล 
  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับภายในเวลาที่ศาลก าหนดหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม  
ค าบังคับของศาล ให้ส านักงานรายงานศาลเพื่อด าเนินการตามข้อ ๑๓๕ 
  หากปรากฏว่าหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามค าบังคับภายในเวลาที่ศาลก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ส านักงานรายงานศาลเพื่อด าเนินการตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลให้
ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 
 

หมวด ๕ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 

 
ส่วนท่ี ๑ 

กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ใช้เงิน 
   
  ข้อ ๑๔๐  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทาง
ปกครองใช้เงินให้ส านักงานด าเนินการบังคับคดีโดยติดตามและตรวจสอบว่าหน่วยงาน
ทางปกครองนั้นได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ แล้วรายงาน
ต่อศาล 



 
๑๓๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองยังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลภายใน
เวลาที่ศาลก าหนดหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคับของศาล ให้ส านักงาน
รายงานศาลเพื่อด าเนินการตามข้อ ๑๓๕ 
  หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล
ภายในเวลาที่ศาลก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้
ส านักงานรายงานศาลเพื่อด าเนินการตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ
ล่าช้าเกินสมควร 

  ข้อ ๑๔๑  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาที่มิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ไม่มีกฎหมาย
ห้ามไม่ให้ทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีใช้เงิน  ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษา
นั้นไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยระบุจ านวนหนี้  
ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมิได้ช าระตามค าบังคับของศาล 
 

ส่วนท่ี ๒ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ส่งคืน 

หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
   
  ข้อ ๑๔๒  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
เพื่อช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่
ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ใช้เงินตามข้อ ๑๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ในการร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง
นั้น ให้ระบุทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องทีย่ังมิได้รับคืนหรือรับมอบและพฤติการณ์ที่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลด้วย 
 
 



 
๑๓๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๑๔๓  ถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ต้องส่งมอบแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาช าระ
หนี้เงินในคดีอื่นแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชอบที่จะยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดีในคดีนั้นก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นขอให้มีค าสั่งให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีดังกล่าวสามารถบังคับคดีเอาจาก
ทรัพย์สินอื่นของลกูหนี้ตามค าพิพากษาได้เพยีงพอ ทั้งนี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีทราบและอาจมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างพิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาผู้ขอยึดหรือายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้น และให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอื่น
นั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเข้าเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขาย
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอื่นนั้นตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 

  ข้อ ๑๔๔  การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงา น
เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนต่อไป 
  การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่ง
มอบอสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์นั้นแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้น าวิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ขับไล่ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๔๕  การบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับ
คดี แต่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดแทน 
 
 
 
 



 
๑๓๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๓ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการ 

หรืองดเว้นกระท าการ 
 

 

  ข้อ ๑๔๖  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ให้น าวิธีการบังคับคดีใน
กรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนดตามข้อ ๑๓๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  หากศาลเห็นว่าวิธีการบังคับคดีตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ไม่อาจบรรลุผลตาม
ค าพิพากษาของศาลได้ให้ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควร
เท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระท าได้ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยให้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่อาศัย หรือทรัพย์ท่ีครอบครอง 

(ขับไล่) 
   
  ข้อ ๑๔๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ขับไล่ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้
ตามค าพิพากษามิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยระบุถึงพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ยังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลด้วย เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามข้อ ๑๔๘ ถึงข้อ ๑๕๐ 

  ข้อ ๑๔๘  ถ้าปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์นั้นไม่มี
บุคคลใดอยู่แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่งมอบทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจท าลายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น 
   



 
๑๓๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์นั้น 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีสิ่งของนั้นไว้ และมีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ถ้ามีสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมีสภาพอันจะ
ก่อให้เกิดอันตรายได้หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะ
เกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจ าหน่ายสิ่งของนั้นได้
ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่เห็นสมควรและเก็บรักษาเงินสุทธิหลักจากหัก
ค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือท าลายสิ่งของนั้น หรือด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพแห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์
สาธารณะ 
  (๒)  ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สิ่งของตามที่ระบุไว้ใน (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอ านาจน าสิ่งของนั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษา 
หรือฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งหรือประกาศให้
ลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไปภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนด ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้น
คืนไปภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 
  เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจ าหน่ายสิ่งของตามวรรคสอง (๑) 
หรือ (๒)  ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มาขอรับคืนภายในก าหนดห้าปี
นับแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
  ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน ยักย้าย หรือ
จ าหน่ายตามวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพื่อการบังคับคดีในคดีอื่น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจย้ายสิ่งของดังกล่าวไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีอื่นนั้นทราบด้วย 
  ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตาม
ข้อนี้ และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป 

  ข้อ ๑๔๙  ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้น 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  รายงานต่อศาลเพื่อมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบริวาร และให้ศาลมีอ านาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าข้อ 
๑๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 
๑๓๖ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๒)  ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่า
มิได้เป็นบริวารของลูกหน้ีตามค าพิพากษา ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน
นับแต่วันปิดประกาศแสดงว่าตนมีอ านาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น 
  เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว  หรือใน
กรณีที่บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
ตามข้อ ๑๔๘  

  ข้อ ๑๕๐  เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ให้ถือว่า
บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นบริวารของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
  (๑)  บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่นค าร้องต่อศาล
ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๔๙ หรือยื่นค าร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมี
อ านาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น 
  (๒)  บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์นั้น 
 

ส่วนท่ี ๕ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือ
ธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่อาศัย หรือ

ทรัพย์ท่ีครอบครอง 
(รื้อถอน) 

   
  ข้อ ๑๕๑  กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตาม  
ค าพิพากษามิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหนี้ ตาม 
ค าพิพากษาร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีโดยระบุถึงพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลด้วย เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีตั้ง  
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการรื้อถอนและขน
ย้ายทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้ค่าในการ 



 
๑๓๗ รวมกฎหมายปกครอง 

รื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกัน
ต่อไป 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศก าหนดการ 
รื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้าย
ทรัพย์สินนั้น 
  ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพย์สินที่ถูกขนย้ายออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองนั้น ให้น าข้อ ๑๔๘ วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔) 
   
  ข้อ ๑๕๒  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้น า
วิธีการบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนดตาม
ข้อ ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕) 
   
  ข้อ ๑๕๓  ในกรณีที่ศาลพิพากษาและก าหนดค าบังคับให้บุคคลกระท า
หรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้น าวิธีการบังคับ
คดีที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ ของหมวด ๕ แห่งภาคนี้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 



 
๑๓๘ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๘ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

   
  ข้อ ๑๕๔  ภายใต้บังคับหมวด ๕ ส่วนที่ ๔  กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาและ
ก าหนดค าบังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยให้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง (ขับไล่ ) ในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดที่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอฝุายเดียวให้ศาลมีค าสั่ง
จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็ได้ 
  เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาค าขอโดยเร็ว หากเป็นที่
พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเสนอต่อศาลหรือที่ศาลไต่สวนหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอืน่ใดแล้วได้ความว่าลกูหนี้ตามค าพพิากษาสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามค าบังคับได้ถ้าได้กระท าการโดยสุจริต และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับ
อื่นใดที่จะใช้บังคับได้ให้ศาลออกหมายจับลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
  ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา แต่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาไม่อาจแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับได้ ศาลมีอ านาจสั่ง
กักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาทันทีหรือในวันหนึ่งวันใดที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังคงขัด
ขืนอยู่ก็ได้ หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามค า
บังคับได้ หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามค าบังคับทุกประการศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าขอ หรือมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ ๑๕๕  เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามข้อ ๑๕๔ 
แล้ว ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับกุมตัวมา ให้ศาลมีอ านาจกักขังลูกหนี้
ตามค าพิพากษานั้นไว้ในระหว่างการพิจารณาค าขอจนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 
  ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหน่ึง ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสญัญา
ประกันหรือตามจ านวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟูองผู้ท าสัญญาประกันเป็นคดี
ใหม่ 

 

 



 
๑๓๙ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๑๕๖  ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใดตาม
ข้อ ๑๔๙ หรือข้อ ๑๕๔ บุคคลนั้นจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตาม 
ค าบังคับทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังแต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับกุม
หรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้น าข้อ ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๕๗  ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน และบุคคลนั้นจงใจ
ขัดขวางการบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ  
ให้น าข้อ ๑๕๔ ข้อ ๑๕๕ และข้อ ๑๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๕๘  การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามบทบัญญัติใน
ภาคนี้  ให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหมายของศาล หรือตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
บังคับคด ี
  การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในกรณีที่มีบุคคล
สอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารที่ได้มาตาม
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมี
ผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในกรณีตามข้อ ๑๔๙ ข้อ ๑๕๔ 
และข้อ ๑๕๗ ไม่ตัดสิทธิที่จะด าเนินคดีในความผิดอาญา 
 

หมวด ๙ 
การบังคับคดีตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรอืวธิีการใด ๆ 
เพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคด ี

 
ส่วนท่ี ๑ 

การบังคับคดีตามค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือค าสั่งทางปกครอง 
   
  ข้อ ๑๕๙  เมื่อศาลได้มีค าสัง่ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
และได้แจ้งค าสั่งให้คู่กรณีและผูอ้อกกฎ หรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวทราบตามข้อ ๗๒ 
วรรคสี่ แล้ว หากศาลเห็นว่ามีกรณีที่จะต้องบังคับหรือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม



 
๑๔๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าสั่งของศาล ให้ศาลมีค าสั่งไปยังส านักงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับ
คดีด าเนินการตามข้อ ๑๒๕ โดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การบังคับคดีตามค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

   
  ข้อ ๑๖๐  การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ให้น า
วิธีการบังคับคดีตามที่ก าหนดในหมวด ๔ ถึงหมวด ๗ แห่งภาคนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๑๐ 

ค าร้องในชั้นบังคับคดี 
   
  ข้อ ๑๖๑  ค าร้องในชั้นบังคับคดี ได้แก่ ค าร้องทั้งหลายที่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลหรือตามกฎหมาย 
  ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาล ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องดังกล่าวมี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะท าค าสั่งโดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้ศาลมีค าสั่ง
ตามที่เห็นสมควร แต่หากเห็นว่ามีผลต่อการบังคับคดี ก็ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่ส านักงาน
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๖๒  ค าร้องขอรับช าระหนี้โดยอาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ 
สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้บังคับ
เหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี  เมื่อศาลเห็นว่า  
ค าร้องนั้นเป็นค าร้องที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ให้ศาลมีค าสั่งรับค าร้องและส่งส าเนาค า
ร้องแก่เจา้หนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือคู่กรณี และเจ้าพนักงานบังคับ
คดี และให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือคู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้าน
ค าร้องและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นเป็นการสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับค าร้องดังกล่าวด้วยก็ได้ 



 
๑๔๑ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๑๖๓  ค าร้องขอให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขาย
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัด ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีและ
ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๖๒ 

  ข้อ ๑๖๔  ค าสั่งค าร้องตามข้อ ๑๖๒ และข้อ ๑๖๓  ให้กระท าโดยองค์
คณะ แต่ไม่ต้องจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีและไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการ  
ผู้แถลงคดี 

  ข้อ ๑๖๕  ค าร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ให้
ยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี  เมื่อศาลสั่งรับค าร้องไว้แล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือคู่กรณี และเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับค าร้องดังกล่าวให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ทรัพย์สินที่ยึดนั้นมีสภาพเป็นของสด
ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกิดส่วน
แห่งค่าของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจ าหน่ายได้ทันทีโดยวิธี  
ขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร 
  ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีตามวรรคหนึ่งเหมือนอย่างคดีธรรมดา 
 

หมวด ๑๑ 
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

   
  ข้อ ๑๖๖  ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ได้แก่ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ในชั้นบังคับคดีและค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้ช าระตามอัตรา  
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือตามข้อ ๑๒๗ แห่งระเบียบนี ้
  การบังคับคดีโดยส านักงานตามค าสั่งศาลหรือโดยที่ศาลไม่มีหมายตั้ง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๑ 
ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี 

   
  ข้อ ๑๖๗  ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยาน 
ผู้เชี่ยวชาญ ล่าม และเจ้าพนักงานศาลค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้ช าระในชั้นบังคับคดี 

  ข้อ ๑๖๘  ค าร้องที่ยื่นต่อศาลในชั้นบังคับคดี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล  
เว้นแต่ค าร้องตามข้อ ๑๖๒ และข้อ ๑๖๕ ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามตาราง ๑ ท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  ข้อ ๑๖๙  ค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมศาล ให้คู่กรณี 
ผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นผู้ช าระเมื่อมีการด าเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนดหรือที่ศาลมีค าสั่ง ถ้าศาลเป็นผู้สั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาใด 
ให้ศาลก าหนดผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินกระบวนพิจารณานั้น 
รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องช าระไว้ด้วย 
  ถ้าผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ช าระ ศาลจะสั่งให้
งดหรือเพิกถอนกระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งให้คู่กรณีฝุายอื่นเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรม
เนียมดังกล่าวก็ได้หากคู่กรณีฝุายนั้นยินยอม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 

   
  ข้อ ๑๗๐  ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
เจ้าพนักงานบังคับคดี ค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบังคับคดีบรรดาที่กฎหมายบังคับให้ช าระ 
  ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เข้าสวม
สิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ร้องขอให้บังคับคดี เป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมตาม
วรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกใบรับให้ 
 
 



 
๑๔๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๓ 
ความรับผิดชั้นท่ีสุดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

   
  ข้อ ๑๗๑  ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี ในคดีขอให้ปล่อย
ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ตามข้อ ๑๖๕ หรือคดีที่ร้องขอรับช าระหนี้โดย
อาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือ
ทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายตามข้อ ๑๖๒ ให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในชั้นที่สุดส าหรับค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับ
คดี แต่ไม่ว่าคู่กรณีฝุายใดจะชนะคดีเต็มตามที่ร้องขอหรือแต่บางส่วน ศาลมีอ านาจที่จะ
สั่งให้คู่กรณีฝุายที่ชนะคดีนั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดีทั้งหมด หรือ
ให้คู่กรณีแต่ละฝุายรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตามส่วนแห่งค่าฤชาธรรม
เนียมซึ่งคู่กรณีทุกฝุายได้เสียไปก่อนได้ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิจ โดยค านึงถึงเหตุสมควร
และความสุจริตในการด าเนินคดี 

  ข้อ ๑๗๒  ให้ศาลมีค าสั่งให้คู่กรณีฝุายใดเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลในชั้นบังคับคดีในค าสั่งชี้ขาดคดีหรือในค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
แล้วแต่กรณี ไม่ว่าคู่กรณีทั้งปวงหรือแต่ฝุายใดฝุายหนึ่งจะมีค าขอหรือไม่ 

  ข้อ ๑๗๓  ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม 
เจ้าพนักงานบังคับคดีโดยให้หักออกจากเงินที่ได้จากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางไว้ เว้น
แต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๗๔ 
  ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ค้ าประกันในศาล ค่าฤชาธรรมเนียม 
เจ้าพนักงานบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงินที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน 
  การถอนการบังคับคดีในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง
ไว้ ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องเป็นผู้รับผิดใน
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 

  ข้อ ๑๗๔  บุคคลใดท าให้ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีส่วนใด
โดยไม่จ าเป็นหรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือที่ต้องด าเนินไปเพราะความผิดหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไม่สุจริต ก่อนการบังคับ
คดีได้เสร็จลง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี อาจยื่น  



 
๑๔๔ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เพื่อให้
ศาลมีค าสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 

  ข้อ ๑๗๕  ถ้าผู้ที่ต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีค้างช าระ 
ค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาลก็ดี หรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดี หรือต่อบุคคลอื่นที่มิใช่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็ดี ศาลเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลเช่นว่านั้นอาจบังคับเอา
แก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อช าระค่าฤชาธรรมเนียม
ดังกล่าวได ้
  ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาล ให้ศาลออกหมายบังคับคดี
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของผู้นั้น 
  ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของผู้นั้น 
  ในกรณีที่มีผู้ค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษา ให้บุคคลนั้นร้องขอต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของผู้นั้น 
  กรณีตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถือว่าส านักงานศาลปกครองเป็น
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบังคับคดีจนแล้วเสร็จ 
  กรณีตามวรรคสี่ ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าฤชาธรรมเนียมนั้น เป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษา 
  การบังคับคดีตามข้อนี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้ง
ปวง แต่หากยังมีเงินที่ได้จากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังช าระให้แก่ผู้มีสิทธิไ ด้รับ  
ให้หักค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวไว้จากเงินนั้น 

  ข้อ ๑๗๖  กรณีตามข้อ ๑๗๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อศาลออกหมาย
บังคับคดีแล้วให้แจ้งไปยังส านักงานศาลปกครองในฐานะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อทราบ 
  ให้ส านักงานศาลปกครองตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ค้างช าระค่าฤชา
ธรรมเนียมจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและตามหลักฐานทางทะเบียน หากพบว่ามี
ทรัพย์สินที่สามารถยึดหรืออายัดมาช าระค่าฤชาธรรมเนียมได้ ให้ส านักงานศาลปกครอง
ยื่นค าแถลงพร้อมรายละเอียดของทรัพย์สินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อ
ด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หากไม่สามารถตรวจพบทรัพย์สินของผู้ค้างช าระค่า



 
๑๔๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ฤชาธรรมเนียมผู้นั้น ให้ส านักงานศาลปกครองรายงานต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีเพื่อ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้ค้างช าระ
ค่าฤชาธรรมเนียมแล้วไม่พอช าระค่าฤชาธรรมเนียมและไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะยึดหรือ
อายัดได้หรือมีเหตุอื่นที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ให้เจ้าพนักงานบังคับรายงานศาลเพื่อ
ขอให้ศาลมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด 
 

หมวด ๑๒ 
เงินค้างจ่าย 

   
  ข้อ ๑๗๗  บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลหรือที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
       
 
          ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕43 
        อักขราทร  จฬุารัตน์ 
          ประธานศาลปกครองสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๓๗ 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓๘ 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓๙ 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๔๐ 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔๑ 

 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔๒ 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔๓ 

 
 
 
 
 

                                           
๑๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๖/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ 
๑๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๒/๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
๑๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๑๐/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
๑๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๑๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๑๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓6/ตอนท่ี 15 ก/หน้า ๑0/5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
๑๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓6/ตอนท่ี 33 ก/หน้า ๑/18 มีนาคม ๒๕๖2 
 



 
๑๔๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าท่ีของตุลาการ 

ในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าท่ีของ 
พนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ วรรคห้า 
มาตรา ๕๖ วรรคสาม มาตรา ๕๗ วรรคห้า มาตรา ๕๘ วรรคห้าและวรรคหก มาตรา 
๖๑ (๕) และมาตรา ๖๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออก
ระเบียบไว้ ดังนี ้

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของ 
ตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
คดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

  ข้อ ๒๑๔๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
  “ศาล”  หมายความว่า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
  “ศาลปกครอง”  หมายความว่า ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครอง
สูงสุด 
  “ส านักงานศาล”  หมายความว่า ส านักงานศาลปกครองสูงสุด ส านักงาน
ศาลปกครองกลาง หรือส านักงานศาลปกครองในภูมิภาค 
  “ตุลาการหัวหน้าคณะ”  หมายความว่า ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  
  “ตุลาการเจ้าของส านวน”  หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นตุลาการเจ้าของส านวน 
 

                                           
๑๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี 11 ก/หน้า 9/16 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 



 
๑๔๘ รวมกฎหมายปกครอง 

 
  “ตุลาการผู้แถลงคดี”  หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งต้ัง
ให้เป็นผู้แถลงคดีปกครอง 
  “เลขาธิการ”  หมายความว่า เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 
  “ค าแถลงการณ์”  หมายความว่า สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 

  ข้อ ๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 
องค์คณะ 

 
  ข้อ ๕  ในศาลปกครองสูงสุด ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศ
จัดแบ่งตุลาการศาลปกครองออกเป็นองค์คณะโดยระบุเป็นหมายเลของค์คณะ และจะ
ก าหนดให้องค์คณะใดเป็นองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทใด หรือรับผิดชอบ
คดีที่มูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ก็ได้ 
  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งอาจท าหน้าที่ในองค์คณะหลายองค์
คณะพร้อมกันก็ได้ 

  ข้อ ๖  ในศาลปกครองชั้นต้น ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประกาศจัดแบ่ง
ตุลาการศาลปกครองออกเป็นองค์คณะโดยระบุหมายเลของค์คณะ และจะก าหนดให้
องค์คณะใดเป็นองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทใด หรือรับผิดชอบคดีที่มีมูล
คดีเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ก็ได้ 
  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นคนหนึ่งอาจท าหน้าที่ในองค์คณะหลายองค์
คณะพร้อมกันก็ได้ 

  ข้อ ๗  ในระหว่างการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็น
อื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ท าให้ตุลาการศาลปกครองซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้น
ไม่อาจนั่งพิจารณาคดีหรือท าค าพิพากษาได้ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น หรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นซึ่ง
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแต่งต้ัง มีอ านาจนั่งพิจารณาคดี



 
๑๔๙ รวมกฎหมายปกครอง 

นั้นหรือประชุมลงมติพิพากษาหรือมีค าสัง่หรือลงลายมือชื่อในค าพิพากษาหรือค าสั่งแทน
ได ้
  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามวรรคหนึ่งหมายถึง
กรณีที่ตุลาการศาลปกครองซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นพ้นจากต าแหน่งที่
ด ารงอยู่ ถูกพักราชการ ได้รับการการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น เจ็บปุวย ถูกคัดค้าน
และถอนตัวไปหรือได้รับค าสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่ในคดีนั้น หรือไม่อาจปฏิบัติราชการ
จนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือท าค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้นได้และให้หมายความ
รวมถึงกรณีที่ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้
ด้วย 
 

หมวด ๒ 
การจ่ายส านวนและการโอนคดี 

 
  ข้อ ๘  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเป็น 
ผู้จ่ายส านวนให้แก่องค์คณะโดยก าหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีคนหนึ่งเป็นตุลาการผู้แถลง
คดีส าหรับคดีนั้น 
  การก าหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนใดเป็นตุลาการ  
ผู้แถลงคดีในคดีใดจะต้องไม่ปรากฏว่าตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนนั้นเป็น
หรือเคยเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือเป็นหรือเคยเป็นตุลาการผู้แถลงคดีส าหรับ
คดีนั้นในศาลปกครองชั้นต้น 
  เมื่อองค์คณะได้รับส านวนแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการศาล
ปกครองคนหนึ่งในองค์คณะนั้นเป็นตุลาการเจ้าของส านวน ทั้ งนี้ ตุลาการหัวหน้าคณะ
จะแต่งต้ังตนเองเป็นตุลาการเจ้าของส านวนก็ได้ 
  ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะจ่ายส านวนคดีให้องค์
คณะพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยองค์คณะในศาลปกครองสูงสุดสองหรือหลายองค์คณะเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีใดก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนดให้
ตุลาการหัวหน้าคณะคนหน่ึงเป็นตุลาการหัวหน้าคณะขององค์คณะดังกล่าว 
  ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเห็นสมควรจะจ่ายส านวนคดีให้องค์
คณะพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยองค์คณะในศาลปกครองชั้นต้นสองหรือหลายองค์คณะเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีใดก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นก าหนดให้  
ตุลาการหวัหน้าคณะคนหน่ึงเป็นตุลาการหัวหน้าคณะขององค์คณะดังกล่าว 



 
๑๕๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๙  เมื่อได้จ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะใดหรือมอบส านวนคดีให้แก่
ตุลาการเจ้าของส านวนคนใดแล้ว นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม (๒) และ (๓) 
ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
  (๑)  เมื่อปรากฏเหตุใด ๆ อันเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความ
ยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น และประธานศาลปกครองสูงสุดหรือ
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่งเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคด ี
  (๒)  เมื่อมีการโอนคดีตามข้อ ๗๙ หรือข้อ ๘๑ แห่งระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  

หมวด ๓ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของตุลาการในคดีปกครอง 

 
  ข้อ  ๑๐  ให้ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมี
อ านาจไต่สวนหรือมีค าสั่งในเรื่องที่มิใช่การวินิจฉันช้ีขาดคดีได้ 

  ข้อ  ๑๑  ในการด าเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ
ส านวน  ให้ถือว่าตุลาการเจ้าของส านวนเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากองค์คณะให้ใช้อ านาจ
ตามมาตรา ๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
  นอกจากกรณีที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะในข้อ ๑๐ และในวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้ตุลาการเจ้าของส านวนใช้อ านาจตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาล เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณา  
การพิพากษาหรือมีค าสั่งที่โดยสภาพต้องกระท าเป็นองค์คณะ หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อ านาจของประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

  ข้อ  ๑๒  การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น 
ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดหรือในศาลปกครองชั้นต้นศาลใด ให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วแต่กรณี ประกาศแต่งตั้งเป็น
ระยะเวลาแน่นอน 
  ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด  โดยปกติให้แต่งตั้งจากตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดซึ่งอาจเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด   



 
๑๕๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด หรือจะแต่งตั้งจากตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดก็ได้ 
  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นคนหนึ่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการ 
ผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นในขณะเดียวกันก็ได้ 
  การแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้นใด  ประธานศาลปกครองสูงสุดจะแต่งตั้งได้หลังจากได้หารือกับอธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นนั้นแล้ว 
  ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองชั้นต้น  โดยปกติให้แต่งตั้งจากตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นต้นซึ่งอาจเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้น  หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ 
  ในระหว่างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด  
ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นจะท าหน้าที่ใด ๆ ในองค์คณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้  
เว้นแต่เป็นการท าหน้าที่ของรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น หรือเป็นกรณีตามข้อ ๗๑๔๕ 
  ในระหว่างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นจะท าหน้าที่ใด ๆ ในองค์คณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้  
เว้นแต่เป็นการท าหน้าที่ของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
หรือเป็นกรณีตามข้อ ๗๑๔๖ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามที่กล่าว
ในข้อ ๗ วรรคสองท าให้ตุลาการผู้แถลงคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ตุลาการผู้แถลงคดี
ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นก าหนด  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน  และให้ตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเข้ามาแทนที่มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับตุลาการ 
ผู้แถลงคดีเดิม 

  ข้อ ๑๓  ค าแถลงการณ์ให้จัดท าเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน 
เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นค าแถลงการณ์ในค าขอ
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๖ แห่งระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ตุลาการ

                                           
๑๔๕ ข้อ 12 วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการ 
จ่ายส านวนฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 
๑๔๖ ข้อ 12 วรรคเจ็ด ยกเลิกโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการจ่ายส านวนฯ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 



 
๑๕๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ผู้แถลงคดีจะแถลงการณ์ด้วยวาจาแทนค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจากที่ได้หารือกับ
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้วแต่กรณีและให้ตุลาการ
หัวหน้าคณะแล้วก็ได้  ในการแถลงการณ์ด้วยวาจา  ตุลาการผู้แถลงคดีต้องจัดท าบันทึก
ค าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระส าคัญในค าแถลงการณ์ติดไว้ใน
ส านวนคดีด้วย  โดยจะจัดท าก่อนหรือหลังการเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ แต่ต้อง
ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 

หมวด ๔ 
การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง 

 
  ข้อ  ๑๔  ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีหรือที่
เป็นตุลาการผู้แถลงคดีอาจถูกคัดคา้นได้ตามเหตุแห่งการคัดคา้นผู้พพิากษาที่บัญญตัิไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรง  ซึ่งอาจท า
ให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม 
  เมื่อมีเหตุที่จะคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่กล่าวในวรรคแรกเกิดขึ้นแก่
ตุลาการศาลปกครองคนใดตุลาการศาลปกครองนั้นเองจะยื่นค าบอกกล่าวต่อประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน  แล้วขอ
ถอนตัวออกจากคดีนั้นก็ได้ 

  ข้อ  ๑๕  เมื่อมีเหตุที่ตุลาการศาลปกครองอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ ๑๔  
วรรคหนึ่ง  คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลได้  
ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด  แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับ
แต่วันที่คู่กรณีนั้นทราบถึงเหตุที่จะคัดค้าน 
  เมื่อได้มีการยื่นค าคดัค้านตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตุลาการศาลปกครองซึ่งถูก
คัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าจะได้มีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้ านนั้นแล้ว แต่ความ
ในข้อนี้มิให้ใช้แก่การด าเนินคดีปกครองซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่องหรือจะต้องด าเนินการ
โดยมิชักช้า 

  ข้อ  ๑๖  การที่ตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านถูกสั่งให้งดการปฏิบัติ
หน้าที่หรือตุลาการศาลปกครองถอนตัวเพราะมีเหตุที่อาจถูกคัดค้านนั้น  ย่อมไม่
กระทบกระเทือนถึงการกระท าใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองคนนั้นที่ได้กระท าไปแล้ว 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองทั้งหลายในคดีปกครองที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องหรือ



 
๑๕๓ รวมกฎหมายปกครอง 

จะต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า แม้ว่าจะได้ด าเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นค าคดัค้านการ
ด าเนินคดีปกครองดังกล่าวย่อมสมบูรณ์ไม่เสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีค าสั่งยอมรับค า
คัดค้าน เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  ข้อ  ๑๗  การพิจารณาค าคัดค้านตุลาการศาลปกครองนั้น ในกรณีที่ 
ตุลาการศาลปกครองซึ่งมิได้ถูกคัดค้านในศาลใดมีจ านวนครบที่จะเป็นองค์คณะ ให้
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองซึ่ง
มิได้ถูกคัดค้านขึ้นเป็นองค์คณะเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดค าคัดค้าน 
  ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองทั้งหมดในศาลปกครองชั้นต้นใดถูกคัดค้าน  
หรือตุลาการศาลปกครองที่เหลืออยู่ในศาลปกครองชั้นต้นนั้นไม่เพียงพอจะเป็นองค์คณะ
ได้  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนดให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดคณะหนึ่ง
คณะใดเป็นผู้ชี้ขาดค าคัดค้านดังกล่าว 
  ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองทั้งหมดในศาลปกครองสูงสุดถูกคัดค้าน  
หรือตุลาการศาลปกครองที่เหลือในศาลปกครองสูงสุดไม่เพียงพอที่จะเป็นองค์คณะได้  
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดค าคัดค้านนั้น 

  ข้อ  ๑๘  เมื่อมีการยื่นค าคัดค้านตุลาการศาลปกครองคนใด และตุลาการ
ศาลปกครองที่ถูกคัดค้านไม่ขอถอนตัวออกจากคดีนั้น  ให้องค์คณะที่พิจารณาค าคัดค้าน
นั้นพิจารณาค าคัดค้านและบันทึกค าช้ีแจงของตุลาการศาลปกครองที่ถูกคัดคา้น โดยอาจ
ฟังค าแถลงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องและตุลาการศาลปกครองที่ถูกคัดค้าน รวมทั้งพยานอื่น
ตามที่เห็นสมควร แล้วออกค าสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งค าคัดค้านนั้น ค าสั่งดังกล่าวให้
เป็นที่สุด 
  ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดได้รับอนุญาตให้ถอนตัวออกจากคดีก็ดี หรือ
องค์คณะที่พิจารณาค าคัดค้านได้ยอมรับค าคัดค้านตุลาการศาลปกครองคนใดก็ดี   
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
หรือตุลาการผู้แถลงคดีอื่นแล้วแต่กรณี  ในศาลนั้นหรือศาลอื่นหรือตนเองปฏิบัติหน้าที่
แทน 
 
 
 
 
 



 
๑๕๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานคดีปกครอง 

 
  ข้อ  ๑๙  เมื่อได้เปิดท าการศาลปกครองแห่งใดแล้ว ให้เลขาธิการจัดให้มี
พนักงานคดีปกครองจ านวนหนึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการในศาลปกครองดังกล่าว 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานศาลปกครองแต่ละแห่ง โดยค าแนะน าของ
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ก าหนดให้พนักงานคดี
ปกครองคนหน่ึงหรือหลายคนท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองคนใด 
  การท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองของพนักงานคดีปกครองตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการช่วยเหลือการด าเนินคดีปกครองตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
ระเบียบนี้และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาล
ปกครองและต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ในการนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดย
ข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานคดีปกครองและการมอบหมายงานระหว่างตุลาการศาลปกครองกับพนักงานคดี
ปกครองได้ 
  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลปกครอง ให้
เลขาธิการพิจารณาโดยค านึงถึงความเห็นของตุลาการศาลปกครองเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครองด้วย 

 
หมวด ๖ 

การมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน 
 
  ข้อ  ๒๐  คู่กรณีในคดีปกครองอาจมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคล
อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจด าเนินการแทนผู้มอบอ านาจ
ได้  ฟูองคดีหรือด าเนินคดีปกครองแทนคู่กรณีได้ 
  คู่กรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจมอบอ านาจให้
ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีของหน่วยงานทางปกครองนั้น หรือของ
หน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ หรือพนักงานอัยการฟูองคดีหรือ
ด าเนินคดีปกครองแทนได้ 



 
๑๕๕ รวมกฎหมายปกครอง 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ  ๒๑  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  การ
ประกาศจัดแบ่งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นออกเป็นองค์คณะให้กระท าหลังจากที่ได้
หารือกับประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว 

  ข้อ  ๒๒  ในระยะเริ่มแรกที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองยังไม่ครบ
ตามที่กฎหมายก าหนดเป็น ก.ศป.  หรือในกรณีที่ส านักงานศาลปกครองยังไม่อาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดส านักงานศาลปกครองเป็นพนักงานคดีปกครองได้เพียงพอ  
เลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านักงานศาลปกครองอาจก าหนดให้ข้าราชการฝุายศาล
ปกครองจ านวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยตุลาการศาลปกครองในการด าเนินคดีปกครองเป็น
การชั่วคราวได้  และให้ข้าราชการฝุายศาลปกครองดังกล่าวซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
ตุลาการศาลปกครองท าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคดีปกครองเช่นเดียวกับพนักงานคดี
ปกครอง 
       
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       อักขราทร  จุฬารัตน 
          ประธานศาลปกครองสูงสุด 

 
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  โดยที่มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้การ
ด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟูอง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการยื่นค าฟูองโดยส่งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร และการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการ



 
๑๕๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๐/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  ข้อ  ๒ ๑๔๗  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในระเบียบน้ี ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
  “กระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความ
ว่า กระบวนพิจารณาที่ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
ให้หมายความรวมถึงระบบการประชุมทางจอภาพ 
  “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบงานที่ศาล
ปกครองจัดให้มีขึ้นเพื่อการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฟูองคดี การยื่น ส่ง และรับ ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ 
ค าให้การเพิ่มเติม ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ หรือพยานหลักฐาน รวมถึงค าสั่งศาล 
หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บ
รักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัลอื่นใด 
  “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง
หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับ
ข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส์  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุตัวบุคคลผู้ เป็นเจ้าของลายมือชื่อ

                                           
๑๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 26 ก/หน้า 8/5 มีนาคม 2562 



 
๑๕๗ รวมกฎหมายปกครอง 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าว
ยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
  “สิ่งพิมพ์ออก”  หมายความว่า สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การน าเสนอหรือเก็บรักษาไว้ในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อ  ๔  วิธีพิจารณาคดีปกครองที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง และ
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ข้อ  ๕  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ข้อ ๖  ผู้ประสงค์จะฟูองคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนที่  ๒ หรือ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนที่ ๓ จะต้องลงทะเบียนในระบบงานคดี
ปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ก าหนด 
  การลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุข้อมูล
ตามที่ก าหนดในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนนั้น 
  การลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้ลงทะเบียนได้น าชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เข้ายืนยันการลงทะเบียน 

  ข้อ ๗   ชื่อผู้ ใช้ระบบและรหัสผ่ านส าหรับระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การน าชื่อผู้ใช้ระบบและ
รหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้
ระบบ 



 
๑๕๘ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๘  ผู้ลงทะเบียนต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้งาน
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงานศาลปกครองประกาศก าหนด 
  ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือฝุาฝืนข้อก าหนดการใช้งาน ศาลอาจมีค าสั่ง
ให้ระงับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการระงับการใช้งานของผู้นั้นไปก่อนได้ แล้วรายงานศาลเพื่อ
มีค าสั่งต่อไป 

  ข้อ ๙  ค าฟูอง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม ค าชี้แจง 
ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ยื่น
จะต้องลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว เมื่อผู้ยื่นได้ยื่นหรือส่ง
เอกสารดังกล่าวทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ยื่นได้ลงลายมือชื่อ
หรือรับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้ว 

  ข้อ ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือ มี
หลักฐานเป็นหนังสือ มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือ ถ้าได้มี
การจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ 
มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือแล้ว  

  ข้อ ๑๑  ส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวน
พิจารณา ค าพิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในส านวนคดี ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารต้นฉบับหรือส าเนาคู่ฉบับ ถ้าศาลเห็นสมควร จะมีค าสั่งให้เก็บรักษาหรือน าเสนอ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่รับรองโดย
วิธีการที่ก าหนดในประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นส าเนาเอกสารและให้ใช้แทน
ต้นฉบับได้ 

  ข้อ ๑๒  รูปแบบหรือขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นหรือส่ง
เอกสารทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานศาลปกครอง
ประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๓  รายงานกระบวนพิจารณาที่กระท าในกระบวนพิจารณาค ดี
ปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นกรณีที่ไดก้ระท าต่อหน้าคู่กรณีหรือพยาน 



 
๑๕๙ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ถือว่าคู่กรณีหรือพยานนั้นได้ทราบและลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณานั้น
แล้ว เมื่อศาลได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณาให้คู่กรณีหรือพยานได้รับฟัง  
  ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับบันทึกถ้อยค าของคู่กรณีหรือพยานด้วย 

  ข้อ ๑๔  การลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองในค าพิพากษา ค าสั่ง
ศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดที่กระท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นต้นฉบับเอกสาร  

  ข้อ ๑๕  การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาล
ปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้เป็นไปตามประกาศประธานศาลปกครอง
สูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร 
 

  ข้อ  ๑๖  การยื่นค าฟูองโดยการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ดิจิทัลอื่นใด ให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นค าฟูองซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบุข้อมูลเกี่ยวกับค าฟูองตามวิธีการที่ก าหนดในระบบงานคดี
ปกครองอิเล็กทรอนิกส์  

  ข้อ ๑๗  การยื่นค าฟูองโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล
อื่นใด ให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ เป็น
วันที่ส่งค าฟูองต่อศาลปกครอง 

  ข้อ ๑๘  ค าฟูองอาจยื่นได้ในเวลาท าการหรือนอกเวลาท าการปกติของ
ศาลปกครองและในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน ทั้งนี้ การยื่น
ค าฟูองนอกเวลาท าการปกติ ให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันท าการแรกที่ศาลเปิดท าการปกติ
ถัดไป โดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อ ๑๙  การยื่นค าฟูองต่อศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า 
ผู้ฟูองคดีมีความประสงค์ที่ให้มีการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในเวลาต่อไปด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้ฟูองคดีได้ยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และศาล
อนุญาต 



 
๑๖๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๒๐  การยื่นค าฟูองโดยส่งทางโทรสาร ให้ผู้ยื่นค าฟูองส่งไปยัง
หมายเลขโทรสารของศาลตามที่ส านักงานศาลแต่ละแห่งประกาศก าหนด และจัดส่ง
ต้นฉบับค าฟูองต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลในโอกาสแรกที่จะกระท าได้ ทั้งนี้ ให้ถือ
ว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรสารของส านักงานศาลเป็นวันที่ส่งค าฟูองต่อ  
ศาลปกครอง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 
  ต้นฉบับค าฟูองและพยานหลักฐานที่ส่งพร้อมกับค าฟูอง ในกรณีที่
กฎหมายก าหนดให้ผู้ยื่นต้องมีการลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว  
ผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าวด้วย 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การยื่น ส่ง และรับ ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม ค าชี้แจง 

ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ พยานหลักฐาน ค าสั่งศาล หมายเรียก  
หรือเอกสารอื่นใดโดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยโทรสาร 

    

  ข้อ  ๒๑  คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่
ศาลมีค าสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือให้ถ้อยค าประกอบการ
พิจารณา อาจยื่นค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม ค าชี้แจง ค าแถลง  
ค าร้อง ค าขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใดต่อศาลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การยื่นเอกสารตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการฟูองคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ  ๒๒  ในการยื่นค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม  
ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใดโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าวันที่มีการน าเข้าซึ่ งข้อมูลมาถึงระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลปกครอง 

  ข้อ  ๒๓  ผู้ยื่นอาจยื่นเอกสารในเวลาท าการหรือนอกเวลาท าการปกติของ
ศาลปกครองและในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน ทั้งนี้  การยื่น
เอกสารนอกเวลาท าการปกติ ให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันท าการแรกที่ศาลเปิดท าการปกติ
ถัดไป โดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 



 
๑๖๑ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ  ๒๔  การส่งหรือแจ้งค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม 
ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ หรือพยานหลักฐาน รวมถึงค าสั่งศาล หมายเรียก หรือ
เอกสารอื่นใดแก่คู่กรณีหรือบุคคลที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ส่งหรือแจ้งทางระบบงานคดี
ปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งเมื่อมีการแจ้งสถานะการส่งหรือแจ้ง
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้
ไว้ในการลงทะเบียน 

  ข้อ  ๒๕  การยื่นค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม  
ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใดโดยส่งทางโทรสาร ให้ 
ผู้ยื่นส่งไปยังหมายเลขโทรสารของศาลตามที่ส านักงานศาลแต่ละแห่งประกาศก าหนด 
และให้จัดส่งต้นฉบับเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลในโอกาสแรกที่จะกระท าได้ 
ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรสารของส านักงานศาล เป็นวันที่ยื่น
เอกสารต่อศาลปกครอง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ
หลังจากนั้น  
  ต้นฉบับเอกสารตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ยื่นต้องมีการ
ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว ผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อหรือรับรอง
ข้อความในเอกสารดังกล่าวด้วย 

  ข้อ  ๒๖  กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ส่งหรือแจ้งค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ 
ค าให้การเพิ่มเติม ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ หรือพยานหลักฐาน รวมถึงค าสั่งศาล 
หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดแก่คู่กรณี ให้ส่งไปยังหมายเลขโทรสารที่คู่กรณีได้ให้ไว้ ใน
กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการส่งโทรสารของส านักงานศาล เป็นวันที่คู่กรณี
ได้รับเอกสาร 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบการประชุมทางจอภาพ 

   
  ข้อ  ๒๗  เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งมีค าขอและ
ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คู่กรณี  
ศาลอาจมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการ
ประชุมทางจอภาพ 



 
๑๖๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในกรณีที่คู่กรณีมีค าขอ ให้ยื่นค าขอต่อศาลที่จะท าการพิจารณาคดีนั้น  
โดยระบุสถานที่ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ ทั้งนี้ ให้ยื่นค าขอ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเช่นว่านั้น เว้นแต่จะ ได้แสดง
เหตุผลให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจยื่นค าขอล่วงหน้าตาม
ก าหนดดังกล่าวได้ ในกรณีที่เป็นคู่กรณีซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การยื่นค าขอให้ยื่นในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
  สถานที่ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานศาลปกครอง 
  ในการพิจารณามีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงมาตรฐานของวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพในการถ่ายทอดภาพและเสียงได้
อย่างชัดเจนและต่อเนื่องประกอบด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ  ๒๘  ในวาระเริ่มแรก ในกรณีที่คู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดประสงค์ที่จะ
ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ แต่คู่กรณีอื่นไม่ได้ใช้
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาส าเนาเอกสารหรือส าเนาพยานหลักฐานที่
ต้องส่งให้แก่คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งในรูปกระดาษหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส านักงาน 
ศาลปกครองเป็นผู้จัดท าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารในรูปกระดาษ 
หรือแปลงเอกสารในรูปกระดาษเป็นรูปข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าสิ่งพิมพ์ออกหรือแปลงเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
ศาลปกครอง 

  ข้อ  ๒๙  ในวาระเริ่มแรก การลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองใน
ค าพิพากษา ค าสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดที่กระท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารรูปกระดาษแล้วน าเข้าใน
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นต้นฉบับเอกสาร  

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ปิยะ ปะตังทา 
  ประธานศาลปกครองสงูสุด 



 
๑๖๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการก าหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดี 

ตามค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้คู่กรณีฝุาย
ชนะคดี ในคดีที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอาจ
ยื่นค าขอต่อศาลปกครองให้บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยไม่
ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้ชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตาม  
ค าบังคับและให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอและมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้ งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการก าหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
บังคับคดตีามค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒๑๔๘  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  คดีดังต่อไปนี้ เมื่อมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝุาย
ชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นอาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด
ให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองชั้นต้นได้ โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

(๑)  คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าบังคับห้ามการกระท าทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 

                                           
๑๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน้า ๑๖/๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 



 
๑๖๔ รวมกฎหมายปกครอง 

(๒)  คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นก าหนด
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๓)  คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) 
(๕) และคู่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวมิได้อุทธรณ์ค าพิพากษา 

ข้อ ๔  การยื่นค าขอตามข้อ ๓ ให้ยื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ โดยท าเป็นค าขอยื่นต่อศาล พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลอัน
สมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับไว้ในค าขอนั้นด้วย 

ค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาและชี้ขาด
ตัดสินคดีนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้มีค าสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ให้ยื่นต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด แต่ถ้าผู้ยื่นค าขอได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นก็ให้ศาลปกครองชั้นต้น
รีบส่งค าขอนั้นไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ข้อ ๕  การมีค าสั่งไม่รับค าขอ ยกค าขอ หรือสั่งให้ปฏิบัติตามค าบังคับของ
ศาลปกครองช้ันต้นให้กระท าโดยองค์คณะ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะไต่สวนหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีอื่นใด ก่อนมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้  

ในกรณีที่ ศาลเห็นว่ าคดีที่ ยื่ นค าขอเป็นคดีที่ ไม่มีการอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดหรือมิใช่คดีที่ก าหนดในข้อ ๓ ให้ศาลสั่งไม่รับค าขอ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าขอนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควรแก่การขอ ให้ศาลสั่งยก
ค าขอนั้น 

ให้แจ้งค าสั่งศาลตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ เว้นแต่ค าสั่งให้ปฏิบัติ
ตามค าบังคับของศาลปกครองชั้นต้น ให้แจ้งคู่กรณีทราบด้วย 

เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง
ชั้นต้นแล้ว ให้ศาลปกครองสูงสุดส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ส าเนาค าพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้น และส าเนาค าขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยไม่ต้อง
รอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เพื่อ
ด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

 

 



 
๑๖๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๖  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      ปิยะ ปะตังทา 
      ประธานศาลปกครองสงูสุด 

 
ระเบียบ ก.ศป.  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา                                                           
และการรับรองส าเนาค าพิพากษา หรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู 
การคัดส าเนา และการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วจึงมีการเพิ่มทางเลื อกให้ประชาชน
สามารถขอตรวจดู คัดส าเนา และให้รับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก.ศป. จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี ้

   ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
ค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา และการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑” 

   ข้อ ๒๑๔๙  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

                                           
๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน้า ๑๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



 
๑๖๖ รวมกฎหมายปกครอง 

   ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
   (๑)  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู  
การคัดส าเนา และการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ งชี้ขาดคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   (๒)  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู  
การคัดส าเนา และการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   (๓)  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู  
การคัดส าเนา และการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
   “ส านักงานศาล”  หมายความว่า ส านักงานศาลปกครองสูงสุด ส านักงาน
ศาลปกครองกลาง ส านักงานศาลปกครองในภูมิภาค และส านักประชาสัมพันธ์ 
   “ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครอง”  หมายความรวมถึงค าพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาล
ดังกล่าว ค าสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอ านาจศาล หรือค าสั่งอื่นใดที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาด 
   “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บ
รักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง 
หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
   “ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิ 
เคชันของศาลปกครองที่ให้บริการบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับรองรับ
การตรวจดู การคัดส าเนา หรือการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 

   ข้อ ๕  ผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจดู ขอคัดส าเนา หรือขอให้รับรองส าเนา        
ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครอง ให้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 



 
๑๖๗ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๑)  กรณีขอตรวจดู ขอคัดส าเนา หรือขอให้รับรองส าเนาค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบเอกสาร ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือหรือตามแบบค าขอ
ท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาล หรือยื่นค าขอในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
   (๒)  กรณีขอตรวจดู ขอคัดส าเนา หรือขอให้รับรองส าเนาค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นค าขอในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ทั้งนี้ ค าขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขอไว้ด้วย 

   ข้อ ๖  ให้ผู้อ านวยการส านักงานศาลหรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานศาล
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามค าขอตรวจดู ขอคัดส าเนา หรือขอให้รับรองส าเนา
ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครอง 

   ข้อ ๗  การรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองใน
รูปแบบเอกสารให้ข้าราชการฝุายศาลปกครองตั้งแต่ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานศาลมอบหมายเป็นผู้มอี านาจลงลายมือชื่อของตนรับรอง
เอกสารดังกล่าว 
   ในกรณีการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานศาลปกครองรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองดังกล่าว 

   ข้อ ๘  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาหรือการรับรองส าเนา 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครอง ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 
หน้าละ ๑ บาท 
   (๒)  ค่าธรรมเนียมการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครอง ฉบับละ ๒๐ บาท 
   ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคัดส าเนา  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครอง 



 
๑๖๘ รวมกฎหมายปกครอง 

   คู่กรณีที่ได้รับอนุญาตให้รับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคดีของตน ให้ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 

   ข้อ ๙  ให้ถือว่าบรรดากิจการหรือการกระท าใดที่กระท าไปตามระเบียบ   
ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา และการรับรอง
ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นกิจการหรือการกระท าที่ได้กระท าไปตามระเบียบนี ้

  ข้อ ๑๐  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         ปิยะ ปะตังทา 

 ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

 
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด 

เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา และการรับรอง 
ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 

 
  โดยที่มาตรา ๖๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส าเนาที่
มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่      
ก.ศป. ก าหนด และขณะนี้ยังมีกรรมการตุลาการศาลปกครองไม่ครบตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็น ก.ศป. จึงท าให้ไม่อาจมี ก.ศป. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ แต่มี
ความจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมในการนั้น 



 
๑๖๙ รวมกฎหมายปกครอง 

  เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีมติเห็นชอบให้ประธานศาลปกครองสูงสุดใช้อ านาจทั่วไปในการ
รับผิดชอบงานของศาลปกครองให้ เป็นไปโดยเรียบร้อยตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา และการรับรองส าเนา 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองใช้ไปพลางก่อน และเห็นชอบให้ประธานศาล
ปกครองสูงสุดออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
  “ส านักงานศาล”  หมายความว่า ส านักงานศาลปกครองสูงสุด ส านักงาน 
ศาลปกครองกลาง ส านักงานศาลปกครองในภูมิภาค และศูนย์สารสนเทศ 

  ข้อ ๒๑๕๐  ผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจดู ขอคัดส าเนาหรือขอให้รับรองส าเนา 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ศาล การยื่นค าขอดังกล่าวอาจท าเป็นหนังสือระบุวัตถุประสงค์หรือยื่นตามแบบค าขอท้าย
ประกาศนี้ก็ได ้

  ข้อ ๓  ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอตามข้อ ๒ ต่อผู้อ านวยการส านักงานศาล
หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานศาลมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาต 

  ข้อ ๔  การรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ให้
ข้าราชการฝุายศาลปกครองตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักงานศาล
มอบหมายเป็นผู้รับรอง 

  ข้อ ๕  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดส าเนา หรือการ
รับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ค่าธรรมเนียมการตรวจดูค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 
ฉบับละ ๒๐ บาท 
  (๒)  ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ งชี้ขาดคดีปกครอง 
หน้าละ ๓ บาท เอกสารส่วนที่เกิน ๕ หน้า ให้เรียกเก็บหน้าละ ๒ บาท 
  (๓)  ค่าธรรมเนียมการรับรองส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
ปกครอง ฉบับละ ๒๐ บาท 

                                           
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน้า ๖/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๔ 



 
๑๗๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๖  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 อักขราทร จฬุารัตน 

 ประธานศาลปกครองสงูสุด 
 

ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้อง

ครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่มาตรา ๗๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตาม 
ค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๕/๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐” 



 
๑๗๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ข้อ ๒๑๕๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น “ศาล” 
หมายความว่า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง “ศาลปกครอง” หมายความว่า 
ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด 

ข้อ ๔  เมื่อความปรากฏแก่ศาลหรือคู่กรณี ยื่นค าขอต่อศาลหรือ               
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้
ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลได้ไต่สวนแล้วเห็นว่า  การที่มิได้ปฏิบัติตาม       
ค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ศาลมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวช าระ
ค่าปรับต่อศาลตามจ านวนที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ศาลอาจแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลทราบ 

ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวช าระค่าปรับ ให้ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งศาล โดยให้ยื่นต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งนั้น
และส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน และให้ศาลมีค าสั่ง
เกี่ยวกบัค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

ในกรณีที่ศาลได้ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ไม่มี
ข้อเท็จจริงที่จะรับฟังได้ว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตาม
ค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
ศาลมีค าสั่งยกค าขอหรือมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ค าสั่งศาลตามข้อนี้ให้กระท าโดยองค์คณะ 

ข้อ ๕  เมื่อความปรากฏแก่ศาลว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่ช าระค่าปรับ
ภายในเวลาที่ศาลก าหนด ให้ศาลออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อท า
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและขายทอดตลาดเสมือนหนึ่งเป็น

                                           
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน้า ๑๘/๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 



 
๑๗๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยให้ถือว่าส านักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
และเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบังคับคดีจนแล้วเสร็จ 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้งปวง 

ข้อ ๖   เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว  ให้แจ้งไปยังส านักงาน 
ศาลปกครองในฐานะเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาเพื่อทราบ 

ให้ส านักงานศาลปกครองตรวจสอบหาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่
ช าระค่าปรับดังกล่าวจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและตามหลักฐานทางทะเบียน หาก
พบว่ามีทรัพย์สินที่สามารถยึดหรืออายัดมาช าระค่าปรับได้ ให้ส านักงานศาลปกครองยื่น
ค าแถลงพร้อมรายละเอียดของทรัพย์สินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อด าเนินการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หากไม่สามารถตรวจพบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ให้
ส านักงานศาลปกครองรายงานต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๗  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ช าระค่าปรับแล้ว ไม่พอช าระค่าปรับและไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะยึด
หรืออายัดได้ หรือมีเหตุอื่นที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาล
เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด 

ข้อ ๘  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       ปิยะ ปะตังทา 
       ประธานศาลปกครองสงูสุด 

 
 
 



 
๑๗๓ รวมกฎหมายปกครอง 

 
 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า

และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 

มาตรา ๒๑๕๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้
แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่ งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
                                           
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



 
๑๗๔ รวมกฎหมายปกครอง 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือ
ว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖  ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูอง
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟูองหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

มาตรา ๗  ในคดีที่ผู้เสียหายฟูองหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟูอง
เจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียก
เจ้าหน้าที่หรอืหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟูองเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูก
ฟูองมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟูองร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดี
ออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 

มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท า
ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการ
นั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้
ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

 



 
๑๗๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้
ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่านั้น 

มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุ
ความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่
ผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรค
หนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตาม
มาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้
เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว
หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

 
 



 
๑๗๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้อง
รายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะ
พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรบัผิด
ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนช าระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยค านึงถึง
รายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        บรรหาร ศลิปอาชา 
        นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัว
ไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และ
เกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดใน
การกระท าต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟูองไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น  
ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติ



 
๑๗๗ รวมกฎหมายปกครอง 

หน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะ
ได้เงินครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าที่
ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจ
ด าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษ
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล
และการด าเนินการทางวินัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท า
การใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว หรือ
จงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยก
ความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและเพิ่ มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของรั ฐ จึ งจ า เป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
  โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้นและกฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ราชการถือ
ปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่
เนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีความ
เสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้
ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ
เพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐสามารถผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทนได้โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความ



 
๑๗๘ รวมกฎหมายปกครอง 

รับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย ส าหรับความเสียหายที่เกิดจากที่ไม่ใช่
การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟูองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการ
ส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”  

  ข้อ ๒๑๕๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

   (๑)  ระเบียบความรับผิดชอบของราชการในทางแพ่ง ซึ่งออกตาม
มติคณะรัฐมนตรีโดยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ นว ๑๕๕/๒๕๐๓  
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ 
   (๒)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๕๘๒,๑๓๕๘๓ (บคร)./
๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๔ 
   (๓)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันที่  
๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙ 
   (๔)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๑๖ 
   (๕)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
   (๖)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันที่  
๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
   (๗)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันที่   
๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 
   (๘)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 

                                           
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113/ตอนพิเศษ 399/หน้า 1/15 พฤศจิกายน 2539 



 
๑๗๙ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๙)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันที่  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
   (๑๐)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
   (๑๑)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๑๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 
   (๑๒)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้
แล้วในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด
บรรดาซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด 
  “ผู้แต่งตั้ง”  หมายความว่า ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี 
  “ความเสียหาย”  หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่าง
ใด ๆ แต่ไม่รวมถึงการออกค าสั่งหรือกฎ 

  ข้อ ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
  

หมวด ๑ 
กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 
  ข้อ ๖  ในหมวดนี ้

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 



 
๑๘๐ รวมกฎหมายปกครอง 

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

  ข้อ ๗  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล าดับชั้นถึงหัวห น้า
หน่วยงานของรัฐนั้น 

  ข้อ ๘  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นความที่เห็นสมควร 
  กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
มูลค่าความเสียหายตั้งแต่จ านวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณา
ของคณะกรรมการไว้ด้วย 

  ข้อ ๙  ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาและให้มีการรายงานตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนได้
สังกัด เว้นแต ่
   (๑)  ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อ
นายกรัฐมนตร ี
   (๒)  ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้น
เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 



 
๑๘๑ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๓)  ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่ งไม่ได้สังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งใดให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง 
   (๔ )  ถ้ า เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ ท า ให้ เ กิ ดความ เสี ยหาย เป็นผู้ ซึ่ ง ไม่ มี
ผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลผู้แต่งตั้งตน หรือ  
ผู้ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

  ข้อ ๑๐  ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐที่รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่ง
ระเบียบน้ีก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี มีอ านาจ
ร่วมกันแต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง 
และหรือความเสยีหายเกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกัน
แต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ข้อ ๑๒๑๕๔  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 
หรือข้อ 11 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ผู้มี
อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานไปยังผูบ้ังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตั้งหรือไม่
แต่งต้ังคณะกรรมการ หากการนั้นไม่ถูกต้องให้สั่งแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 
  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่แก้ไข
ใหม่ให้ถูกต้องตามค าสั่งในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับ
ดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งน้ันได้ตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ 12/1  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
กระท าให้เกิดความเสียหายหรือมีส่วนกระท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

                                           
๑๕๔ เพิ่มโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 



 
๑๘๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ข้อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  มตทิี่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจ
ท าความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของของกรรมการได้ 

  ข้อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญ และ
ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ 
  กระทรวงการคลังอาจก าหนดแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริง การท า
บันทึกและการรายงานผลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไป 

  ข้อ ๑๕  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้ าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องหรือ
ผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและ
เป็นธรรม 

  ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยัง 
ผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งต้ังขอทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งต้ังก าหนด 
  ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด
และต้องมีพยานเพื่อสนับสนุนประกอบด้วย 
  ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น 

  ข้อ ๑๗  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้
วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยังมิ
ต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 



 
๑๘๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  ให้ผู้ แต่ งตั้ งส่ งส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่ วั นวินิ จฉั ยสั่ งการ ให้
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่า
ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมา
ให้ถ้อยค าเพื่อกระกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ 
  ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้
ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทนหรือ
ด าเนินการฟูองคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันที่ผู้แต่งต้ังวินิจฉัยสั่งการ 
  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่
น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเสร็จก่อนอายุ
ความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้
ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

  ข้อ 18๑๕๕  เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้ง
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้  
ผู้แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแล้วให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการเพื่อออกค าสั่งให้ผู้ต้องรับผิดช าระค่าสินไหม
ทดแทนหรือฟูองคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความ 

                                           
๑๕๕ เพิ่มโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 



 
๑๘๔ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ามีผู้ใดต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นหรือต่างไปจากส านวนที่ผู้แต่งตั้งส่งให้ตรวจสอบ หากยัง
ไม่เคยมีการสอบผู้นั้นในฐานะผู้ต้องรับผิดมาก่อนให้ผู้แต่งตั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการท า
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้นั้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ถ้าผลของค าวินิจฉัย
ของผู้แต่งต้ังตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ผู้นั้นรับผิดแล้ว
รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งต่างไปจาก
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งรายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ 17 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  ข้อ 19๑๕๖  (ยกเลิก) 

  ข้อ 20  ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคระกรรมการตามข้อ 10 หรือข้อ 11 ให้ 
ผู้แต่งตั้งร่วมร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกัน
หรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 17 และข้อ 18 แล้ว ถ้า
ผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมกันยังมีความเห็นตามข้อ 18 แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้  
ก็ให้เสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชีข้าด 

  ข้อ 21  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี “คณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่ง” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ านวนที่
จ าเป็นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายได้ 
  ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งให้น าความ
ในข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                           
๑๕๖ ยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 



 
๑๘๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ 22  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินอย่างเดียว  

  ข้อ 23  ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะด าเนินการดังต่อไปนี้
แทนการช าระเงินก็ได้ 
   (1)  ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือสูญหายและใช้งานแทนได้
เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยท าสัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 
   (2)  ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม 
โดยท าสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
   (3)  การชดใช้เป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน
ที่แตกต่างไปจาก (1) หรือ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน 
  การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้มีการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
  การท าสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน และในกรณีที่
เห็นสมควรจะให้วางหลักประกันด้วยก็ได้ 

  ข้อ 24  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบนี้
ด้วยอนุโลม เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ 
ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟูองผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป ในกรณีของผู้แต่งตั้ง
ร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ด าเนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผู้แต่งตั้ง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใดให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการไปตามนั้น 

  ข้อ 25  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช าระเงินค่าสินไหม
ทดแทนไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก าหนดจ านวนเงินที่
ขอผ่อนช าระนั้นตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตาม



 
๑๘๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ฐานานุรูปของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยู่ตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอัน
ดี และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 
  ในการให้ผ่อนช าระ ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะ
ให้วางหลักประกันด้วยก็ได ้

  ข้อ 26  กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
ค้ าประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่อนช าระ และสัญญาค้ าประกันก็ได้ 

  ข้อ 27  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผ่อนผันตาม
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดและต้องไม่ด าเนินคดี
ล้มละลายแก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีล้มละลาย 

  ข้อ 28  การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

  ข้อ 29  ในกรณีตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 ถ้าเกี่ยวกับหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส าหรับหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

 
หมวด 2 

กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
 

  ข้อ 30 ในหมวดนี ้
  “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึง
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



 
๑๘๗ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ 31  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก  
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงาน
ตามล าดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นรัฐมนตรีหรือ
กรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ด าเนินการตามข้อ 9(1)(2)(3) หรือ (4) และให้น า
ข้อ 8 ถึงข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 32  ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รับค าขอนั้นและด าเนินการ
ตามระเบียบน้ีโดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค าขอรีบส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณา
ต่อไปและให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค า
ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ได้รับค าขอที่ส่งมานั้น 

  ข้อ 33  เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 32 และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอไว้
เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตน ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 34  ในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ยื่นค าขอ ให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระนับแต่วันกระท าละเมิดใน
จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอจนถึงวันช าระค่าสินไหม
ทดแทน 

  ข้อ 35  ในกรณีที่ผู้ เสียหายฟูองคดีต่อศาล ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ ง
คณะกรรมการโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้มีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้
ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้
กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับค าแนะน าจากกระทรวงการคลัง 



 
๑๘๘ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ 36  ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าใน
การปฏิบัติหน้าที่หรือเมื่อได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการหรือได้รับทราบผลการ
พิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 

  ข้อ 37  ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิด
จากเจ้าหน้าที่ได้กระท าการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็น
คู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟูองเจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อ
แถลงต่อศาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดีและขอให้พนักงาน
อัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย 

  ข้อ 38  ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมี
หรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ใน
ภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการผู้แต่งตั้ง และกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด และให้น าข้อ 22 ถึงข้อ 29 
มาใช้บังคับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดย
อนุโลม 

 

 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับการผ่อนช าระหนี้ของเจ้าหน้าท่ี 

 
  โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควรและเพื่ อให้หน่วยงานของรัฐ 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
นายบรรหาร ศลิปะอาชา 

นายกรัฐมนตร ี
 



 
๑๘๙ รวมกฎหมายปกครอง 

มีหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องการผ่อนผันให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม  
และเป็นแนวทางเดียวกัน 
  อาศัยข้อก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ข้อ ๒๗  และข้อ ๒๘ 
กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ของ 
เจ้าหน้าที่ไว้ ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
  “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรมหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึง
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  “วงเงินที่ผ่อนช าระ”  หมายความว่า จ านวนเงินที่ต้องรับผิด รวมทั้ง
ดอกเบ้ียค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
  “พ้นจากราชการ”  หมายความว่า การออกจากราชการทุกกรณี รวมถึง 
การเกษียณอายุด้วย 

  ข้อ ๒  การอนุมัติให้ผ่อนช าระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ต้องมิใช่กรณีที่เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และเป็นกรณีที่ขอผ่อนช าระเต็มจ านวน  
ที่ต้องรับผิด รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) 

  ข้อ ๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเสนอขอผ่อนช าระ  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
  (๓.๑)  ตรวจสอบสถานภาพปัจจุบัน ณ วันเสนอขอผ่อนช าระเกี่ยวกับ
รายได้ค่าใช้จ่ายและทรัพย์สินทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดและคู่สมรส โดยมีหลักฐาน  
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และแต่กรณี 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๓.๒)  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนผันและก าหนดจ านวนเงินที่ต้อง 
ผ่อนช าระเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
ตามฐานานุรูป ความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดผู้นั้นมีอยู่ตามกฎหมายหรือ 
ศีลธรรมอันดีและพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย ภายใต้เงื่อนไขดังน้ี 



 
๑๙๐ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๓.๒.๑)  กรณีผ่อนช าระภายในก าหนดเวลา ๑ ปีโดยไม่จ ากัด 
วงเงินที่ผ่อนช าระ 
   (๓.๒.๒)  กรณีวงเงินที่ผ่อนช าระไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อน
ช าระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือน ภายในก าหนด 
เวลาไม่เกิน ๕ ปี 
   (๓.๒.๓)  กรณีวงเงินที่ขอผ่อนช าระเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้
ผ่อนช าระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือน ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี 
  ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระต้องสิ้นสุดก่อนเจ้าหน้ าที่ผู้ต้อง 
รับผิดพ้นจากราชการ 

  ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดจัดหาบุคคล นิติบุคคลหรือทรัพย์สินค้ า
ประกันการผ่อนช าระด้วย 

  ข้อ ๕  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ผ่อน
ช าระแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดท าหนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนช าระและสัญญา 
ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดท้ายประกาศนี้ แล้วจัดส่งส าเนาให้
กระทรวงการคลัง ๑ ชุด เมื่อได้รับช าระเงินในเดือนใดและน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หรือน าส่งเข้าบัญชีอื่นตามหลักการบัญชีแล้ว ให้แจ้งเลขที่ใบน าส่ง เลขที่คลังรับ วัน 
เดือน ปี และจ านวนเงินไปให้กรมบัญชีกลางทราบโดยตรง หากบุคคลดังกล่าวผิดนัด
เดือนใดเดือนหนึ่งหรือบิดพลิ้วหรือประวิงเวลาช าระหนี้ ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  ข้อ ๖  ให้คิดดอกเบ้ียระหว่างการผ่อนช าระในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับ
แต่วันครบก าหนดที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้ชดใช้จนกว่าจะช าระเสร็จ โดยให้ถือจ านวน
เงินที่ ผ่อนช าระในแต่ละเดือนเป็นการช าระดอกเบี้ยรายเดือนที่ เกิดขึ้นก่อน 
ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นการผ่อนช าระเงินต้นที่ค้างอยู่ เว้นแต่ผ่อนช าระภายในก าหนดเวลา 
๑ ปี ทางราชการผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนช าระ 

  ข้อ ๗  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดขอผ่อนช าระเต็มจ านวนตามค าฟูองใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล ไม่วาจะอยู่ในศาลชั้นใด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ โดยอนุโลมและให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
รับภาระค่าใช้จ่ายในช้ันศาลทั้งหมดแทนส่วนราชการ 



 
๑๙๑ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๘  หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนช าระ 
ข้อตกลงเรื่องการผ่อนช าระเป็นอันยุติ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด 
ชดใช้เงินที่ค้างช าระอยู่ทั้งหมดทันที 

  ข้อ ๙  หน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  ข้อ ๑๐  บรรดาค าสั่งหรือหลักเกณฑ์ใดซึ่งก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ ๑๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับค าเสนอขอผ่อนช าระที่หน่วยงาน
ของรัฐได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 

 

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      สมใจนึก เองตระกูล 

       ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ต้องรายงาน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติและให้การพิจารณาผลการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ วรรคสอง แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงการคลังจึงยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน 



 
๑๙๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  ๑.  ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุ
ทั่วไป (เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น) ซึ่งมิได้มีสาเหตุ
จากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ดังนี ้
 ๑.๑  ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒  ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓  ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ และ
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ 
ของค่าเสียหายทั้งหมด 
  ๒.  ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต 
หรือมีสาเหตุมาจากการที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหรือฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้อง
ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
   ๒.๑  ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒  ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของ
รัฐ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๓  ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และ
หน่วยงานของรัฐได้พิจารณา ดังนี้ 
    ๒.๓.๑  ความเสียหายซึ่ งมีสาเหตุจากการทุจริตและ
หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสยีหายและพิจารณา
ให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นโอกาสหรือ
ช่องทางให้เกิดการทุจริต ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
    ๒.๓.๒  ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ  



 
๑๙๓ รวมกฎหมายปกครอง 

และต้องมิได้เกิดจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
  ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบตามนัยดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดไปให้กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ ๓ เดือน 
  ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
 

  โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ฉบับ
ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๕  และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้การ
พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ด าเนินการไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๔  วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงการคลังจึงยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ฉบับลงวันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๔๕  และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2552 
วิสุทธิ์  ศรีสพุรรณ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 

 



 
๑๙๔ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๑  ในประกาศนี้  
  “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  และราชการส่วนภูมิภาค  แต่ไม่รวมถึง
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  “ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้เสียหาย  ทายาท  หรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย  
แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย  เมื่อหน่วยงาน  
ของรัฐผู้ รับค าขอได้ด า เนินการตามขั้นตอนในหมวด  ๒  แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  แล้ว  หากเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ได้โดยสถานใด  
เพียงใด  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
หรือสูญหายแก่ทรัพยส์ิน  แก่ร่างกายหรือชีวิต  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ ๓  หรอื  
ข้อ ๔  แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๓  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้า
เป็นความเสียหายเกิดแก่เงิน  ให้ใช้เป็นเงินตามจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็น
ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอื่น  ให้ใช้ราคาสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว หรือใช้  
ค่าซ่อมเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายของ
ทรัพย์สินที่เสียหาย  ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท  ห้างหรือร้านที่ท าการซ่อม  
และใบก ากับภาษี  เป็นต้น  
  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ในการ
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่ง ตามความเหมาะสมและความเป็นธรรม แล้วน าเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผู้แต่งต้ังพิจารณาสั่งการต่อไป 



 
๑๙๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคาทรัพย์สินสุทธิตามวรรค
หนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดในการเรียกให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยอนุโลม  

  ข้อ ๔  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต ได้แก่ 
   (๑)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล  ให้
ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 
โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดงเป็นหลักฐาน      

  (๒)  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย 
 ก.  กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ า  

หากระหว่างเจ็บปุวยต้องขาดประโยชน์การท ามาหาได้ไป  ให้ชดใช้ความเสียหายตาม
ช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้  โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้เสียหาย  
ณ  วันที่ได้รับความเสียหาย  ไม่เกินวันละ  ๓๐๐  บาท  ตามจ านวนวันที่แพทย์รับรอง
ให้หยุดรักษาตัว  แต่ไม่เกิน  60  วัน  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 

  ข.  กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจ า  หากระหว่างเจ็บปุวยไม่
สามารถไปท างานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง  ให้ชดใช้ความ
เสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้  โดยค านวณตามอัตราค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้  ณ  วันที่ได้รับความเสียหาย  
ไม่เกินเดือนละ  15,000 บาท  ตามจ านวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว  แต่ไม่
เกิน  2 เดือน  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 

  (๓)  ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย  โดยมีหลักฐานทาง
การแพทย์ว่าผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปนั้นตกเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความส าคัญของอวัยวะที่สูญเสียไป โดยให้พิจารณาว่า
อวัยวะที่สูญเสียไปนั้นท าให้เป็นอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการท างานหรือในการ
ประกอบวิชาชีพหรือในการด ารงชีพมากน้อยเพียงใด  การพิจารณาว่าอวัยวะส่วนใดมี
ความส าคัญมากน้อยเพียงใด  ให้เทียบเคียงกับกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข



 
๑๙๖ รวมกฎหมายปกครอง 

และอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์  และก าหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ
ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่ งในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้  ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 

  (๔)  ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพตาม
ประเพณีทางศาสนาหรือประเพณีแห่งท้องถิ่น ให้ชดใช้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาทต่อผู้เสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย 

  (๕)  ค่าขาดไร้อุปการะ ให้พิจารณาว่าทายาทของผู้เสียหายที่ถึงแก่
ความตายนั้นต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ตายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจ่ายให้ทายาทคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียหายที่
เสียชีวิตหนึ่งราย 

 ข้อ ๕  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้ งนี้  การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กระท าภายใน ๑๕ วัน   
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน 

 ข้อ ๖  ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งผล
การพิจารณาวินิจฉัยแก่ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว 

 กรณีเป็นที่พอใจของผู้ยื่นค าขอให้ด าเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป 
  กรณีผู้ยื่นค าขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย  ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิฟูองคดีต่อ
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ที่มีอ านาจพิจารณาคดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

  ข้อ ๗  การเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  
ให้กระท าภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอตอบรับผลการวินิจฉัยตามข้อ  ๖ 

  ข้อ ๘  ค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดตามข้อ ๓ และข้อ  ๔ 
หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอื่น อันพึงมีนอกเหนือจากประกาศนี้  ให้หน่วยงานของรัฐขอ
ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี 



 
๑๙๗ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๙  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 สุภา  ปิยะจิตติ 

 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายจ่ายและหนี้สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๙๘ รวมกฎหมายปกครอง 

 
 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า

และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒๑๕๗  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน 

 

 

                                           
๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 



 
๑๙๙ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ เรื่องราว

ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่ง
นั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟูม รายงาน 
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่
ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงาน
อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง

เฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 
หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะ
อื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย 
และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้น
ชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

(๒)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔)  นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือ

กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเปน็คนต่างด้าว 



 
๒๐๐ รวมกฎหมายปกครอง 

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือ
มีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุน
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น
ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการ
ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

  มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒)  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐ 
(๔)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ

แผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอยา่งกฎ  เพื่อให้มีผล
เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๕)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควร

แล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิ งถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่
เห็นสมควร 



 
๒๐๑ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๘  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้น
จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(๑)  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ (๔) 

(๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง
ด าเนินการ 

(๔)  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(๕)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือ 

สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(๗)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ

โดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่

ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท า
โดยประการอื่นใดทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู 
ขอส าเนาหรือขอส าเนาทีม่ีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่
สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ ได้  ในการนี้ ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 



 
๒๐๒ รวมกฎหมายปกครอง 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการ
อย่างอื่น 

มาตรา ๑๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้
ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอ
ของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น
ขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐ
จะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า 
วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสาร
จากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอ
นั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกปูองสิทธิ
เสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะ
จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่
การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 
๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วน
สาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น



 
๒๐๓ รวมกฎหมายปกครอง 

ก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพื่อไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบ
ที่ก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้น
พิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมี
สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้ วต้องไม่เกิน
หกสิบวัน 

 

หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย 

 
มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 

มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 



 
๒๐๔ รวมกฎหมายปกครอง 

(๒)  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่
อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟูองคดี การปูองกัน การปราบปราม 
การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓)  ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ
เรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึง่บุคคลใด 

(๕)  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็น
การรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

(๖)  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

(๗)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 
และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของ
ราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้
รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้น
เสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค า
คัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 



 
๒๐๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค า
คัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟัง
ค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้น
ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้
เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้น
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะพิจารณาลับ
หลังคู่กรณีหรือคู่ความฝุายใดก็ได้ 

มาตรา ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิด
ตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

 
(๑)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดย

ถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
(๒)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง มีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อ
ประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ
ประโยชน์อื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการ
ก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ 
พ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 
 
 



 
๒๐๖ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า  บุคคล

ธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

มาตรา ๒๒  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติ
วรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได ้

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น 
ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และ
ยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

(๒)  พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓)  จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
อยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 

(ก)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข)  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค)  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง)  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ)  วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ)  แหล่งที่มาของข้อมูล 
(๔)  ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง

อยู่เสมอ 



 
๒๐๗ รวมกฎหมายปกครอง 

(๕)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามความเหมาะสมเพื่อปูองกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อ
เจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะ
น าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้
ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผย ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒)  เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

(๓)  ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะ
โนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

(๔)  เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท า
ให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕)  ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการปูองกันการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟูองคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗)  เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการปูองกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของบุคคล 

(๘)  ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

 



 
๒๐๘ รวมกฎหมายปกครอง 

(๙)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๙) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่
จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ 
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการ
แทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล
นั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควร
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้อง
ตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้อง
พิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้
ตรงตามที่มีค าขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูล
มีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้ 

 
หมวด ๔ 

เอกสารประวัติศาสตร์ 
 

มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะ
เก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือ



 
๒๐๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า 

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตาม
ประเภท ดังนี ้

 (๑)  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
 (๒)  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑)  หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของ

ราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 (๒)  หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่
ควรเปิดเผยโดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้
ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกิน
ความจ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย
รัฐมนตรี  ซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าว
กรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 



 
๒๑๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลัด  ส านัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ได้รับค าขอ 
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือ

ระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอ

คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗)  ด าเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
แต่งต้ังใหม่ได ้

มาตรา ๓๐   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง 

หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 



 
๒๑๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่
มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความ
จริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้า
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือ  
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ
ตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น าความใน
มาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

มาตรา ๓๕  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 



 
๒๑๒ รวมกฎหมายปกครอง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง 
ให้แต่งต้ังตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความ
มั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ  
ประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่
คณะกรรมการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด 
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วม
พิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการไม่ได ้

มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด 
และในการมีค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบท
ก าหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

 



 
๒๑๓ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 

๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐก าหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับ

กับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด 

มาตรา ๔๓  ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะ
ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

 

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี
 



 
๒๑๔ รวมกฎหมายปกครอง 

 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่

ระหว่างศาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า

และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้
ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑๕๘  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ศาล”  หมายความว่า ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น 

                                           
๑๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน้า ๕/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



 
๒๑๕ รวมกฎหมายปกครอง 

“ศาลยุติธรรม”  หมายความว่า ศาลทั้งหลายตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม หรอืศาลที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นและก าหนดให้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ
ก าหนดให้เป็นศาลยุติธรรม 

“ศาลปกครอง”  หมายความว่า ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครอง 

“ศาลทหาร”  หมายความว่า ศาลทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ

หน้าที่ระหว่างศาล 
“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 

มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
หัวหน้าส านักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกสี่คนเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งศาลอื่นขึ้น ให้ประธานศาลอื่นนั้นเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด้วย 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พจิารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาลและอ านาจหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนหนึ่งคน 
(๒)  ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลปกครอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
จ านวนหนึ่งคน 

(๓)  ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สูงสุด จ านวนหนึ่งคน 

(๔)  ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่มิใช่เป็นผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการประจ าศาล ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) (๒) และ (๓) จ านวนหน่ึงคน 

 



 
๒๑๖ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิก
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๕)  ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด 
ที่มีลักษณะคล้ายกันในบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือธุรกิจเอกชนในรูปแบบอื่น 

มาตรา ๗  ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการแจ้ง
ไปยังประธานของศาลแต่ละศาล และหัวหน้าส านักตุลาการทหารส าหรับศาลทหาร เพื่อ
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) หรือ (๓) และเสนอ
รายชื่อต่อประธานกรรมการ 

ให้กรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) 
และ (๓) ประชุมร่วมกันคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) 

วิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลแต่ละศาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก าหนด 
ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ให้รับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ วิธีการรับสมัครและการคัดเลอืกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสองก าหนด 

ให้ประธานกรรมการประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗ และให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 



 
๒๑๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองและยังมี
กรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวัน 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการฟูองคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝุายที่ถูกฟูองเห็น
ว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่รับฟูองก่อนวัน
สืบพยานส าหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกส าหรับ
ศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ให้ศาลที่รับฟูองรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และให้
จัดท าความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่า
นี้ให้ศาลที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ตน และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้งความเห็นไปยังศาลที่
ส่งความเห็นเพื่อมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นต่อไป 

(๒)  ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาล
หนึ่งที่คู่ความอ้าง และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้ง
ความเห็นไปยังศาลที่ส่งความเห็นเพื่อมีค าสั่งให้โอนคดีไปยังศาลนั้น หรือสั่งจ าหน่ายคดี
เพื่อให้คู่ความไปฟูองศาลที่มีเขตอ านาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึง
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

(๓)  ถ้าศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกัน
ในเรื่องเขตอ านาจศาลในคดีนั้น ให้ศาลที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็น
ให้คณะกรรมการลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุแห่ง
ความจ าเป็นน้ันไว้ด้วย 



 
๒๑๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าสั่ งของศาลตามวรรคหนึ่ ง  ( ๑)  และ (๒) และค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขตอ านาจศาลตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นที่สุด และมิให้ศาลที่
อยู่ในล าดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยกเรื่องเขตอ านาจศาลขึ้นพิจารณาอีก 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง ก่อนมีค าพิพากษาด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีอยู่ในเขต
อ านาจของศาลที่รับฟูอง ให้ศาลนั้นด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แต่ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดว่า
คดีอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ศาลที่รับฟูองสั่งโอนคดีหรือสั่งจ าหน่ายคดีเพื่อให้
คู่ความไปฟูองศาลที่มีเขตอ านาจ  ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึงประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีการน าคดีซึ่งมีข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันฟูองต่อศาล
ที่มีเขตอ านาจแตกต่างกันตั้งแต่สองศาลขึ้นไป ถ้าคู่ความหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลใดศาลหนึ่งที่รับฟูอง ให้น าความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการฟูองคดีต่อศาลใด แต่ศาลนั้นไม่รับฟูองเพราะเหตุว่าคดี
ดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาลหนึ่ง เมื่อมีการฟูองคดีต่ออีกศาลหนึ่งแล้วหากศาล
ดังกล่าวเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ในเขตอ านาจเช่นกัน ให้ศาลนั้นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓  ในการโอนคดีตามค าสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า
บรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ด าเนินการไปแล้วในศาลที่มีค าสั่งโอนคดีเป็นกระบวน
พิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

เมื่อมีเหตุต้องฟูองคดีใดใหม่ต่อศาลที่มีเขตอ านาจ อันเนื่องจากมีการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าอายุความหรือก าหนดเวลาในการฟูองคดีครบ
ก าหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลหรอืของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี หรือ
จะครบก าหนดก่อนหกสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี ให้ขยายอายุความหรือก าหนดเวลาการฟูองคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแต่วันที่มี
ค าสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 



 
๒๑๙ รวมกฎหมายปกครอง 

มาตรา ๑๔  ถ้ามีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกันใน
คดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกัน จนเป็นเหตุให้คู่ความไม่ได้รับการเยียวยาความ
เสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความขัดแย้งในเรื่องฐานะหรือความสามารถ 
ของบุคคล คู่ความ หรือบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าวได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาค าร้องตามวรรคหนึ่ง โดยค านึงถึงประโยชน์
แห่งความยุติธรรมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
แล้วให้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ให้น าก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับกรณีนี้โดย
อนุโลม 

มาตรา ๑๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔ ไปใช้กับวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา การยื่นค าร้องต่อศาลก่อนการฟูองคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ การ
สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนฟูองคดี การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล และ
การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ประการอื่นของศาลโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๗  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ท าเป็นหนังสือ ระบุเหตุผล
แห่งค าวินิจฉัยและลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนที่วินิจฉัย และบุคคลทั่วไปอาจขอคัด
ส าเนาได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 



 
๒๒๐ รวมกฎหมายปกครอง 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการ การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ และการอื่นที่จ าเป็นเท่าที่ไม่
ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘  ให้เลขานุการศาลฎีกาเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๐  เมื่อศาลปกครองได้เปิดท าการแล้ว ให้ด าเนินการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๒) ภายในหกสิบวันนับแต่วันเปิดท าการศาล
ปกครอง 

ภายในสี่ปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๒) ได ้

มาตรา ๒๑  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
         ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๒๑ รวมกฎหมายปกครอง 

 

พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรชักาลปัจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 มาตรา ๒๑๕๙  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                           
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



 
๒๒๒ รวมกฎหมายปกครอง 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งที่ก าหนดในกฎหมาย 

 มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 (๒)  องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 (๓)  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบาย
โดยตรง 
 (๔)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 (๕)  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วย 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (๖)  การด าเนินงานเก่ียวกับนโยบายการต่างประเทศ 
 (๗)  การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ทางยุทธการร่วมกับทหารในการปูองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
 (๘)  การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 (๙)  การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การ
ด าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
 “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 
 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 
 
 



 
๒๒๓ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๑)  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การ
สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (๒)  การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดย
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้
อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่น
ของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
 “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือ
จะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 

 มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได ้

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
 มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ



 
๒๒๔ รวมกฎหมายปกครอง 

พลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่
เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๘  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราว
ละสามปีกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ 
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมือ่มี
เหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 

 มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งาน
ประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒)  ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองก าหนด 
 (๓)  มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดง
ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 
 



 
๒๒๕ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๔)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 (๕)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนา  
และปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๖)  เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
ค าสั่งทางปกครอง 

 
ส่วนท่ี ๑ 
เจ้าหน้าท่ี 

 
  มาตรา ๑๒ ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (๑)  เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓)  เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ 
หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 
 (๔)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (๖)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 



 
๒๒๖ รวมกฎหมายปกครอง 

 มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่ง
ต่อไป 
 การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้า
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าว
กรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่
ประชุม 
 ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านใน
ระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้น
ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 
 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 
 การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ 
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้
ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ 
แล้วแต่กรณี 



 
๒๒๗ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๒)  ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุ
ตามที่คัดค้านนั้นผู้นั้นจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (๓)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทาง
ปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมี
อ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๗   การกระท า ใด ๆ ของเจ้ าหน้ าที่ หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตาม
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูก
คัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองแล้วแต่กรณีจะเห็นสมควร
ด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

  มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับ
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้นั้นได้ 

  มาตรา ๑๙   ถ้ าปรากฏภายหลั งว่ า เจ้ าหน้ าที่ หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่งการพ้นจาก
ต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ 

  มาตรา ๒๐  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๖ ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือ
ควบคุมดูแลส าหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรี
ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

 
 
 
 



 
๒๒๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๒ 
คู่กรณี 

 
  มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีใน
การพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูก
กระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

  มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองได้ จะต้องเป็น 
 (๑)  ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
 (๒)  ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่อง
ที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (๓)  นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน 
แล้วแต่กรณี 
 (๔)  ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณา
ทางปกครองได้ 
  การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการ
กระท าของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

  มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัว
คู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วยตนเองและ
ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 
 



 
๒๒๙ รวมกฎหมายปกครอง 

  หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริง
ในเรื่องนั้นเพียงพอ หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าว  
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 
  การแต่งต้ังให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณี
หรือการที่ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิ
ตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 

  มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคน
หรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าใน
ค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้
เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุช่ือดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น  
  ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าสั่งทางปกครองในเรื่อง
เดียวกัน โดยไม่มีการก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝุายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของ
บุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
  คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ต่อไปด้วยตนเอง 
  ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบกับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 

 

ส่วนท่ี ๓ 
การพิจารณา 

 
 มาตรา ๒๖  เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็น
เอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการ
รับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสาร
ดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับ



 
๒๓๐ รวมกฎหมายปกครอง 

เอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ท า
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 
 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสาร
ที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๗๑๖๐  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองให้คู่กรณีทราบ ตามความจ าเป็นแก่กรณี 
 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
เสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีหรือ
ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท า
ค าสั่งทางปกครองนั้นด้วย 
 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตาม
วรรคสองครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาด
เอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
เวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด หรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้
ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้น
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 

                                           
๑๖๐ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 



 
๒๓๑ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือ
พยานหลักฐานของคู่กรณี 

  มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑)  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
 (๒)  รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของ
พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการ
กล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุุมเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓)  ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ 
 (๔)  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (๕)  ออกไปตรวจสถานที่ 
 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมี
หน้าที่แจ้งพยานหลักฐาน ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
 พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็น
มีสิทธิได้รับค่าปุวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี 
เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปน้ี เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 
 (๑)  เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 (๒)  เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท า
ค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 
 (๓)  เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือ 
ค าแถลง 
 (๔)  เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไมอ่าจกระท าได้ 
 
 



 
๒๓๒ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๕)  เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

  มาตรา ๓๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง
หรือชี้แจงหรือปูองกัน สิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างค าวินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนา
เอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๓๒   เ จ้ าหน้ าที่ อ าจ ไม่ อนุญาตให้ ตรวจดู เ อกสารหรื อ
พยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 

  มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความ
ประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทาง
ปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎ
ในเรื่องนั้น 
 ในกรณีที่การด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
มากกว่าหนึ่งราย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลา
เพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 

 
ส่วนท่ี ๔ 

รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 
 

  มาตรา ๓๔  ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการ
สื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
เข้าใจได ้  

  มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่ง
นั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยันค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ 



 
๒๓๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๓๖  ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน 
เดือนและปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของ
เจา้หน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 

  มาตรา ๓๗  ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทาง
ปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 (๒)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
 (๓)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเอง
หรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่งนั้นก็ได้ 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑)   เปน็กรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น 
 (๒)  เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
 (๓)  เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 
 (๔)   เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่
ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 

  มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้
บังคับกับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๓๙  การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนด
ข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 
 การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไข
ในกรณีดังต่อไปน้ีตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 
 (๑)  การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง 
  (๒)  การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้อง
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
 



 
๒๓๔ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๓)  ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
 (๔)  การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้อง
มีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนด
ข้อความในการจัดให้มีเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว 

  มาตรา ๓๙/๑๑๖๑  การออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หาก
มิได้มีกฎหมายหรือกฎก าหนดระยะเวลาในการออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็น
ประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก ากับ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๔๐  ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุ
กรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับ
การอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝุาฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์หรือการโต้แย้ง เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้า
ไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

  มาตรา ๔๑  ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 (๑)  การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไมม่ีผูย้ื่นค าขอในกรณทีี่เจ้าหน้าทีจ่ะ 
ด าเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 
 (๒)   ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง  
ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 (๓)  การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์  
ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
 (๔)  ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน  
ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง 

                                           
๑๖๑ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  



 
๒๓๕ รวมกฎหมายปกครอง 

 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
บันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพจิารณา
อุทธรณ์ตามส่วน ที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็น
กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การ
พิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนั้น 

 มาตรา ๔๒  ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลง
โดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น 
 เมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครอง
เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมี
ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือ
ให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายแสดง
การสิ้นผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 

  มาตรา ๔๓  ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลง
เล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 
 ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทาง
ปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมา
เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

 

 

 

 

 



 
๒๓๖ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๕ 
การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 
  มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้
ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการ
เฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะ
มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง๑๖๒ 
  มาตรา ๔๕  ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์
และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณี
ที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทาง
ปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔  วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณา  
ค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่ง
ทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการ
ท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลง

                                           
๑๖๒ มาตรา 44 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๓๗ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนใน
เรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงือ่นไขอย่างไรก็ได้ 

   มาตรา ๔๗  การใดที่กฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
คณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ส าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายดังกล่าว 

  มาตรา ๔๘ ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ส่วนท่ี ๖ 
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

 
  มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้น
ขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
หรือไม่ 
 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท า
ภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค าสั่งทาง
ปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

  มาตรา ๕๐  ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่
ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 



 
๒๓๘ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๕๑  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น
การให้เงิน หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดย
สุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกัน 
 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค าสั่ ง
ทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรือได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นต้อง
เสียหายเกินควรแก่กรณี 
 ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วย
กฎหมาย 
 (๒)  ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 (๓)  ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะ
ได้รับค าสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ที่ผู้รับค าสั่งทางปกครองได้ไป ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และใน
กรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็ม
จ านวน 

  มาตรา ๕๒  ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับ
ของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความ
เชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองได้ และให้น าความในมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
 ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจ
ได้รับหากค าสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 



 
๒๓๙ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๕๓  ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้
ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผล
ตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ เว้นแต่
เป็นกรณีที่คงต้องท าค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาท านองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่
การเพิกถอนไม่อาจกระท าได้ เพราะเหตุอื่น  ทั้ งนี้  ให้ค านึ งถึ งประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกประกอบด้วย 
 ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมี
ผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ใน
ค าสั่งทางปกครองนั้นเอง 
 
 (๒)  ค าสั่งทางปกครองนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มี
การปฏิบัติภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๓)  ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์เช่นนี้ในขณะท าค าสัง่ทางปกครองแลว้เจ้าหน้าทีค่งจะไม่ท าค าสั่งทางปกครอง
นั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๔)  บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท า
ค าสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนใน
กรณีนี้ให้กระท าได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์
ตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๕)  อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อ
ประชาชนอันจ าเป็นต้องปูองกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 
 ในกรณีที่มีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) 
และ (๕) ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดย
สุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองได้ และให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน
หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผล
ย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้
ในกรณีดังต่อไปน้ี 



 
๒๔๐ รวมกฎหมายปกครอง 

 (๑)  มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง 
 (๒)  ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของค าสั่งทางปกครอง 
 ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนท่ี ๗ 

การขอให้พิจารณาใหม่ 
 
  มาตรา ๕๔  เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ค าสั่งทางปกครองที่พ้นก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑)  มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
 (๒)  คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือ
ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 (๓)  เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
 (๔)  ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด
และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็น
ประโยชน์แก่คู่กรณี 
 การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
คู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 
 การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึง
เหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

 

 

 

 



 
๒๔๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๘ 
การบังคับทางปกครอง 

 

  มาตรา ๕๕  ถึง มาตรา ๖๓    (ยกเลิก)๑๖๓ 
 

หมวด ๒/๑ 
การบังคับทางปกครอง๑๖๔ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 
 
 มาตรา ๖๓/๑๑๖๕  การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  มาตรา ๖๓/๒๑๖๖  เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณา
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเอง ผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์ หรือผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าว 
  เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพียงเท่าที่ จ า เป็นเพื่อ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าสั่ งทางปกครอง โดย
กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 

                                           
๑๖๓ ส่วนท่ี 8 การบังคับทางปกครอง มาตรา 55 ถึง มาตรา 63 ยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๖๔ หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๖๕ มาตรา 63/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๖๖ มาตรา 63/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  มาตรา ๖๓/๓๑๖๗  ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
ไว้โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่า
มาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้
แทนก็ได ้

  มาตรา ๖๓/๔๑๖๘  ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หาก
บุคคลนั้นถึงแก่ความตายให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาท
ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ใน
บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น 
  ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้ง
มาตรการบังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดย
ให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาท
ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า 
  (๑) ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง 
  (๒) ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น 
  ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติ
บุคคลนั้นสิ้นสภาพ โอนกิจการหรือควบรวมกิจการ ให้ด าเนินการบังคับทางปกครอง
ต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังผู้ช าระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับ
โอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องออกค าสั่ง
ทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้น าหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๓/๕๑๖๙  ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้
ก าหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ 

                                           
๑๖๗ มาตรา 63/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๖๘ มาตรา 63/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๖๙ มาตรา 63/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เดียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ใน
หมวด ๒ ค าสั่งทางปกครอง 

  มาตรา ๖๓/๖๑๗๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้นกระท าในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐได้ฟูองคดีต่อศาลและศาลได้มีค าพิพากษาให้ช าระเงินหรือให้กระท า
หรือละเว้นกระท าแล้ว 
  เมื่อศาลได้รับฟูองคดีตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามส่วนที่ ๒ การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน และส่วนที่ ๓ การ
บังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า เว้นแต่จะได้มีการ
ถอนฟูอง หรือศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีจากสารบบความเพราะเหตุอื่น  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อ
การด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่ศาล
ได้รับฟูองคดี และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองในส่วนนั้น
ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงิน 

๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
 
  มาตรา ๖๓/๗๑๗๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วนได้ 
  ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังเจ้าพนักงาน
บังคับทางปกครองเพื่อด าเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป 

                                           
๑๗๐ มาตรา 63/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๗๑ มาตรา 63/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๔ รวมกฎหมายปกครอง 

  เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๖๓/๘๑๗๒  หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่ งให้ช าระเงินต้อง
ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงินเป็นที่สุด 
 ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ไม่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองภายในระยะเวลา
อุทธรณ์ 
  (๒)  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มี
การฟูองคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟูองคดี 
  (๓)  ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษายกฟูอง หรือเพิกถอนค าสั่งบางส่วน และ
คดีถึงที่สุดแล้ว 
  หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้ 
  การขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อช าระเงิน รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทาง
ปกครอง ให้กระท าได้แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

  มาตรา ๖๓/๙๑๗๓  กรณีที่มีการอุทธรณก์ารใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
และขอทุเลาการบังคับตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง หรือผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทาง
ปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง
ปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  มาตรา ๖๓/๑๐๑๗๔  เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอ านาจ 

                                           
๑๗๒ มาตรา 63/8 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๗๓ มาตรา 63/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๗๔ มาตรา 63/10 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๑)  มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต
ยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
  (๒)  มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่น 
ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว
เท่าที่จ าเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อ
เหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 
  หน่วยงานตาม (๑) ที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองในการด าเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่ ง 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา ๖๓/๑๑๑๗๕  ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ
บังคับทางปกครอง หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินอาจร้องขอให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นด าเนินการสืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีอ านาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ด้วย 
  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการสืบหาทรัพย์สิน และหากจ านวนเงินที่ต้องช าระตามมาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือตามมูลค่าที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ 
  ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไมเ่กินร้อยละสองครึ่งจากเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้  ทั้งนี้ 
จ านวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อจ านวนเงินที่ต้องช าระตามค าสั่ง
ทางปกครองในเรื่องนั้น หรือตามจ านวนที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง 

                                           
๑๗๕ มาตรา 63/11 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๖ รวมกฎหมายปกครอง 

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน การก าหนด
ค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  มาตรา ๖๓/๑๒๑๗๖  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่
กฎกระทรวงไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้ ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า 
  (๑)  เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่ง 
ให้ช าระเงิน 
  (๒)  ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการ 
บังคับทางปกครอง 
  (๓)  อ านาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๔)  เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 

  มาตรา ๖๓/๑๓๑๗๗  การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการ 
ยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง
ปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  
ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลช านัญพิเศษอื่น แล้วแต่กรณี  
ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับทาง
ปกครองนั้น 
  (๒)  ศาลปกครอง ส าหรับกรณีอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ (๑) 

  มาตรา ๖๓/๑๔๑๗๘  กรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอื่นได้มีการ 
ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อน าเงินมาช าระตามค าพิพากษา ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน
มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

                                           
๑๗๖ มาตรา 63/12 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๗๗ มาตรา 63/13 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๗๘ มาตรา 63/14 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๗ รวมกฎหมายปกครอง 

๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 
  มาตรา ๖๓/๑๕๑๗๙  ในกรณีที่มีการบังคับให้ช าระเงินและค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอฝุายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้
เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจ านวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ด าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือ
ได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วน 
   เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินเป็นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา และให้ถือว่าผู้อยู่ใน
บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
    เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี 
พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ต้ัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อด าเนินการบังคับคดีแล้ว 
   เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลจังหวัด ศาลแพ่ง 
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  
ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือที่
ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือท าค าสั่ง
ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี 
   กรณีค าขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
ภูมิล าเนาของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี หรือเพราะมีผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
หลายคนในมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดี จะยื่นค าขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้ 

                                           
๑๗๙ มาตรา 63/15 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๘ รวมกฎหมายปกครอง 

   หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   มาตรา ๖๓/๑๖๑๘๐  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็น
ที่สุดแล้ว และต่อมาผู้อยู่ในบังคับของค าสัง่ทางปกครองขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครอง
ที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือฟูองคดีต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่
เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่และหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้
ช าระเงินหรือศาลมีค าสั่งให้รับค าขอหรือได้รับค าฟูองไว้พิจารณา ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่ง
ทางปกครองอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจในการออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/
๑๕ เพื่อขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน หากศาลพิจารณาค าร้องแล้วมีค าสั่งให้งดการ
บังคับคดีให้ศาลส่งค าสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด รวมทั้งส่งค าบอก
กล่าวงดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินและบุคคลภายนอกผู้มี
ส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า 
  ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องว่าอาจได้รับความ
เสียหายจากการยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบ้ืองต้นแสดงว่าค าร้องนั้น
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่ง
ทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
ก าหนด เพื่อเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐส าหรับความ
เสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้น 
หรือก าหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ใน
บังคับของค าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลสั่งให้ด าเนินการบังคับคดี
ต่อไป 
   ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินหรือ
ศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงิน ได้มีค าสั่งใหท้บทวนค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/
๑๕ เพื่อเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัย
ที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะบังคับให้เป็นไปตาม

                                           
๑๘๐ มาตรา 63/16 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๔๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หมายบังคับคดีต่อไป เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอ านาจสั่ง
อย่างใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ 

   มาตรา ๖๓/๑๗๑๘๑  เพื ่อประโยชน์ในการบังคับคดี ให้น าความใน
มาตรา ๖๓/๑๐ และมาตรา ๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ใน
บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย 

   มาตรา ๖๓/๑๘๑๘๒  หน่วยงานของรัฐที ่ออกค าสั ่งให้ช าระเงินต้อง
ด าเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด และให้น า
ความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   มิให้น าระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามค าสั่งศาลตามมาตรา 
๖๓/๑๖ วรรคหนึ่ง มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง 

   มาตรา ๖๓/๑๙๑๘๓  เมื ่อศาลออกหมายบังค ับคดีและแต่งตั ้ง เจ ้า
พนักงานบังคับคดีแล้ว การด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั ่งท างปกครองที่
ก าหนดให้ช าระเงิน ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

 

ส่วนท่ี ๓ 
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า 

 
  มาตรา ๖๓/๒๐๑๘๔  ในส่วนนี้ 
   “ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ช าระเป็น
รายวันไปจนกว่าจะยุติการฝุาฝืนค าสั่งหรือได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ค่าปรับที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น 

                                           
๑๘๑ มาตรา 63/17 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๒ มาตรา 63/18 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๓ มาตรา 63/19 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๔ มาตรา 63/20 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๕๐ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๖๓/๒๑๑๘๕  ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้น
กระท า ถา้ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
    (๑)  เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท า
การแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม
รายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
นั้นสังกัด 
   (๒)  ให้มีการช าระค่าปรับบังคับการตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่
เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน 
   เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับบังคับการจ านวนเท่าใด ส าหรับ
ในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อปูองกันมิให้มี
การกระท าที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้ องออกค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท าก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องกระท าโดยสมควร
แก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน 

   มาตรา ๖๓/๒๒๑๘๖  ก่อนใช้มาตรการบั งคับทางปกครองตาม 
มาตรา ๖๓/๒๑ เจ้าหน้าที่จะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท า
ตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค าเตือนดังกล่าว
จะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้ 
  ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ 
   (๑)  มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่า
หนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้ 
   (๒)  ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วย
ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน หรือจ านวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี 
   การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 

                                           
๑๘๕ มาตรา 63/21 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๖ มาตรา 63/22 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๕๑ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๖๓/๒๓๑๘๗  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือนตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท าได้ 
ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลังเข้าด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ 
แต่ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุ 
   ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
เจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจได้ 

   มาตรา ๖๓/๒๔๑๘๘  ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย 
หรือเงินเพิ่มรายวันโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับทางปกครองตาม
ส่วนที่ ๒ ต่อไป 

   มาตรา ๖๓/๒๕๑๘๙  การฟูองคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้  
ให้เสนอต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับ
ทางปกครองนั้น 

 

หมวด 3 
ระยะเวลาและอายุความ 

 
 มาตรา ๖๔ ก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรก
แห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็น
วันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่บุคคลใดต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยกฎหมายหรือโดยค าสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับ

                                           
๑๘๗ มาตรา 63/23 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๘ มาตรา 63/24 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
๑๘๙ มาตรา 63/25 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



 
๒๕๒ รวมกฎหมายปกครอง 

เจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับค าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดใน
วันท างานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค าสั่งจะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

 มาตรา ๖๕  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยาย
อีกได้ และถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยก าหนดให้มีผล
ย้อนหลังได้เช่นกัน ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้
สิ้นสุดลงตามนั้น 

 มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจาก
ความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่ง
ส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่น
ว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

 มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้
วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาจะ
ถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอหรือทิ้งค าขอให้
ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นค าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 

 

หมวด ๔ 
การแจ้ง 

 
 มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจ
กระท าโดยวาจาหรือเป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายก าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น 
 ในกรณีค าสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 

 มาตรา ๖๙  การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่น
ที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะ
ให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 



 
๒๕๓ รวมกฎหมายปกครอง 

 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนา
ของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 
 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไป
ยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 

 มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธี ให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้ รับ 
ไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
ที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือ
ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 มาตรา  ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อ
ครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันส่ง ส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่
เริ่มด าเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ 
ที่ท าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ าเภอที่ผู้รับมีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับ
แจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตัวและ
ภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

 มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค าสั่งทางปกครองจะใช้
วิธีส่งทางเครื่องโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการ
โทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งค าสั่งทางปกครองตัวจริงโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระท าได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับ
แจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน      
ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน
หรือหลังจากนั้น 

 



 
๒๕๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 

 
  มาตรา ๗๕  การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้ง
โดยระบุตัวบุคคล 

  มาตรา ๗๖  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 (๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 (๖)  มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ านาจ
แต่งต้ังอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้
แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  มาตรา ๗๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

  มาตรา ๗๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของ
คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 



 
๒๕๕ รวมกฎหมายปกครอง 

 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้า
ต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่
วันนัดประชมุที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความ
ประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

  มาตรา ๘๐  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว 
กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพื่อ
รักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความ  
จ าเป็นได ้
 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการ
ด าเนินการประชุมให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๘๒  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๘๓  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุม และถ้ากรรมการฝุายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึก
ความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 



 
๒๕๖ รวมกฎหมายปกครอง 

 มาตรา ๘๔  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือ
ชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น 
 ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้
ในค าวินิจฉัยได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  มาตรา ๘๕  ให้ถือว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
วางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๘๖  บรรดาค าขอเพื่อให้มีค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้
ก่อนที่ระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาค าขอดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือกฎส าหรับเรื่องนั้นได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา ๘๗  เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ 
ให้เป็นอันยกเลิก 

 

        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        บรรหาร ศลิปอาชา 

        นายกรัฐมนตร ี
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินงาน
ทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้
สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยัง
เป็นการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 



 
๒๕๗ รวมกฎหมายปกครอง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๙๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การจัดท าค าสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและอ านวย
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปัจจุบัน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง
ที่ก าหนดให้ช าระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนดให้น า
วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการ
บังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ
บังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติที่
ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชน
ด าเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้ในที่สุด  ดังนั้น สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพื่อให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                           
๑๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 69 ก/หน้า 115/27 พฤษภาคม 2562 



 
๒๕๘ รวมกฎหมายปกครอง 

กฎกระทรวง 
    (พ.ศ. ๒๕๔๐)๑๙๒ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค า
เสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย 
  (๑)  คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 
  (๒)  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว 
  (๓)  สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ 
  (๔)  สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

  ข้อ ๒  เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่
ต้องให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้ 
  (๒)  เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว 

 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
           พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 

                                           
๑๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 17 ก/หน้า 27/22 พฤษภาคม 2540 



 
๒๕๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้การ
รับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ 
หรือยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๑๙๓ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค า
เสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
  ให้ค าสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 
๓๐ วรรคสอง (๖) 
  (๑)  การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้
ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๒)  การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของ
บุคคล 
  (๓)  การไม่ออกหนังสือเดินทางส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ 
  (๔)  การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 
  (๕)  การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
  (๖)  การสั่งให้เนรเทศ 

 
     ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
     นายกรัฐมนตร ี

                                           
๑๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 17 ก/หน้า 29/22 พฤษภาคม 2540 



 
๒๖๐ รวมกฎหมายปกครอง 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้งหรือไม่สมควรแจ้ง
ให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนการท าค าสั่งทางปกครอง เป็นค าสั่ง
ทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อนการท า
ค าสั่งทางปกครองประกอบมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้การก าหนดค าสั่งทางปกครองดังกล่าว
ต้องกระท าโดยกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๑๙๔ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค า
เสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “เอกสาร” ให้หมายความรวมถึงสิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้ เรื่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล รูป ตัวเลข หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพ
ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของหนังสือ แฟูม 
รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และวัตถุใด  ๆ 
บรรดาที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง 

  ข้อ ๒  คู่กรณีที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการ
โต้แย้งหรือชี้แจงหรือปูองกันสิทธิของตนเองในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจ
ท าค าร้องขอด้วยวาจา หรือท าเป็นหนังสือโดยน ามายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่หรือ

                                           
๑๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 14 ก/หน้า 31/22 พฤษภาคม 2540 



 
๒๖๑ รวมกฎหมายปกครอง 

หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือโดยสั่งทางไปรษณีย์โดยระบุเอกสารหรือ
ลักษณะของเอกสารที่ต้องการจะตรวจดู 
  ในกรณีมีค าขอด้วยวาจาหรือค าขอเป็นหนังสือโดยน ามายื่นด้วยตนเองให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาให้คู่กรณีได้ตรวจดูเอกสารในขณะนั้น แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมที่จะให้
ตรวจดูในขณะนั้นได้หรือเป็นกรณีมีค าขอเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาและแจ้งก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะให้ตรวจดูเอกสารให้คู่กรณีทราบ 

  ข้อ ๓  ในการตรวจดูเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่การ
ตรวจดูความเหมาะสมและต้องระมัดระวังมิให้เอกสารช ารุด เสียหายหรือสูญหาย 
  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการให้  คู่กรณีตรวจดูเอกสาร โดย
ค านึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร 

  ข้อ ๔  ในการยื่นค าขอตรวจดูเอกสาร คู่กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ต้อง เสีย
ค่าธรรมเนียมเพื่อการดังกล่าว 
  ในการให้คู่กรณีตรวจเอกสารใด ถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจดู
ตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่
เห็นสมควร 
  การก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องเสีย
ในการตรวจดูเอกสารตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับส านักงานและบุคลากรของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นประกอบด้วย แต่ไม่สูงกว่าอัตราในตลาดหากให้เอกชนจัดท า 
แต่ในกรณีเล็กน้อยจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ 

  ข้อ ๕  ถ้าคู่กรณีต้องการส าเนาเอกสารใด ให้ เจ้าหน้าที่ พิจารณา
ด าเนินการให้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องระมัดระวังมิให้ต้นฉบับเอกสารช ารุด 
เสียหาย หรือสูญหาย 
  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการจัดท าส าเนาเอกสารโดยค านึงถึง
ประเภทหรือลักษณะของเอกสาร 
 
 



 
๒๖๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในการจัดท าส าเนาเอกสาร ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่เห็นสมควร แต่ในกรณีเล็กน้อยจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายก็
ได้ และให้น าความในข้อ ๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

         พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
             นายกรัฐมนตร ี

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในการพิจารณาทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้โต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างข้ออ้างหรือข้อเถียงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาท าค าสั่งทางปกครองอันเป็นการปูองกันสิทธิของคู่กรณี  หาก
คู่กรณีไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
ทางปกครองของเจ้าหน้าที่แล้ว คู่กรณีก็ย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าตนมีสิทธิประการใด และควร
ปูองกันสิทธิของตนเองอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ให้สิทธิแก่คู่กรณีในการขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็น เพื่อที่จะ
ด าเนินการโต้แย้งหรือชี้แจง หรือปูองกันสิทธิของตนได้ โดยก าหนดให้การตรวจดู
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่เอกสารหรือพยานหลักฐาน
นั้นเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖๓ รวมกฎหมายปกครอง 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๑๙๕ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ ค าสั่งทางปกครองไม่รวมถึง 
  (๑)  ค าสั่งทางปกครองอันเป็นวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๒ 
  (๒)  ค าสั่งทางปกครองอันเป็นวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

  ข้อ ๒  การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท า
ค าสั่งไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง
เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการประจ าจังหวัดหรือส่วนราชการประจ าอ าเภอของ 
กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน 
  (๒)  เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
หรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขต 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการนั้น 
  (๓)  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งด ารงต าแหน่งสูงกว่านั้น 

                                           
๑๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 17 ก/หน้า 34/22 พฤษภาคม 2540 



 
๒๖๔ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๔)  ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครองเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า 
  (๕)  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 
  (๖)  ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการวุฒิสภา 
  (๗)  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  (๘)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัด นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการของอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของสภาต าบล เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้แล้วใน (๑) 
หรือ (๓) 
  (๙)  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ท า
ค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  (๑๐)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคณะบริหารท้องถิ่น 
  (๑๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง
เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค 
  (๑๒)  ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๑๓)  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งการหรือมอบหมายให้เอกชนปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับค าสั่งหรือ
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
  (๑๔)  ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้จาก
ข้างต้น 
 
 



 
๒๖๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๑๕)  เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครองเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุม 

 

     ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

     นายกรัฐมนตร ี
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักการของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์ให้มีการอุทธรณ์ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ได้เพียงหนึ่งชั้น ก่อนที่
จะน าคดีขึ้นวินิจฉัยยังองค์กรที่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแก้ไขหรือทบทวนค าสั่งทางปกครองให้ถูกต้อง และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ก่อนที่จะน าคดีขึ้นวินิจฉัยยังองค์กรที่มี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกล่าวด้วย และโดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๑๙๖ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวง 
ดังต่อไปน้ี 

                                           
๑๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 17 ก/หน้า 37/22 พฤษภาคม 2540 



 
๒๖๖ รวมกฎหมายปกครอง 

  ให้ค าสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณที่
สามารถท าให้รับรู้ถึงค าสั่งทางปกครองนั้นได้ทันที เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อได้
แจ้ง 

 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

      นายกรัฐมนตร ี
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปการ
แจ้งค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
อาจกระท าด้วยวาจาหรือหนังสือ แต่มีค าสั่งทางปกครองบางประเภทที่แสดงให้ทราบ
โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ซึ่งต้องมีผลทันทีและโดยที่มาตรา ๖๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองให้ทราบโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๑๙๗ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติ ราชก ารทางปกครอง พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  การคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะท าการพิจาณาทางปกครองในเรื่อง
ใดไม่ได้ตามมาตรา ๑๓ หรือตามมาตรา ๑๖ ให้คู่กรณีท าค าคัดค้านเป็นหนังสือถึง

                                           
๑๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 19/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๖๗ รวมกฎหมายปกครอง 

เจ้าหน้าที่ผู้นั้น โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่ง
การคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย 

  ข้อ ๒  การยื่นหนังสือคัดค้าน ต้องกระท าก่อนได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครอง 
โดยคู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ 

  ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสือด้วยคัดค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านนั้นเอง หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าที่
สารบรรณ หรือเจ้าหน้าที่คนหน่ึงคนใดในหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้ 

  ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสือคัดค้านทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้จ่าหน้าซองถึง
เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ หรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดในหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้ 

  ข้อ ๕  เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้ผู้รับจัดให้มีการประทับตรารับ 
และลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสาร
บรรณ และในกรณีที่คู่กรณียื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง ให้ผู้รับออกใบรับหรือจัดให้
ออกใบรับให้ด้วย 

  ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รับหนังสือคัดค้านมิใช่เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน ให้ผู้รับนั้น
แจ้งการรับพร้อมทั้งหนังสือคัดค้านให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
ภายในวันท าการรุ่งขึ้น 

  ข้อ ๗  เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือ 
ข้อ ๖ แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านปฏิบัติดังน้ี 
  (๑)  ในกรณีที่ถูกคัดค้านเพราะเหตุมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๑๔ ให้หยุด
การพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และส่งหนังสือคัดค้านพร้อมท าค าชี้แจงไปยังผู้บังคับบัญชา
เหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งภายในห้าวันท าการเพื่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้พิจารณาและ
มีค าสั่งต่อไป 
  (๒)  ในกรณีที่ถูกคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถ้าเห็นว่าตนมีเหตุ
ตามที่ถูกคัดค้านให้ปฏิบัติตาม (๑) แต่ถ้าเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่ถูกคัดค้าน จะท าการ
พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อ
พิจารณาและมีค าสั่งต่อไป 



 
๒๖๘ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านขึ้นไปชั้นหนึ่งไม่มี
อ านาจพิจารณาและสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสือคัดค้านและค าชี้แจงให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจพิจารณาสั่งการเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

  ข้อ ๘   ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗ พิจารณาสั่งการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่
เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านและค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน 
  ในการพิจารณาค าคัดค้าน ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ผูกพันกับค าคัดค้านหรือพยานหลักฐานของ
คู่กรณี 
  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าค าคัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ท าให้ถูก
คัดค้าน และสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีอ านาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเป็นผู้ท าหน้าที่แทนได้เข้าท าหน้าที่นั้นและแจ้งให้
คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าค าคัดค้านมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งยกค าคัดค้านและแจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 
  การพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไม่ตัด
อ านาจผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่าที่จะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว 
 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      ชวน หลีกภัย 
      นายกรัฐมนตร ี

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ วรรค
สอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ บัญญัติว่าการยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้านและการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่น
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 



 
๒๖๙ รวมกฎหมายปกครอง 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๑๙๘ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๖ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  การคั ดค้ านว่ าประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ ใ ด ใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองจะท าการพิจารณาทางปกครองเรื่องใด
ไม่ได้ตามาตรา ๑๓ ให้ท าค าคัดค้านถึงประธานกรรมการ แต่ถ้าเป็นการคัดค้านตาม
มาตรา ๑๖ ให้ท าค าคัดค้านถึงผู้ถูกคัดค้าน 
  การคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือนั้นด้วย 

  ข้อ ๒  การยื่นหนังสือคัดค้าน คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ แต่ต้องก่อนได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครอง 

  ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อผู้ถูก
คัดค้าน กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้ 

  ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสือคัดค้านทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้ 

  ข้อ ๕  เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้ผู้รับจัดให้มีการประทับตรารับ 
และลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสาร
บรรณ และในกรณีที่คู่กรณียื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง ให้ผู้รับออกใบรับหรือจัดให้
ออกใบรับให้ด้วย 

                                           
๑๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 22/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๗๐ รวมกฎหมายปกครอง 

  ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รับหนังสือคัดค้านมิใช่ประธานกรรมการหรือผู้ถูก
คัดค้าน ให้ผู้นั้นแจ้งการรับพร้อมทั้งหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการหรือผู้ถูกคัดค้าน 
แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ ๗  เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี ให้
ด าเนินการ ดังนี ้
  (๑)  ในกรณีคัดค้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้าน 
  (๒)  ในกรณีคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ถ้าผู้ที่ถูกคัดค้านเห็นว่าตนไม่มีเหตุ
ตามที่ถูกคัดค้านจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ
ทราบเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น 

  ข้อ ๘  ในการพิจารณาค าคัดค้าน คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูก
คัดค้านช้ีแจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ผูกพันกับค าคัดค้านหรือค าชี้แจงของ 
ผู้ถูกคัดค้านหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
  เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งมติที่
ประชุมให้ผู้ถูกคัดค้านและคู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

 

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ชวน หลีกภัย 
    นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสี่ 
และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 



 
๒๗๑ รวมกฎหมายปกครอง 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๑๙๙ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  การมอบอ านาจในการด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าค าสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

  ข้อ ๒  การมอบอ านาจในการด าเนินพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าค าสั่งทางปกครองในราชการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

  ข้อ ๓  การมอบอ านาจในการด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าค าสั่งทางปกครองในสังกัดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ 

  ข้อ ๔  การมอบอ านาจในการด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างหน่วยงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างหน่วยงานนั้น 
  ความตกลงตามวรรคหนึ่ งให้ท าเป็นหนังสือและก าหนดต าแหน่ง 
ของเจ้าหน้าที่ที่จะมอบและรับมอบอ านาจไว้ในข้อตกลงนั้นด้วย 
     

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตร ี
                                           
๑๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 24/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๗๒ รวมกฎหมายปกครอง 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๖ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมอบอ านาจให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ด าเนินการได้ จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๒๐๐ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวง หรือส านักงานปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 
  (๒)  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่ง
ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แล้วแต่
กรณี 
  (๓)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่
ของราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด 

                                           
๒๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 26/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๗๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๔)  ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่
กรณี 
  (๕)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือปลัดเมืองพัทยา ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี 
  (๖)  ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๕) โดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  (๗)  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง
เป็นเอกชน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๘)  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

  ข้อ ๒  ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑ เป็นผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครองให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง 

  ข้อ ๓  ความในข้อ ๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกรณีที่กฎหมายใดก าหนด
เรื่องผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดไว้โดยเฉพาะ 

 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตร ี
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๗ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า  
ผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 
๒๗๔ รวมกฎหมายปกครอง 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๒๐๑ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่ 
ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ได้แก่ 
  (๑)  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินสอง
หมื่นบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองทุกท้องที่ ทั่ว
ราชอาณาจักร 
  (๒)  คณะกรรมการตามกฎหมายมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทาง
ปกครองได้ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครองทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (๓)  ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกิน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองทุก
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (๔)  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจ
ก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี 
  (๕)  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมีอ านาจก าหนดค่าปรับทาง
ปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน  ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครองที่อยู่ในเขตจังหวัด 

                                           
๒๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 28/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๗๕ รวมกฎหมายปกครอง 

  (๖)  นายอ าเภอมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองที่อยู่ในเขตอ าเภอ 
  (๗)  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดจ านวน
ค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งทางปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจ 
  (๘)  ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมีอ านาจก าหนด
จ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน  ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (๙)  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทาง
ปกครองได้ไม่เกินห้าพันบาทต่อวัน ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจ 
  (๑๐)  เอกชนซึ่งได้รับมอบให้ใช้อ านาจปกครองของรัฐอาจใช้มาตรการ
ปรับทางปกครองได้ ส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยเสนอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนด
จ านวนค่าปรับทางปกครองเป็นรายกรณีไป แต่ทั้งน้ีไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน 

  ข้อ ๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
เห็นว่าการก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองตามอ านาจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะท าให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอ านาจก าหนดหรือ
ควบคุมดูแลซึ่งมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองสูงกว่าตน เป็นผู้ก ากับจ านวน
ค่าปรบัทางปกครองได้ 

  ข้อ ๓  ให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครอง
ด าเนินการบังคับให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองทุกสิบห้าวัน 

  ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ที่ช าระค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน 
  ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นค่าปรับทางปกครองตามกรณีใด
และให้บันทึกการช าระค่าปรับทางปกครองไว้ในต้นเรื่องด้วย 

 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      ชวน หลีกภัย 
      นายกรัฐมนตร ี



 
๒๗๖ รวมกฎหมายปกครอง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๘ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองในแต่ละระดับมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทาง
ปกครองเพื่อบังคับแก่ผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้

 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)๒๐๒ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งค าสั่ง
ทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ใน
กรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับหรือไม่มีผู้รับ ได้แก่ 
  (๑)  เจ้าพนักงานต ารวจ 
  (๒)  ข้าราชการส่วนกลาง 
  (๓)  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก ่
   (ก)  ก านัน 
   (ข)  แพทย์ประจ าต าบล 
   (ค)  สารวัตรก านัน 
   (ง)  ผู้ใหญ่บ้าน 
   (จ)  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 

                                           
๒๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนท่ี 5 ก/หน้า 31/9 กุมภาพันธ์ 2542 



 
๒๗๗ รวมกฎหมายปกครอง 

 
   (ฉ)  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   (ช)  ข้าราชการประจ าอ าเภอหรือจังหวัด 
 
      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตร ี
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การวางหนังสือ
หรือปิดหนังสือหากได้กระท าต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็น
พยาน ให้ถือว่าได้มีการแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแล้ว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)๒๐๓ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
  อาศัยอ านาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม “ค าสั่งทางปกครอง” ใน
มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
  ให้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นค าสั่งทางปกครอง 
  ๑. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
 

                                           
๒๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนท่ี 78 ก/หน้า 13/22 สิงหาคม 2543 



 
๒๗๘ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๑) การสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ 
เช้า หรือให้สิทธิประโยชน์ 
   (๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิ
ประโยชน ์

   (๓)  การสั่ งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการ
ด าเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน 
   (4)  การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
   ๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา 

 
 

       ให้ไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔3 
        ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตร ี
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค าสั่งของเจ้าหน้าที่
ในบางกรณีอาจมีปัญหาการตีความว่าเป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ และค าสั่งดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลและประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้
การออกค าสั่งที่เป็นปัญหานี้ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรม สมควรก าหนดให้เป็นค าสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๗๙ รวมกฎหมายปกครอง 

 
 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
   พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 
   เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้รัฐได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การ
ปูองกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
รวมตลอดทั้งเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่
ถูกเวนคืน และให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการส ารวจและ
รังวัดได้ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 



 
๒๘๐ รวมกฎหมายปกครอง 

   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

   มาตรา ๒๒๐๔  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิก  
   (๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   (๒) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง  
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
   “เวนคืน” หมายความว่า การให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ที่มิใช่ของรัฐตามเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงการให้ได้มาโดย
วิธีการซื้อขายตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และหมวด ๔ การได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย 
  “อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น 
หรือทรัพย์อย่างอื่นอันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินนั้น 
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดผู้กระท าการเพือ่ประโยชน์ของ
รัฐ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่
แต่งต้ังให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   “เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
                                           
๒๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 71 ก/หน้า 1/29 พฤษภาคม 2562 



 
๒๘๑ รวมกฎหมายปกครอง 

   “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น แล้วแต่กรณี 
   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐ 

   มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น การ
ใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
หนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือในกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็น
เจ้าของหรือไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งเจ้าของได้ การแจ้งให้กระท าโดยวิธีการปิดประกาศ
ไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันเข้าด าเนินการใด เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ประกาศ
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

   มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘๒ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๑ 
การได้มาซึ่งอสังหารมิทรัพย์โดยการเวนคืน 

 

ส่วนที่ ๑ 
การตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 

 
   มาตรา ๗  เมื่อรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจ าเป็นใน
กิจการสาธารณูปโภค การปูองกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น หรือเพื่อน าไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้เวนคืน
ตามหมวดนี ้
    ประโยชน์สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการผังเมือง การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูป
ที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์  การอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   มาตรา ๘  เมื่อมีความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดินตามมาตรา ๗ และ
จ าเป็นต้องส ารวจเพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนด
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
   (๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 
   (๒) ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
   (๓) แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเท่าที่จ าเป็น 
   (๔) ระยะเวลาการเริ่มต้นเข้าส ารวจ 
   (๕) เจ้าหน้าที่เวนคืน 
   (๖) แผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
   การก าหนดวัตถุประสงค์ตาม (๑) จะก าหนดหลายวัตถุประสงค์ตามความ
จ าเป็นก็ได้ 



 
๒๘๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตาม (๑) ก็ได้ แต่ต้อง
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติม และต้องกระท าภายในก าหนดระยะเวลาตาม (๒) 
   ในการจัดท าแผนที่เพื่อก าหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้กรมที่ดินส่ง
ส าเนาแผนที่ระวางที่ดินที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยให้
เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงที่เรียกเก็บตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของส านัก
งบประมาณจัดสรรเงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้เสนอพร้อมกับการ
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการด าเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดท า ระยะเวลาการใช้จ่ายและตาม
ก าลังเงินของแผ่นดิน โดยให้น าเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

   มาตรา ๙  ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒) ให้
ก าหนดเท่าที่จ าเป็นเพื่อการส ารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการรังวัดที่ดิน แต่จะ
ก าหนดเกินห้าปีมิได้ 

   มาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจเพื่อให้ทราบถึงอสังหาริมทรัพย์
ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๘ (๒) 
   หากเจ้าหน้าที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง และยังประสงค์จะท า
การส ารวจเพื่อให้ทราบถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ 
   หากการด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จและมิได้มีการเสนอให้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่ภายในก าหนดเวลา ถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจ านวน
เท่าใด ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่
ตัดอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ขึ้นใหม ่
 



 
๒๘๔ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๑๑  ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยนอกจากต้องด าเนินการตามมาตรา ๕ แล้ว ให้ปิด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปน้ีด้วย 
   (๑) ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 
   (๒) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต ศาลากลางจังหวัด  
ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ท าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ เฉพาะในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 
   (๓) ส านักงานที่ดินจั งหวัดและส านักงานที่ดินอ า เภอในท้องที่ที่
อสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังอยู่ 

   มาตรา ๑๒  ภายในก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะ
เวนคืน และกระท าการเท่าที่จ าเป็นเพื่อท าการส ารวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของทราบถึงกิจการที่จะกระท าล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเข้าท าการส ารวจ และต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าของ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เจ้าของชอบที่จะได้รับเงินค่าชดเชยส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่กระท านั้น 

   มาตรา ๑๓  การก าหนดระยะเวลาการเริ่มต้นเข้าส ารวจตามมาตรา ๘ (๔) 
ให้ก าหนดเท่าที่จ าเป็นซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๘ ใช้บังคับ 
   ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รัฐมนตรีอาจอนุมัติ ให้ขยาย
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
   การขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ท าเป็นประกาศและต้องระบุเหตุผล
การขยายระยะเวลาไว้ด้วย และให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 

 



 
๒๘๕ รวมกฎหมายปกครอง 

    มาตรา ๑๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าท าการส ารวจตามมาตรา ๑๒ 
ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ประกาศก าหนด 

   มาตรา ๑๕  ในระหว่างการด าเนินการส ารวจ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบถึงที่ดินที่จะเวนคืนแปลงใดแล้ว ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการรังวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการรังวัดที่ดินแปลงนั้นด้วย แต่ต้องแจ้งก าหนดวันเวลาการรังวัดเป็น
หนังสือให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบและมาชี้หรือระวังแนวเขต โดยต้องแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
   ในกรณีที่เจ้าของที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่มาชี้หรือระวังแนวเขต หรือมาแต่ไม่
ยอมลงช่ือรับรองแนวเขต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการรังวัดต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการ
ชี้หรือรับรองแนวเขต 
   ในการรังวัดตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการรังวัดเองหรือขอให้
เจ้าพนักงานที่ดินท าการรังวัดให้ หรือมอบหมายให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
ช่างรังวัดเอกชนท าการรังวัดก็ได้ และให้ถือว่าการรังวัดดังกล่าว เป็นการรังวัดของเจ้า
พนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   เพื่อประโยชน์แห่งการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินอ านวย
ความสะดวกและให้ความร่วมมือตามที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
   การรังวัดตามมาตรานี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา ๑๖  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้กรมที่ดิน
ทราบ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นทราบโดยให้หมาย
เหตุไว้ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวิธีการที่อธิบดีกรมที่ดินก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 



 
๒๘๖ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๑๗  เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ถ้าในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้น 
   (๑) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่พลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดิน      
นั้นอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เมื่อ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย และเจ้าหน้าที่ได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๘ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินเฉพาะ
แปลงหรือส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าว โดยมิต้อง
ด าเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า
ครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันได้ 
   (๒) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดิน
ที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังให้ความ
ยินยอมหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการหวงห้ามให้ความยินยอม และได้รับความยินยอม
จากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ในที่ดินนั้นอยู่ในวันที่พระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้นมี
ผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือถอนการหวงห้ามส าหรับ
ที่ดินเฉพาะแปลงหรือส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงคแ์ห่งการเวนคนืดังกล่าว โดยมิ
ต้องด าเนินการถอนสภาพหรือถอนการหวงห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุหรือตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจครอบครอง ดูแล และใช้
ประโยชน์ที่ดินน้ันได้ 
 



 
๒๘๗ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๓) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตปุาไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
เข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได ้
   (๔) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่นั้นจากอธิบดีกรม
ปุาไม้ และเมื่ออธิบดีกรมปุาไม้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ 
มีผลเป็นการเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติเฉพาะแปลงหรือส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมปุาไม้ให้ความเห็นชอบ โดยมิ
ต้องด าเนินการเพิกถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ และให้เจ้าหน้าที่มี
อ านาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินน้ันได้ 
   ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กระทรวงการคลัง ตามอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่ 

   มาตรา ๑๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์
ของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ทั้งนี้ เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐได้มาโดยการเวนคืนและการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ท าให้
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง และวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเป็น
วัตถุประสงค์ที่ ใช้เป็นเหตุในการเวนคืนได้ ให้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
 
 
 



 
๒๘๘ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนที่ ๒ 
การก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น 

 
   มาตรา ๑๙  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ ผู้แทน
กรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต และผู้บริหารท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็น เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานอื่น
ของรัฐเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง หมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในแนวเขตพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๘ ถ้าแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อจะพิจารณาก าหนดเงินค่าทดแทนหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   ให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับกับกรณีที่แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ครอบคลุมท้องที่มากกว่าหนึ่งอ าเภอด้วยโดยอนุโลม 

   มาตรา ๒๐  การก าหนดราคาเบื้องต้นส าหรับที่ดินที่เวนคืน ให้ค านึงถึง
ราคา สภาพ เหตุและวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ีประกอบกัน 
   (๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระ
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ 
   (๒) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่ก าหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 



 
๒๘๙ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๔) สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น และ 
   (๕) เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 
   การก าหนดราคาเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   มาตรา  ๒๑   ให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๑๙ ก าหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และประกาศให้ประชาชนทราบ ณ สถานที่ที่ก าหนด
ไว้ตามมาตรา ๑๑ 
   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ไม่อาจก าหนด
ราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รัฐมนตรีอาจ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคสองได้ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยท าเป็นประกาศและระบุ
เหตุผลการขยายระยะเวลาไว้ด้วย และให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ ได้ก าหนดไว้ต่ าหรือสูงเกินไป ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม รัฐมนตรีจะ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดราคาใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นก็ได้ ราคาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ ก าหนด 

    มาตรา ๒๒  ถ้าการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนได้
กระท าให้ที่ดินที่เหลืออยู่ในแปลงเดียวกันนั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นน้ันหักออก
จากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดจะหักเกินร้อยละห้าสิบของเงินค่า
ทดแทนมิได้ 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่เจ้าของมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่
เรียกเก็บส าหรับที่ดินแปลงนั้นจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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   ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท าให้ที่ดินในแปลงเดียวกันที่เหลืออยู่นั้นมีราคา
ลดลง ให้ก าหนดเงินค่าทดแทนให้ส าหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้น 
   ในกรณีที่ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้กระท าอย่างใดให้ที่ดิน
เปลี่ยนสภาพไปในลักษณะที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์
จากที่ดินนั้น ให้เจ้าของด าเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม หากเจ้าของไม่
สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการออกจาก ค่า
ที่ดิน แต่ต้องไม่เกินราคาเบื้องต้นส าหรับที่ดินที่เวนคืนตามมาตรา ๒๐  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ดินนั้นประกอบด้วย 
   การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราคาที่ดินที่ เวนคืนมาสูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างหรือต่อเติมขึ้น การเพาะปลูก การท าให้ที่ดินเจริญ
ขึ้น หรือการเช่า ที่ได้ท าขึ้นก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ โดยอุบายฉ้อฉลเพื่อ
ประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน หรือท าขึ้นภายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๘ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทนส าหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว 

   มาตรา ๒๔  ในกรณีที่เจ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้
ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพ หรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างแท้จริง ถ้าหากมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ภายในห้าปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา 
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ จะก าหนดราคาต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๐ ก็ได้ 
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับที่ดินที่ได้มาโดยการยกให้หรือทางมรดก 
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ส่วนท่ี ๓ 
การเจรจาตกลงซื้อขายและการเวนคืน 

 
        มาตรา ๒๕  ในระหว่างการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ เมื่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ประกาศก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเจรจาตกลงซื้อขายและก าหนดเงินค่าทดแทนได้ในราคาที่ไม่เกิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการดังกล่าวก าหนด 
   หากเจ้าของตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดท า
สัญญาซื้อขายกับเจ้าของโดยเร็วตามแบบที่เจ้าหน้าที่ก าหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท าสัญญาซื้อขาย  ทั้งนี้ 
ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันช าระเงิน 

   มาตรา ๒๖  ในการด าเนินการซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้น าความใน
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และส่วนที่ ๔ เงินค่าทดแทน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่เจ้าของตกลงซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีก
ร้อยละสองของราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ก าหนด 
   การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับที่ดิน โรงเรือน สิ่ งปลูกสร้าง หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นไม่ตัดสิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๒๗  การซื้อขายอสังหารมิทรพัยต์ามมาตรา ๒๕ และการโอนที่ดนิ
ที่ได้มาจากการเวนคืน ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

   มาตรา ๒๘  ในกรณีที่เจ้าของรายใดไม่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรา ๒๕ ให้ด าเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไปโดยเร็ว 
   ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรค
หนึ่ง และพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ยังมีผลใช้บังคับ ถ้ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ถ้า
ปล่อยเนิ่นช้าไป จะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐ
อันส าคัญอย่างอื่น เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศการเข้า
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ครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนการเวนคืนก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะเข้า
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่
เจ้าของหรือวางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว 
   ประกาศตามวรรคสองต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ในประกาศดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าเจ้าของมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน และใน
กรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทน เจ้าหน้าที่จะวางเงินค่าทดแทนไว้ ณ ที่ใด การ
ประกาศดังกล่าว นอกจากต้องแจ้งให้เจ้าของทราบแล้ว ให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 
   เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือวางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว ก่อน
เข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเจ้าของ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนหรอืวางเงิน และกรณีที่
มีความจ าเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือขนย้ายทรัพย์สิน ให้เจ้าของด าเนินการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวถ้า
เจ้าของไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้
เอง โดยให้เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
   ในการเข้าครอบครองตามวรรคสอง ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นพิเศษ
เนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน
ค่าทดแทนส าหรับความเสียหายส่วนนี้เพิ่มขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   การประกาศตามวรรคสองไม่เป็นการตัดสิทธิของเจ้าของและอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ที่จะท าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ แม้พระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘ จะสิ้นอายุแล้วก็ตามแต่ต้องกระท าก่อนที่ จะมีการเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนั้นต่อสภาผู้แทนราษฎร และให้ถือว่าการท าสัญญาซื้อขาย
ดังกล่าวเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ 

   มาตรา ๒๙  ในการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย
ต้องก าหนดรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   (๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 
   (๒) ระยะเวลาการเข้าใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
 



 
๒๙๓ รวมกฎหมายปกครอง 

   (๓) เจ้าหน้าที่เวนคืน 
   (๔) รายละเอียดเก่ียวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน 
   (๕) รายชื่อเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
   (๖) แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่เวนคืนอย่างชัดเจน 
   ในพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไว้ด้วยก็ได้ 
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น จะแก้ไขวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนก็ได้ แต่ต้องตรา
เป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวต้องกระท าไม่ช้ากว่า
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ 

   มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ทราบรายละเอียดตามมาตรา ๒๙ (๔) (๕) และ (๖) 
แล้ว จะด าเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ก่อนก็ได ้

   มาตรา ๓๑  เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่
วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  แต่ เจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้แล้ว 

   มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ดินที่จะเวนคืนเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสน
สมบัติกลาง ถ้ามหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง และเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าผาติกรรมแล้ว ให้ถือว่า
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ เป็นพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ 
หรือที่ศาสนสมบัติกลางให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย และให้กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์นั้นโอนมาเป็น
ของเจ้าหน้าที่ 

   มาตรา ๓๓  ถ้าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถูกเวนคืน
นั้นมีบางส่วนอยู่บนที่ดินที่มิ ได้ เวนคืน และเป็นโรงเรือน สิ่ งปลูกสร้ าง หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นเดียวกันโดยไม่อาจแบ่งแยกได้เจ้าของจะขอให้เจ้ าหน้าที่เวนคืน
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นส่วนที่เหลือดังกล่าวด้วยก็ได้ 



 
๒๙๔ รวมกฎหมายปกครอง 

   ถ้าเจ้าของที่ดินที่มิได้ถูกเวนคืน แต่ผลแห่งการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง ท าให้
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของตนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ หรือไม่
อาจใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อยู่เดิม หรืออาจเกิดอันตรายในการอยู่อาศัย
หรือใช้ประโยชน์ ถ้าเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่ซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือ
อสั งหาริมทรัพย์อื่นนั้น ให้ เจ้าหน้าที่มีอ านาจซื้อโรงเรือน สิ่ งปลูกสร้ างหรือ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ  ทั้งนี้ การ
พิจารณาค าร้องขอให้ค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย วัตถุประสงค์เดิมของ
การใช้สอยโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยของผู้ใช้
อาคาร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของด้วยโดยให้น าความในมาตรา ๓๘ วรรคสอง 
และมาตรา ๖๐ มาใช้บังคับกับราคาซื้อขายดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 
   โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่เวนคืนตามวรรคหนึ่ง 
หรือที่ซื้อตามวรรคสอง เจ้าหน้าที่มีอ านาจรื้อถอนหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่
เห็นสมควรแม้จะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนก็ตาม 
   ให้น าความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มา
ใช้บังคับกับการซื้อตามวรรคสองโดยอนุโลม 

   มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเนื้อที่
ส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวา หรือที่ดินที่เหลืออยู่ด้านใดด้านหนึ่งมีความ
ยาวน้อยกว่าห้าวา แม้จะมีเนื้อที่เหลืออยู่มากกว่ายี่สิบห้าตารางวาแต่ไม่สามารถอยู่อาศัย
ได้อย่างปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ
ด้วย 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นติดต่อเป็น
ผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน และเมื่อรวมกับที่ดินแปลงอื่นดังกล่าว
แล้วท าให้ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง 
   ในการซื้อที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ซื้อโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น รวมทั้งต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไปในคราวเดียวกัน เว้นแต่เจ้าของจะแสดงเจตนา
เป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ว่าไม่ประสงค์จะขาย ในกรณีเช่นนี้เจ้าของมีหน้าที่ต้องรื้อถอน



 
๒๙๕ รวมกฎหมายปกครอง 

โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือต้นไม้ยืนต้นนั้นออกไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ
ได้รับช าระราคา 
   ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิการร้องขอให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นหนังสือ และ
เจ้าของมีสิทธิยื่นค าร้องขอตามวรรคหนึ่งภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ให้เจ้าหนา้ที่พิจารณาค าร้องขอให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
จากวันที่ได้รับค าร้องขอ 
   ให้น าความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มา
ใช้บังคับกับการซื้อตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยอนุโลม 

   มาตรา ๓๕  ในการเวนคืนที่ดิน หากปรากฏว่าเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่
มีที่ดินเหลืออยู่หรือมีเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหา
เลี้ยงชีพได้ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อน าไปชดเชยที่ดินของเจ้าของ
ผู้นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนแทนการจ่ายเงินค่าทดแทนก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของที่จะได้รับการชดเชยที่ดินดังกล่าว 
   ที่ดินที่จะด าเนินการให้ได้มาเพื่อการชดเชยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นที่ดินที่
เจ้าของคนเดียวหรือหลายคนมีกรรมสิทธิ์คนละไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ส าหรับที่ดินที่ใช้
เพื่อเกษตรกรรม และไม่น้อยกว่าห้าไร่ส าหรับที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่น และจะเวนคืนเพื่อ
การนี้เกินร้อยละสิบของที่ดินที่ผู้นั้นมีอยู่ในแปลงนั้นไม่ได้ เว้นแต่เจ้าของจะยินยอมให้
เวนคืนมากกว่านั้น 
    ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็น
ของเจ้าของคนเดียวกันให้พิจารณาเสมือนหนึ่งว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน 
   ในการเข้าส ารวจตามมาตรา ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและสอบถามความยินยอมของเจ้าของและท ารายงานเสนอ
ความเห็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาด้วย 
   การด าเนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าเท่าที่จ าเป็น
และเพียงพอให้เจ้าของสามารถอยู่อาศัย ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพ หรือท า
ประโยชน์ในที่ดิน  ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบเจ้าของที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเวนคืนเพื่อการนี้ จน



 
๒๙๖ รวมกฎหมายปกครอง 

เกิดความเดือดร้อนเกินสมควร ไม่สามารถท ามาหาเลี้ยงชีพได้หรือท าให้ที่ดินที่เหลืออยู่
ด้อยค่าจนเกินสมควร 
   หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

   มาตรา ๓๖  ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และปิดประกาศส าเนาของพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนโดยเปิดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ และสถานที่อื่นตามควรแก่กรณี 
 

ส่วนที่ ๔ 
เงินค่าทดแทน 

 
   มาตรา ๓๗   เ งินค่ าทดแทนส าหรับกรณี เวนคืน เฉพาะที่ ดินให้
ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่
และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของ
ต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน 
   เงินค่าทดแทนส าหรับกรณีเวนคืนที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และ
อสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่
เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน 
   ในการเวนคืนที่ดิน ถ้าเจ้าของประสงค์จะให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 
และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดินด้วย ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามความประสงค์
ของเจ้าของ 

   มาตรา ๓๘  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๓๗ 
ส าหรับค่าที่ดิน ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ น าหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 
๒๙๗ รวมกฎหมายปกครอง 

   หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าโรงเรือน สิ่งปลูก
สร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้ างใหม่และอสั งหาริมทรัพย์อื่ นอันติดอยู่ กับที่ ดิน  ค่ า เสี ยสิทธิจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์ และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน
ตามมาตรา ๓๗ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   การก าหนดเงินค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
และมาตรา ๓๐ หรือในกรณีที่มิได้ก าหนดเงินค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติ แม้พระ
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ จะสิ้นอายุแล้วก็ตาม การค านวณเงินค่าทดแทนให้น า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและ
ความทัดเทียมระหว่างผู้ที่ตกลงซื้อขายหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดินไปก่อนหน้า
มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด้วย 

   มาตรา ๓๙  ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในการรื้อถอนหรือย้ายโรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นออกไปจากที่ดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เงินค่าทดแทนหรือวันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทน โดยให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทน
ให้แก่เจ้าของสามในสี่ของจ านวนเงินค่าทดแทนทั้งหมดก่อน ถ้าเจ้าของรื้อถอนหรือย้าย
ภายในก าหนดเวลา ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้เจ้าของโดยพลัน ถ้าเจ้าของไม่รื้อ
ถอนออกไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า
รื้อถอนได้โดยหักค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่ควรจะได้รับ แต่ต้องไม่เกิน
ค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายที่ก าหนดให้ และถ้ามีเงินเหลือ ให้เจ้าหน้าที่จ่ายหรือวางเงิน
ส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ทั้งนี้ หากการรื้อถอนดังกล่าว
เกิดความเสียหายแก่โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นโดยมิใช่ความผิดของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนแต่อย่างใด 
   ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่พร้อมกับที่ดิน และ
เมื่อเจ้าหน้าที่รื้อถอนแล้วให้มีอ านาจจ าหน่ายหรือท าลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



 
๒๙๘ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๔๐  เงินค่าทดแทนนั้น ให้ก าหนดแก่บุคคล ดังต่อไปน้ี 
   (๑) เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน 
   (๒) เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งมีอยู่ในที่ดิน
ที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
   (๓) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ 
   (๔) ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินที่ต้อง
เวนคืน 
   (๕) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ า ท่อระบายน้ า สายไฟฟูา หรือ
สิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   (๖) เจ้าของหรือบุคคลใดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงาน
อันชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้ น และได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น 

   มาตรา ๔๑  ในกรณีที่มีการเช่าที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่
เวนคืน หากมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นผู้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจริง ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ 
ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงแต่ละรายเป็นค่าขนย้าย และค่าเสียหายอื่นที่ต้องออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ แต่ส าหรับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือให้จ่ายให้เฉพาะ
ค่าขนย้าย 
   ในกรณีที่มีการเช่าที่ดินและผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงเป็นผู้ลงทุนหรือก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์หรือมีข้อตกลงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือได้มีการช าระค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนเป็นค่าเสียสิทธิการเช่าจากการที่
สัญญาเช่าต้องระงับก่อนก าหนด โดยคิดตามส่วนของระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ นับแต่
วันที่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ จนถึงวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ 
ให้หักเงินค่าทดแทนที่จ่ายตามวรรคนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของด้วย 



 
๒๙๙ รวมกฎหมายปกครอง 

   ในกรณีที่เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บน
ที่ดิน มีสัญญาก าหนดให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่
บนที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเมื่อครบระยะเวลาการเช่าที่ดิน ให้เจ้าของ
ที่ดินมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนส าหรับโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่
ตั้งอยู่บนที่ดิน โดยผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงมีสิทธิได้รับค่าเสียสิทธิในการใช้ที่ดินและโรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น โดยค านวณตามส่วนของ
ระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขนย้าย และค่าเสียหายอื่น ส าหรับค่าเสียสิทธิในการใช้ที่ดิน
ให้หักออกจากเงินค่าทดแทนที่เจ้าของได้รับ 
   ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ใช้บังคับกับการเช่าซึ่งได้ท า
ไว้ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มีผลใช้บังคับ หรือได้ท าขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่ านั้นยัง
มิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
   ในกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม หากผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงหรือเจ้าของมี
ข้อโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับการก าหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว และคู่กรณีไม่อาจตกลง
กันได้ หรือไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เจ้าหน้าที่วางเงิน 
ค่าทดแทนทั้งหมดไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบเพื่อด าเนินการต่อไป ใน
การวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทราบ
ถึงการเช่าที่มีสัญญาต่อกันด้วย 

   มาตรา ๔๒  ผู้ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ (๕) จะต้อง
เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน 

   มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการ
จ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้
เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ านอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิ
ดังกล่าวตกลงกันเป็นหนังสือกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสิทธิของแต่ละฝุายใน
เงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด และให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้แก่คู่กรณี
ตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าคู่กรณียังตกลงกันไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่
วางเงินค่าทดแทนไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบเพื่อด าเนินการต่อไป ใน



 
๓๐๐ รวมกฎหมายปกครอง 

การวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทราบ
ถึงการจ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย 
   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การ
จ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเช่นว่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้รับจ านอง  
ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิ ที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้รับจ านอง ผู้ทรง
บุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิได้ต่อไป 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โอนสิทธิการรับเงินค่าทดแทนนั้น
ให้แก่บุคคลอื่น ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนและผู้รับโอนท าหนังสือร่วมกันแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้รับโอนได้ และให้ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนได้รับเงินค่าทดแทนแล้ว 

   มาตรา ๔๔  ในการรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ตามมาตรา ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยให้
เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษา แต่ถ้าทรัพย์สินเช่นว่านั้นเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความ
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินเช่นว่านั้นให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจที่
จะขายได้ทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วเก็บเงินสุทธิ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนได้ 
   ในกรณีที่เจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนนั้น แล้วแต่
กรณี ภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้ทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวตก
เป็นของแผ่นดิน และให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

   มาตรา ๔๕  ในการจ่ายเงินค่าทดแทน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้มี
สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยแจ้งให้
เจ้าของน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจ้าของมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้ง
แจ้งให้ทราบด้วยว่าหากเจ้าของไม่มารับเงินภายในก าหนดเวลา เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
วางเงินค่าทดแทน 



 
๓๐๑ รวมกฎหมายปกครอง 

   การจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้บังคับ 

   มาตรา ๔๖  ในการวางเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระท าโดย
การน าเงินไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อ
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการฝากดังกล่าวถ้ามี
ดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินน้ันให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนนั้นด้วย เว้นแต่การวางเงินตามมาตรา ๔๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๔๓ จะน าไป
ฝากไว้กับธนาคารออมสินมิได้ 
   เมื่อเจ้าหน้าที่วางเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วางเงิน 
   การขอรับเงินฝากจากธนาคารออมสิน ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ 
   หลักเกณฑ์และวิธีการในการน าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส านักงาน
วางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   มาตรา ๔๗  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทน
ให้แก่เจ้าของได้ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่สามารถวางเงิน 
ค่าทดแทนตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง โดยมิใช่ความผิดของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน 
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันที่ครบก าหนดต้องจ่ายจนถึงวันที่จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน เงินค่าดอกเบี้ย
ดังกล่าว เมื่อช าระแล้วให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่

   มาตรา ๔๘  เงินค่าทดแทนที่วางไว้ ถ้าผู้มีสิทธิไม่ไปขอรับเงินภายในสิบปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 
 
 
 
 



 
๓๐๒ รวมกฎหมายปกครอง 

ส่วนท่ี ๕ 
การอุทธรณ์ 

 
   มาตรา ๔๙  ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่พอใจเงิน
ค่าทดแทนที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง เงินค่าทดแทนที่ได้รับหรือวางเงินคา่ทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรค
สอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือ
รับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี 
   การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตี
ราคาอสังหาริมทรัพย์จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และให้รัฐมนตรีวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว 
   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องเสนอต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง และรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาที่
ขยายแล้วต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
   ในการด าเนินการตามวรรคสอง รัฐมนตรีจะวางระเบียบก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนก็ได้ 

   มาตรา ๕๐  ในกรณีที่เจ้าของไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 
๔๙ หรือเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้ว เจ้าของยังไม่ได้รับแจ้ง 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง  
แล้วแต่กรณี 



 
๓๐๓ รวมกฎหมายปกครอง 

   ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของ
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคาร
ออมสินในจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ นับแต่วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง หรือวันที่จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง จนถึงวันที่ 
จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตาม
ก าหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่วางเงินนั้นตามมาตรา ๔๖ ในกรณี
เช่นนั้นการค านวณดอกเบ้ียให้คิดถึงวันที่เจ้าหน้าที่ก าหนดให้เจ้าของมารับเงินค่าทดแทน
นัน้ 
   ดอกเบี้ยที่ต้องช าระตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์หรือรัฐมนตรีมิได้เสนอความเห็นหรือสั่งการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสาม เมื่อช าระให้เจ้าของแล้วให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 

หมวด ๒ 
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีได้จากการเวนคืน 

 
   มาตรา ๕๑  ที่ดินที่ด าเนินการให้ได้มาโดยวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ 
นอกจากการได้มาตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรพัยโ์ดยวิธีการซื้อขาย เจ้าหน้าที่
ต้องเริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนด
ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒) หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง 
หรือกิจการสาธารณประโยชน์อื่นที่ต้องใช้ที่ดินเป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร การ
เริ่มด าเนินการโครงการในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าได้มีการเริ่มด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตลอดเส้นทางแล้ว ส าหรับกรณีอื่นเมื่อได้เริ่มด าเนินการและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว ให้ถือว่าได้เริ่มด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 



 
๓๐๔ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๓ 
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท 

 
   มาตรา ๕๒  การคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการซื้อขายตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการ
ซื้อขาย 
   ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับที่ดินที่ได้จากการซื้อขายตามมาตรา 
๓๔ ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๕๓ 

   มาตรา ๕๓  ที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้  หากไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ หรือเหลือ
จากการใช้ประโยชน์ ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินนั้น และในกรณีที่  
เจ้าของเดิมหรือทายาทมีที่ดินที่มีการซื้อขายตามมาตรา ๓๔ รวมเป็นแปลงเดียวกันกับ
ที่ดินที่ขอคืน และเจ้าหน้าที่ยังมิได้น าที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ ให้มีสิทธิขอคืนที่ดิ น
ดังกล่าวได้ด้วย 
   การขอคืนตามวรรคหนึ่ง เจ้าของเดิมหรือทายาทต้องยื่นค าร้องขอคืนต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในสามปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ในกรณีที่ได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใดจนพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่ายังไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนั้นระยะเวลาตามวรรคสองให้นับแต่วันที่
การด าเนินการแล้วเสร็จ 
   ที่ดินที่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว หากในภายหลังหมด
ความจ าเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว 
เจ้าของเดิมหรือทายาทไม่มีสิทธิขอคืน 

   มาตรา ๕๔  เจ้าของเดิมหรือทายาทซึ่งร้องขอคืนที่ดิน ต้องคืนเงินค่า
ทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่า



 
๓๐๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ทดแทนจนถึงวันที่ยื่นค าร้องขอคืน เว้นแต่เจ้าของเดิมหรือทายาทจะพิสูจน์ได้ว่า เงินค่า
ทดแทนที่จะต้องคืนเมื่อรวมกับดอกเบ้ียแล้วจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดของที่ดินที่ขอคนื 
ในกรณีเช่นน้ัน ให้เจา้ของเดิมหรือทายาทคืนเงินเท่าที่ไม่เกินราคาในท้องตลาดของที่ดิน
นั้น  ทั้งนี้ โดยใช้ราคา ณ วันที่ยื่นค าร้องขอคืน 

   มาตรา ๕๕  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอคืนที่ดินตาม
มาตรา ๕๓ ให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
เวนคืนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรม
ที่ดิน และผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นกรรมการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาการ
คืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง และให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
   ในกรณีมี เหตุจ าเป็นรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งออกไปอีกได้ไม่เกินหกสิบวัน และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่น
ค าร้องขอทราบการขยายระยะเวลาด้วย 
   ในกรณีที่จะต้องคืนที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้
เจ้าของเดิมหรือทายาททราบถึงจ านวนเงินค่าทดแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องคืน
และแจ้งให้เจ้าของเดิมหรือทายาทก าหนดวันขอรับโอนที่ดินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ แต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเจ้าของเดิมหรือทายาทจะขอขยายระยะเวลาหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลาและ
เมื่อรวมเวลาที่ขอขยายแล้วต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวัน 
   การโอนที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทให้กระท าได้เมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ยแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าอากร
แสตมป์โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินที่จะโอน
นั้นตกเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ให้โอนได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 



 
๓๐๖ รวมกฎหมายปกครอง 

   เจ้าของเดิมหรือทายาทผู้ใดไม่ไปรับโอนพร้อมทั้งช าระคืนเงินค่าทดแทน
และดอกเบี้ยตามวันเวลาที่ตนก าหนดหรือไม่แจ้งก าหนดวันขอรับโอนตามวรรคสาม ให้
ถือว่าเจ้าของเดิมหรือทายาทสละสิทธิที่จะขอคืนที่ดินนั้น 

   มาตรา ๕๖  เจ้าของเดิมหรือทายาทซึ่งยื่นค าร้องขอคืนที่ดินผู้ใดไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๕ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมิได้
ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง หรือระยะเวลาที่ขยายตาม
มาตรา ๕๕ วรรคสอง ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง หรือนับแต่วันที่
พ้นก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการ แล้วแต่กรณี 

   มาตรา ๕๗ สิทธิการขอคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้แก่
บุคคลอื่นมิได ้
 

หมวด ๔ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย 

 
   มาตรา ๕๘  ความในหมวดนี้ไม่มีผลเป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะ
ด าเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

   มาตรา ๕๙  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
๘ หากเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์อัน
เกี่ยวเนื่องกับกิจการของเจ้าหน้าที่ แต่กิจการนั้นมิใช่กิจการอันอาจเวนคืนได้ตามมาตรา 
๗ ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ได้ โดยมิต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
  อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการซื้อขายตามหมวดนี้ ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี และจะน าไปใช้เพื่อการใด
อันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอ านาจของเจ้าหน้าที่ และภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายจะโอนให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐก็ได้ 



 
๓๐๗ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๖๐  ก่อนด าเนินการจัดซื้อ ให้เจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ เพื่อก าหนดราคากลางของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
   ในกรณีที่เจ้าของยินยอมขายอสังหารมิทรพัยใ์นราคาที่ไมสู่งกว่าราคากลาง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นและด าเนินการโอน
อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นของเจ้าหน้าที่หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
   ให้น าความในมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
วรรคสองด้วยโดยอนุโลม 

   มาตรา ๖๑  ในกรณีที่เจ้าของเสนอราคาอสงัหาริมทรัพย์สงูกว่าราคากลาง
ที่ก าหนดตามมาตรา ๖๐ ไม่เกินร้อยละสองของราคากลาง และเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีจะซื้อตามราคาที่
เจ้าของเสนอก็ได ้
   ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าเจ้าของเสนอราคาอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคา
กลางเกินร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละห้า เจ้าหน้าที่จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อซื้อตาม
ราคาที่เจ้าของเสนอก็ได้ 
   การซื้อขายตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์โดยให้
ด าเนินการตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

 
หมวด ๕ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

   มาตรา ๖๒  เมื่อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๙ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไข



 
๓๐๘ รวมกฎหมายปกครอง 

หลักฐานทางทะเบียนหรือด าเนินการโอนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ถูกต้อง
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รังวัดตามมาตรา ๑๕ 
   เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของ
เจ้าหน้าที่เป็นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือเพื่อให้ออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

   มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตแห่ง
ท้องที่ที่ที่ดินนั้นต้ังอยู่ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู่ และผู้แทนของเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าว หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐและทราบถึงผู้มีสิทธิใน
ที่ดินนั้น ให้ด าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑ การได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน ต่อไป 
   หากผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสคัดค้านเป็นเวลาเก้าสิบวัน ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ หาก
ไมม่ีผู้คัดค้านภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้น าความในมาตรา ๑๗ (๓) และวรรคสอง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์อยู่ในที่ดินของรัฐ หากเป็นผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ก าหนดเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคล
ดังกล่าว แต่หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงได้ว่าตนเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ก าหนดเงินค่าชดเชย เป็นค่าต้นไม้ยืนต้น
และพืชล้มลุก ค่ารื้อย้ายโรงเรอืนและสิง่ปลูกสรา้ง และค่าขนย้ายให้แก่ผู้ครอบครองทีด่ิน
ดังกล่าวต่อไป แต่ต้องไม่สูงกว่าราคาที่ก าหนดตามมาตรา ๒๐ 
 
 
 
 



 
๓๐๙ รวมกฎหมายปกครอง 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
   มาตรา ๖๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี ผู้ใด
ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตามมาตราดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

   มาตรา ๖๕  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินและประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ตามระยะเวลาการบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกานั้น 
   การด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ ส่วนการ
ด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๖๖  บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จน กว่าจะมี
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   การด าเนินการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 



 
๓๑๐ รวมกฎหมายปกครอง 

   มาตรา ๖๗  ให้น าหมวด ๒ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน 
และหมวด ๓ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท มาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูก
เวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ใช้บังคับจนถึง
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาห้าปีหรือระยะเวลา
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๑ และ
ระยะเวลาสามปีตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง เฉพาะกรณีที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้นับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   มาตรา ๖๘  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือ
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
นั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ 
        
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
         พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
                                                        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้อ ง
ใช้เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคการปูองกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รวมตลอดทั้งเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไป
ชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ในกรณีที่หน่วยงาน
ที่เวนคืนไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในก าหนดระยะเวลาหรือมี
ที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์ หากเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ต้องคืน
ให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยระยะเวลาการขอคืน การคืน และการเรียกคืนค่าทดแทนให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีบทบัญญัติไม่ครบถ้วน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้



 
๓๑๑ รวมกฎหมายปกครอง 

ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี 

 
  โดยที่เห็นว่ามีความจ าเป็นในการบริหารจัดการคดีเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่องศาลปกครองอันได้แก่ การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่การบริหารราชการแผ่นดินและเป็น
ประโยชน์ต่อเอกชนในฐานะคู่กรณีให้ได้รับการคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพโดย
สมบูรณ์และได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 6 (5) และ (6) ของ
ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครอง
ชัน้ต้น และการบริหารงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงออก
ค าแนะน าว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ให้ค าแนะน านี้ 
  “ส านวนคดีทั่วไป” หมายความว่า ส านวนคดีที่ผู้จ่ายส านวนคดีมิได้
ก าหนดไว้ว่ามีลักษณะเป็นส านวนคดีเร่งด่วน หรือส านวนคดีส าคัญ 
  “ส านวนคดีเร่งด่วน” หมายความว่า ส านวนคดีที่มีความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมที่จะพิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นพิเศษ อันได้แก่ 
  (1)  ค าสั่งค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
  (2)  คดีที่มีค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา๒๐๕  
  (3)  ค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา ยกอุทธรณ์ หรือไม่รับอุทธรณ์ 
  (4)  ค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดใน
เนื้อหาแห่งคด ี
  (5)  คดีที่วินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย 
 
 

                                           
๒๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ลงวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ข้อ 1 



 
๓๑๒ รวมกฎหมายปกครอง 

  (6)  คดีที่มีประเด็นข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่ งยากและมีแนวค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดวางบรรทัดฐานไว้แน่นอนแล้ว 
  (7)  คดีละเมิดอ านาจศาลตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
  (8)  คดีที่มีการร้องขอให้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้เร่งรัด 
  (9)  คดีที่คู่กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาโดยรวดเร็ว เช่น คู่กรณี
ใกล้เกษียณอายุราชการ 
  (10)  คดีที่มีค าขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตาม
มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 
  (11)  คดีที่มีระยะเวลาเร่งรัดอยู่โดยเนื้อหาแห่งคดี 
  (12)  คดีซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย 
  (13)  คดีที่มีค าร้องโต้แย้งเขตอ านาจศาล๒๐๖ 
  (14)  คดีที่ เกี่ยวเนื่องกันกับคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในศาล
ปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้น๒๐๗ 
  (15)  คดีตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561๒๐๘ 
  “ส านวนคดีส าคัญ” หมายความว่า ส านวนคดีของคดีที่มีลักษณะดังน้ี 
  (1)  คดีเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากหรือประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ส าคัญ 
  (2)  คดีที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญ 
  (3) คดีที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวค าพิพากษาเดิมของ 
ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด 
 
 

                                           
๒๐๖ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  
29 กรกฎาคม 2559 ข้อ 2 
๒๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 
ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 
๒๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3  
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ข้อ 1 



 
๓๑๓ รวมกฎหมายปกครอง 

  (4)  คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตอ านาจศาลปกครองชั้นต้นหลายศาล 
  (5)  คดีที่มีทุนทรัพย์สูง 
  (6)  คดีที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนหรือประชาชน เช่น คดีที่มีความส าคัญ
เกี่ ย วกับตั วบุ คคล  ได้ แก่  คดีที่ บุ คคลส าคัญ  นั กการ เมื อ ง  ผู้ พิ พ ากษาหรื อ 
ตุลาการ ผู้มีชื่อสกุลพ้องกับผู้พิพากษาหรือตุลาการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นคู่กรณี  
เป็นต้น หรือคดีที่มีพฤติการณ์แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
หรือประชาชน หรือคดีอื่น ๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน๒๐๙ 
  ข้อ 2  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือ 
ตุลาการศาลปกครองซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบ
อ านาจ แล้วแต่กรณี ใช้ปกส านวนสีม่วงบันทึกหรือประทับที่หน้าปกส านวนด้วย
เครื่องหมายวงกลม และอาจระบุข้อมูลโดยย่อให้เห็นความเร่งด่วนของส านวนคดี หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นสมควรก าหนดเป็นส านวนคดีเร่งด่วน 
  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลาการ 
ศาลปกครองซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบอ านาจ 
แล้วแต่กรณี ใช้ปกส านวนสีน้ าเงินบันทึกหรือประทับที่หน้าปกส านวนด้วยเครื่องหมาย
สี่เหลี่ยม และอาจระบุข้อมูลโดยย่อให้เป็นข้อความส าคัญของคดี หากพิจารณาแล้วเห็น
ว่าคดีนั้นสมควรก าหนดเป็นส านวนคดีส าคัญ 
  กรณีปกส านวนคดีเร่งด่วนในคดีที่ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองพร้อมกับค าขอ
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคราวเดียวกันเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งตามข้อ 1 
วรรคสาม (1) ให้ตั้งส านวนคดีโดยใช้ปกส านวนสีอย่างเดียวกันกับปกส านวนคดีทั่วไป 
หรือคดีของทุกแผนกคดี หากศาลมีค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา ให้ถือว่าเป็นส านวนคดีทั่วไปเว้นแต่ผู้จ่ายส านวนคดีจะได้ก าหนดเป็นส านวน
คดีเร่งด่วน๒๑๐ 
  คดีที่ผู้ฟูองคดียื่นค าฟูองพร้อมกับค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาหากศาลมีค าสั่งให้ก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้ถือว่าเป็นส านวน

                                           
๒๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2559 ข้อ 3 
๒๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ข้อ 2 



 
๓๑๔ รวมกฎหมายปกครอง 

คดีเร่งด่วนตามข้อ 1 วรรคสาม (2) ถึงแม้ว่าการตั้งส านวนคดีจะใช้ปกส านวนสีอย่าง
เดียวกันกับปกส านวนคดีทั่วไป หรือคดีของทุกแผนกคดี๒๑๑ 
 

      ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
       นายปิยะ  ปะตังทา 

      ประธานศาลปกครองสงูสุด 
 

ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) 

 
  ข้อ 4  ส านวนคดีเร่งด่วน ตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ควรจ าแนก ดังน้ี 
  4.1  ด่วนที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 วรรคสาม (1) ค าสั่งค าขอวิธีการชั่วคราวก่อน
การพิพากษา (2) คดีที่มีค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (13) คดีที่มี 
ค าร้องโต้แย้งเขตอ านาจศาลและ (15) คดีตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561๒๑๒ 
  4.2  ด่วนมาก ได้แก่ ข้อ 1 วรรคสาม (3) ค าสั่งค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ งไม่
รับค าฟูองไว้พิจารณา ค าสั่งยกอุทธรณ์ หรือค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ (4) ค าสั่งจ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาแห่งคดี  (14) คดีที่เกี่ยว
เนื่องกันกับคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครอง
ชั้นต้น๒๑๓ 
  4.3  ด่วน ได้แก่ ข้อ 1 วรรคสาม (5) คดีที่มีวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อ
กฎหมาย (6) คดีที่มีประเด็นข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากและมีแนวค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดวางบรรทัดฐานไว้แน่นอนแล้ว (7) คดีละเมิดอ านาจศาลตามมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (8) คดีที่มี
การร้องขอให้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาและประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออธิบดี

                                           
๒๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ข้อ 2 
๒๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ข้อ 3 
๒๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะส านวนคดี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2  
ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 2 



 
๓๑๕ รวมกฎหมายปกครอง 

ศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้เร่งรัด (9) คดีที่คู่กรณีมีเหตุจ าเป็นต้อง
ได้รับการเยียวยาโดยรวดเร็ว เช่น คู่กรณีใกล้เกษียณอายุราชการ (10) คดีที่มีค าขอให้
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (11) คดีที่มีระยะเวลาเร่งรัดอยู่
โดยเนื้อแห่งคดี และ (12) คดีซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ไม่เป็นสาระส าคัญ
อันควรได้รับการวินิจฉัย 
 
 
       ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

       (นายปิยะ  ปะตังทา) 
       ประธานศาลปกครองสงูสุด 
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