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ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดปีกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
โดยที่มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด 
การเรียกบุคคล หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคดี การดําเนิน
กระบวนพิจารณา การรับฟงพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษานอกจากที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“ศาล” หมายความวา ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
“ศาลปกครอง” หมายความวา ศาลปกครองชั้นตน หรือศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการหัวหนาคณะ” หมายความวา ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการเจาของสํานวน” หมายความวา ตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับแตงตั้งให

เปนตุลาการเจาของสํานวน 
“ตุลาการผูแถลงคดี” หมายความวา ตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปน

ผูแถลงคดีปกครอง 
“คําแถลงการณ” หมายความวา สรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของ

ตุลาการผูแถลงคดีที่เสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หนา ๓๐/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
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ขอ ๔  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ภาค ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้ 

ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ 
ใหดําเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
ขอ ๖  ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลกําหนด เมื่อศาล

เห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบนี้ ในสวนที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาในการ
เสนอคําฟองและตรวจคําฟอง การแสวงหาขอเท็จจริง การสรุปสํานวน การรับฟงพยานหลักฐาน 
หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นกอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูกรณีฝายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิไดปฏิบัติเชนวานั้นมีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือส่ังแกไขหรือมีคําส่ังในเรื่องนั้น
อยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร 

ขอคานเรื่องผิดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คูกรณีฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไม
วาในเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่ทราบถึง
เหตุดังกลาว  ทั้งนี้ คูกรณีที่ย่ืนคําขอจะตองไมดําเนินการอื่นใดขึ้นใหมหลังจากที่ไดทราบเรื่องผิด
ระเบียบแลว หรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการผิดระเบียบนั้น 

การที่ศาลส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดอันมิใชเร่ืองที่คูกรณี
ละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบนี้ หรือที่ศาล
กําหนดไว ไมตัดสิทธิคูกรณีนั้นในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นใหมใหถูกตองได 

 
ขอ ๘  ศาลมีอํานาจออกขอกําหนดใดๆ แกคูกรณีหรือแกบุคคลใดที่อยูตอหนา

ศาลตามที่เห็นจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณศาล หรือเพ่ือใหการดําเนินคดีปกครอง
เปนไปดวยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการสั่งหามคูกรณีมิใหดําเนินคดี
ปกครองในทางกอความรําคาญ ในทางประวิงใหลาชา หรือในทางฟุมเฟอยเกินสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง เปนการละเมิดอํานาจศาลและ
ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ 

 
ขอ ๙  บรรดากระบวนพิจารณาตลอดจนการพิพากษาหรือการมีคําส่ังในคดี

ปกครอง ซึ่งศาลเปนผูทํานั้น ใหทําเปนภาษาไทย 
บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคูกรณีหรือของบุคคลใดๆ หรือที่ศาลหรือ

พนักงานเจาหนาที่ของศาลไดทําข้ึน ซึ่งประกอบเปนสํานวนคดีนั้น ใหทําเปนภาษาไทย 
ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานที่สงตอศาลไดทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ 

ใหศาลสั่งใหคูกรณีหรือบุคคลที่สง จัดทําคําแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแตสวนสําคัญ โดยมีคํารับรอง
มายื่นเพื่อแนบไวกับเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น 

ในกรณีที่คูกรณีหรือบุคคลที่มาศาลไมเขาใจภาษาไทย หรือเปนใบหรือหูหนวก
และอานเขียนหนังสือไมได ใหคูกรณีฝายที่เก่ียวของจัดหาลาม 

 
ขอ ๑๐  การทําคําขอหรือคํารองตอศาลในกระบวนพิจารณา ใหทําเปนหนังสือ 

เวนแตศาลจะอนุญาตใหทําดวยวาจา ในกรณีเชนวานี้ใหศาลพิจารณาจดแจงขอความนั้นไวใน
รายงานกระบวนพิจารณา 

 
ขอ ๑๑  ใหศาลจดแจงรายงานการไตสวน การนั่งพิจารณา หรือการดําเนิน

กระบวนพิจารณาใดๆ ไวในรายงานกระบวนพิจารณารวมไวในสํานวนคดีทุกครั้ง 
รายงานกระบวนพิจารณานั้น ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขคดี ช่ือศาล ช่ือคูกรณี 

สถานที่ วันและเวลาที่ดําเนินการ ขอความโดยยอเก่ียวดวยเรื่องที่กระทํา และลายมือช่ือตุลาการ
ศาลปกครอง  ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระทําตอหนาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือพยาน ให
คูกรณีหรือพยานดังกลาวลงลายมือช่ือไวในรายงานกระบวนพิจารณาดวย 

 
ขอ ๑๒  ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลใดจะตองลงลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือ

เครื่องหมายอยางอ่ืนแทนการลงลายมือช่ือในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใด 
เพ่ือแสดงการรับรูรายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพ่ือรับรองการอานหรือสงเอกสารนั้น หากกระทํา
โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนแลว ใหถือเสมอกับการลงลายมือช่ือ แตถากระทํา
ตอหนาศาล ไมจําตองมีลายมือช่ือของพยานสองคนรับรอง 

ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่จะตองลงลายมือช่ือในรายงาน บันทึก หรือเอกสาร
ดังกลาวลงลายมือช่ือไมไดหรือไมยอมลงลายมือช่ือ ใหศาลจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือช่ือเชนวานั้น
ไว 

 
ขอ ๑๓  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือ

มอบฉันทะใหผูอ่ืนยื่นตอศาลหรือตอพนักงานเจาหนาที่ของศาล หรือจะทําโดยวิธีสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนก็ได ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่สงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
แกเจาพนักงานไปรษณียเปนวันที่ย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การมอบฉันทะใหผู อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ใหทําเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือผูมอบ ผูรับมอบ และพยาน 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่ศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ของศาลตองแจงขอความหรือตอง

สงเอกสารใดใหแกคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือบุคคลที่เก่ียวของ ถาผูนั้นหรือผูแทนของผูนั้นมิได
รับทราบขอความหรือมิไดรับเอกสารจากศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ของศาล ใหแจงขอความเปน
หนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแตศาลจะมีคําส่ังใหแจงขอความหรือ
สงเอกสารโดยวิธีอ่ืน 

ในกรณีที่คูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของย่ืนคําขอตอศาลเพื่อขอใหมีการแจง
ขอความ หรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืน คูกรณีหรือบุคคลซึ่งย่ืนคําขอตองเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดจาก
การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีดังกลาว 

 
ขอ ๑๕  การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับใหถือวาวันที่ระบุในใบตอบรับเปนวันที่ไดรับแจง หากไมปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ใหถือ
วาวันที่ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงเปนวันที่ไดรับแจง เวนแตจะพิสูจนไดวาไดรับกอนหรือ
หลังจากวันนั้นหรือไมไดรับ 

การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามคําส่ังศาล ใหศาลกําหนดวันที่ถือ
วาผูรับไดรับแจงไวดวย 

 
ขอ ๑๖  การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารโดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่

ของศาลหรือบุคคลอื่นนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาในขณะนําไปสงไมพบผูรับ ใหวางหรือปด
หนังสือหรือเอกสารนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตํารวจ ขาราชการ
อ่ืน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่วางหรือปดหนังสือหรือ
เอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไมพบผูรับ จะสงหนังสือหรือเอกสารแกบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู
หรือทํางานในสถานที่นั้นก็ได และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่ไดสงหนังสือหรือเอกสารใหแก
บุคคลนั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหสง วาง หรือปดหนังสือหรือ
เอกสารในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก และใหพนักงานเจาหนาที่ของ
ศาลหรือบุคคลผูนําไปสง มอบใบรับลงลายมือช่ือผูรับ หรือมอบรายงานการสงหนังสือหรือ
เอกสารลงลายมือช่ือพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลผูนําไปสง แลวแตกรณี ตอศาล เพ่ือ
รวมไวในสํานวนคดี 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสามตองระบุวิธีสง เวลา วัน เดือน ป ที่สงหนังสือ
หรือเอกสารรวมทั้งช่ือพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลผูนําไปสง ใบรับหรือรายงานดังกลาว 
จะทําโดยวิธีจดลงไวที่หนังสือหรือเอกสารตนฉบับซึ่งย่ืนตอศาลก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๗  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คูกรณีย่ืนตอศาลหรือที่ศาลไดมา ใหเปด

โอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตอง และศาลอาจสงสําเนา
ใหคูกรณีตามระเบียบนี้ เวนแตกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย หรือกรณีที่ศาลเห็น
วาจําเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว มีขอความที่ไม
เหมาะสม หรือมีขอความที่อาจเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ใหอยูในดุลพินิจของ
ศาลท่ีจะไมเปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง หรือไมสง
สําเนาใหคูกรณี ทั้งนี้ ไมเปนการตัดอํานาจศาลที่จะจัดใหมีการทําสรุปเรื่องและเปดโอกาสให
คูกรณีขอตรวจดู ทราบ หรือคัดสําเนาสรุปเรื่อง หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองของสรุปเรื่อง หรือ
สงสําเนาสรุปเรื่องดังกลาวใหคูกรณี 

 
ขอ ๑๘  พยานเฉพาะในสวนที่ เ ก่ียวกับการใหถอยคําของตนในคดี หรือ

บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคําขอตอศาล เพ่ือขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับใน
สํานวนคดี หรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองก็ได แตทั้งนี้ หามอนุญาตเชนวานั้น
แก 

(๑) บุคคลภายนอก ในคดีที่พิจารณาโดยไมเปดเผย 
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในคดีที่ศาลหามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสาร

ในสํานวนคดีทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือประโยชน
สาธารณะ 

(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย
หรือกรณีที่ศาลเห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ 

 
ขอ ๑๙  คูกรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไมอาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนา

เอกสารที่พนักงานเจาหนาที่ของศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผู
แถลงคดี หรือศาลจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนการภายใน ทั้งไมอาจขอสําเนาอันรับรองถูกตองของ
เอกสารนั้น 

 
ขอ ๒๐  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนคดี ใหผูขอตามขอ ๑๗ 

หรือขอ ๑๘ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูขอเปนผูตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี กําหนด เพ่ือ
ความสะดวกของศาลหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

หามคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีกอนที่ศาลจะไดอานคําพิพากษา
หรือคําส่ังนั้น และกอนที่จะไดลงทะเบียนในสารบบคําพิพากษา 

การรับรองสําเนาเอกสาร ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลตามที่อธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตน หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี กําหนด เปนผูรับรอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๑  ถาสํานวนคดี เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวน
พิจารณา คําพิพากษา คําส่ัง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนคดีซึ่งยังอยูในระหวางการ
พิจารณา หรือรอการบังคับคดีสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแตบางสวน และกรณีดังกลาว
เปนการขัดของตอการพิจารณาพิพากษา การมีคําส่ัง หรือการบังคับคดี  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ
เมื่อคูกรณีฝายที่เก่ียวของมีคําขอ ใหศาลสั่งใหคูกรณีหรือบุคคลผูถือเอกสารนั้นนําสําเนาที่รับรอง
ถูกตองมาสงตอศาล ถาสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหาไมได ศาลอาจมีคําส่ังใหพิจารณา
คดีนั้นใหมหรือมีคําส่ังอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
ขอ ๒๒  เพ่ือใหกระบวนพิจารณาเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ศาล

อาจมีคําส่ังใหการติดตอส่ือสารระหวางศาลดวยกันกระทําโดยโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แทนการติดตอโดยทางไปรษณียหรือประกอบกันก็ได โดย
คํานึงถึงความจําเปนเรงดวนและความเหมาะสมแกลักษณะเนื้อหาของเร่ืองที่ทําการติดตอ รวมทั้ง
จํานวนและลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่เก่ียวของ ศาลอาจมีคําส่ัง
ใหการแจงขอความหรือการสงเอกสารระหวางศาลกับคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่เก่ียวของ กระทํา
โดยวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได โดยใหศาลกําหนดวันที่ถือวาไดรับแจงขอความหรือเอกสารไวดวย 

 
ขอ ๒๓  สํานวนคดี เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา 

คําพิพากษา คําส่ัง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนคดี ไมวาจะเปนเอกสารตนฉบับหรือ
สําเนาคูฉบับ ถาศาลเห็นสมควร จะมีคําส่ังใหเก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็
ได 

 
ขอ ๒๔  ใหศาลมีอํานาจเรียกเก็บคาใชจายในการแจงขอความหรือสงเอกสาร 

การคัดสําเนา หรือการรับรองเอกสารตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่ประธานศาล
ปกครองสูงสุดกําหนด 

 
ภาค ๒ 

วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 
   

 
หมวด ๑ 

การเสนอคําฟองและตรวจคาํฟอง 
   

 
ขอ ๒๕  ผูฟองคดีปกครองตองเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  บุคคลผูไรความสามารถจะฟองคดีปกครองไดตอเมื่อไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความสามารถ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการอนุญาตหรือตองไดรับความยินยอมกอน 
ใหแนบหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพรอมกับคําฟองดวย 

 
ขอ ๒๗  ในกรณีที่ผูเยาวซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณประสงคจะฟองคดี

ปกครองดวยตนเอง ถาศาลเห็นสมควร จะอนุญาตใหฟองคดีปกครองดวยตนเองก็ได  ในกรณี
เชนวานี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลแจงใหผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวดังกลาวทราบ และ
ศาลอาจมีคําส่ังใหผูแทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวของใหขอเท็จจริงตอศาลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

 
ขอ ๒๘  การเสนอเรื่องพรอมความเห็นของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอ

ศาล ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหทําเปนคํา
ฟองมีรายการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะมอบอํานาจให
เจาหนาที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนผูฟองคดีปกครองและดําเนินคดีปกครอง
แทนก็ได 

 
ขอ ๒๙  การฟองคดีปกครองตองย่ืนฟองตอศาลปกครองที่มีเขตอํานาจตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๔๗ 
คําฟองซึ่งอาจยื่นตอศาลไดสองศาลหรือหลายศาล ไมวาจะเปนเพราะภูมิลําเนา

ของผูฟองคดี เพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีขอหาหลายขอ ถามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่อง
กัน ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองตอศาลหนึ่งศาลใดก็ได 

การฟองคดีปกครองที่มูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถาผูฟองคดีเปนผูมี
สัญชาติไทยและไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหย่ืนฟองตอศาลปกครองกลาง 

 
ขอ ๓๐  การฟองคดีตอศาลปกครองตองย่ืนฟองภายในกําหนดระยะเวลาและ

ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
คําฟองที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว ใหศาลมีคําส่ังไมรับไว

พิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแตศาลเห็นวาคดีนั้นเปนประโยชนแก
สวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลจะรับไวพิจารณาก็ได คําส่ัง
รับคําฟองไวพิจารณาใหเปนที่สุด 

 
ขอ ๓๑  ในกรณีที่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอ่ืนซึ่งมิใชศาลปกครอง ถา

ปรากฏวาศาลนั้นไมรับคําฟองไวพิจารณาเพราะไมมีอํานาจพิจารณาคดีนั้น หรือผูฟองคดีถอนคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฟองจากศาลนั้นเพื่อฟองคดีใหมตอศาลปกครอง ใหถือวากําหนดระยะเวลาการฟองคดีสะดุด
หยุดอยูเทาระยะเวลาตั้งแตวันยื่นคําฟองจนถึงวันที่คดีของศาลอื่นนั้นถึงที่สุด 

 
ขอ ๓๒  คําฟองตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ 

กับใหแนบพยานหลักฐานที่เก่ียวของดวย  ในกรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เก่ียวของได
เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานไวดวย 

ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีมิใชหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใหระบุช่ือ
และท่ีอยูของบุคคลซึ่งเปนผูถูกฟองคดีไวดวย 

 
ขอ ๓๓  ใหผูฟองคดีจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานที่ผูฟองคดี

รับรองสําเนาถูกตองตามจํานวนของผูถูกฟองคดีย่ืนมาพรอมกับคําฟองดวย 
ในกรณีที่ผูฟองคดีไมจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานใหครบถวน 

หรือในกรณีที่จํานวนผูถูกฟองคดีเพ่ิมขึ้น ศาลมีอํานาจแจงใหผูฟองคดีจัดทําสําเนาเพิ่มภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูฟองคดีไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ศาลจะส่ังไมรับคําฟองไว
พิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได 

 
ขอ ๓๔  คําฟองที่ขอใหศาลส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดี

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย โดย
ใหชําระเปนเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลออกใบรับให 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียวกัน 
หากเปนกรณีที่อาจแบงแยกไดวาทุนทรัพยของผูฟองคดีแตละคนเปนจํานวนเทาใด ใหผูฟองคดี
แตละคนชําระคาธรรมเนียมศาลตามสวนของตน 

ในการคํานวณทุนทรัพย ถาทุนทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท 
เศษของหนึ่งรอยบาท ถาถึงหาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาท ใหปดทิ้ง 

เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองเพิ่มขึ้น ไมวาจะโดย
การยื่นคําฟองเพ่ิมเติมหรือโดยประการอื่น ใหศาลมีคําส่ังใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําส่ังศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ให
ศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

 
ขอ ๓๕  คําฟองที่ย่ืนตอศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบ

ความและออกใบรับใหผูฟองคดี แลวตรวจคําฟองในเบื้องตน ถาเห็นวาเปนคําฟองที่สมบูรณ
ครบถวนใหเสนอคําฟองดังกลาวตออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไป  ถาเห็นวาคํา
ฟองนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน 
ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลแนะนําใหผูฟองคดีแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได หรือเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง หรือผูฟองคดีไมแกไขคําฟองหรือไมชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอคําฟองดังกลาวตอ
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๓๖  นับแตเวลาที่ไดย่ืนคําฟองตอศาลแลว คดีนั้นอยูในระหวางการพิจารณา 

และผลแหงการนี้ 
(๑) หามมิใหผูฟองคดีย่ืนคําฟองเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาล

อ่ืนอีก และ 
(๒) ถามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณอันเกี่ยวดวยการยื่นฟองคดีตอ

ศาลที่มีเขตอํานาจศาลเหนือคดีนั้น เชน การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลหรือการเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาของผูฟองคดี การเปลี่ยนแปลงเชนวานั้นหาตัดอํานาจศาลที่รับคําฟองไวในอันที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นไม 

 
ขอ ๓๗  เมื่อไดรับคําฟองจากพนักงานเจาหนาที่ของศาล ใหอธิบดีศาลปกครอง

ช้ันตนจายสํานวนคดีใหแกองคคณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๕๖ 

ใหตุลาการหัวหนาคณะแตงตั้งตุลาการในองคคณะคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของ
สํานวน แลวใหตุลาการเจาของสํานวนตรวจคําฟอง ถาเห็นวาเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนซึ่ง
ผูฟองคดีอาจแกไขได หรือผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน ใหตุลาการเจาของสํานวน
มีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไม
มีการแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
ใหตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ 

 
ขอ ๓๘  ในกรณีที่ศาลส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาทั้งหมดหรือแตบางสวน ให

ศาลมีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูฟองคดี 
 
ขอ ๓๙  ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูใน

อํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อพิจารณาสั่งใหสงคําฟองนั้น
ไปยังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาดําเนินการ 

ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมเห็นดวยกับคําส่ังของอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
ใหสงคําฟองนั้นคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนนั้นพิจารณาพิพากษาคดี
นั้นตอไป 

ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาวและศาลปกครองสูงสุด
ไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหถือวามีการฟองคดีนั้นตอศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่มีการยื่นคําฟองตอศาลปกครอง
ช้ันตน 

 
ขอ ๔๐  ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในเขต

อํานาจของศาลปกครองชั้นตนอื่น ใหเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อมีคําส่ังใหสงคําฟองนั้น
ไปยังศาลปกครองชั้นตนอื่นที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการ และเมื่อศาลปกครองชั้นตนอื่น
ไดรับคําฟองนั้นไวพิจารณาแลว ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่สงคําฟองไปสั่งจําหนายคดีออก
จากสารบบความ และใหถือวามีการฟองคดีนั้นตอศาลปกครองชั้นตนอื่นตั้งแตวันที่มีการย่ืนคํา
ฟองตอศาลปกครองชั้นตนแหงแรก 

ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนซึ่งไดรับคําฟองที่สงมาเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอาํนาจ
ของศาลปกครองชั้นตนที่สงคําฟองมาหรือศาลปกครองชั้นตนอื่น ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้น
เสนอความเห็นตอประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําส่ังในเรื่องเขตอํานาจศาล 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีนั้นไมอยูในเขตอํานาจของศาล
ปกครองชั้นตนแหงแรก ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้นสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และ
ใหศาลปกครองชั้นตนที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจดําเนินการ
ลงทะเบียนคดีในสารบบความ และใหถือวามีการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนนั้นตั้งแตวันที่มี
การยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนแหงแรก 

 
ขอ ๔๑  ในกรณีที่องคคณะเห็นวาคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลาย

ขอหา ถาขอหาหนึ่งขอหาใดเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนนั้น 
ไมวาจะโดยเหตุที่ขอหาดังกลาวอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนอื่น ศาล
ปกครองสูงสุด หรือศาลอ่ืนซึ่งมิใชศาลปกครอง ใหส่ังไมรับขอหาท่ีไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจ
ไวพิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนของขอหาท่ีอยูในอํานาจและเขตอํานาจตอไป แต
ในกรณีที่องคคณะเห็นวาขอหาท่ีส่ังไมรับไวพิจารณาจะมีผลตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ปกครองชั้นตนนั้น องคคณะอาจมีคําส่ังใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวจนกวาขอหาท่ีส่ังไมรับไว
พิจารณาจะไดมีการพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีโดยศาลที่มีอํานาจหรือเขตอํานาจ และคดีถึง
ที่สุดแลว 

ในกรณีที่คดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน 
และปรากฏวามีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจ
หรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนอื่นหรือศาลอื่นซึ่งมิใชศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนซึ่ง
รับคดีไว มีอํานาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ตองวินิจฉัยกอนนั้นเพื่อใหศาลสามารถวินิจฉัย
ประเด็นหลักแหงคดีได 

ในกรณีที่คดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน
และปรากฏวามีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีไดอยูในอํานาจ
ของศาลปกครองสูงสุด และประเด็นที่ตองวินิจฉัยกอนนั้นเปนประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา
กฎหรือคําส่ังทางปกครองใดนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับประเดน็นัน้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไวพิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนของประเด็นที่อยูในอํานาจตอไป แตในกรณทีีอ่งค
คณะเห็นวาประเด็นที่ส่ังไมรับไวพิจารณาจะมีผลตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง
ช้ันตน องคคณะอาจมีคําส่ังใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวจนกวาประเด็นที่ส่ังไมรับไวพิจารณา
จะไดมีการพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีโดยศาลปกครองสูงสุดแลว 

 
หมวด ๑/๑ 

การขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล๒ 
   

 
ขอ ๔๑/๑  ถาคูกรณีใดอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 

หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร 
เมื่อศาลไดไตสวนแลวเปนที่เช่ือไดวา คูกรณีนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 
หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรก็
ใหศาลอนุญาตใหคูกรณีนั้นดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลได แตการขอเชนวานี้ ผูขอ
จะตองแสดงใหเปนที่พอใจศาลดวยวาคดีของผูขอมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟอง
ไวพิจารณา หรือในกรณีอุทธรณศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได แลวแตกรณี 

 
ขอ ๔๑/๒  คูกรณีใดมีความจํานงจะดําเนินคดีโดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียม

ศาลใหย่ืนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลโดยทําเปนคํารองตอศาลปกครองชั้นตนพรอมกับคํา
ฟองหรือคําอุทธรณ แลวแตกรณี ในการนี้ใหคูกรณีที่ย่ืนคําขอสาบานตัวใหคําช้ีแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่วาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของตนถาไมไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร 

ถาคูกรณีมิไดย่ืนคําขอพรอมกับคําฟองหรือคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจ
ย่ืนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลตอศาลปกครองชั้นตนในภายหลังได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดบันทึกถอยคําสาบานตัวใหคําช้ีแจงของผูขอดําเนินคดีที่
ขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลว ใหศาลที่รับคําขอเปนผูพิจารณาและไตสวนคําขอนั้น หากเห็นวา
คดีของคูกรณีที่ย่ืนคําขอไมมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไวพิจารณา หรือไมมี
เหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ แลวแตกรณี ใหศาลนั้นมีคําส่ังยกคําขอโดยไมตองไตสวนคําขอ 

กรณีที่ศาลเห็นวาคดีของคูกรณีที่ย่ืนคําขอมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะ
รับคําฟองไวพิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ แลวแตกรณี ใหศาลจัดสงสําเนา
ถอยคําเชนวานั้นไปใหคูกรณีอีกฝายหนึ่ง พรอมดวยสําเนาคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลและ
สําเนาคําฟองหรือคําอุทธรณ แลวแตกรณ ี

 

                                                 
๒ หมวด ๑/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๑/๓  เมื่อศาลปกครองชั้นตนไดฟงคูกรณีทุกฝายและทําการไตสวนตามที่
เห็นสมควรแลวเห็นวามีเหตุตามคําขอจริง ใหศาลปกครองชั้นตนอนุญาตใหคูกรณีที่ย่ืนคําขอ
ดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน หากเห็นวาไมมีเหตุตามคําขอ
จริง ใหศาลมีคําส่ังยกคําขอนั้นเสีย 

ถาคูกรณีฝายที่มิไดย่ืนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักร ใหศาลมีอํานาจไตสวนผูย่ืนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลแตฝายเดียว แลวมี
คําส่ังตามวรรคหนึ่งได 

คําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหเปนที่สุด 
 
ขอ ๔๑/๔  ถาศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะ

บางสวนหรือมีคําส่ังใหยกคําขอ ผูย่ืนคําขอมีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

(๑) ย่ืนคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหม เพ่ืออนุญาตใหนําพยานหลักฐานมา
แสดงเพิ่มเติมวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอ ถา
ไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  ทั้งนี้ เฉพาะคดีที่ศาลเห็นวา
มีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไวพิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได 
แลวแตกรณี โดยยื่นคํารองขอตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น เมื่อศาลมีคําส่ังเปนประการใด
แลวใหเปนที่สุด หรือ 

(๒) อุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังตอศาล
ปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น 

ในกรณีที่คูกรณีใชสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อยางใดอยางหนึ่งแลว จะใชสิทธิอีก
ประการหนึ่งมิได 

 
ขอ ๔๑/๕  เมื่อคูกรณีใดไดรับอนุญาตใหดําเนินคดีในศาลปกครองชั้นตนโดย

ยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลว หากตอมาย่ืนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ใหถือ
วาคูกรณีนั้นยังเปนผูไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอถา
ไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรอยู เวนแตจะปรากฏตอศาล
เปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๔๑/๖  เมื่อศาลอนุญาตใหคูกรณีใดฟองหรืออุทธรณคดีโดยยกเวน

คาธรรมเนียมศาล คูกรณีนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลที่ไดรับยกเวนในการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลนั้น 

ถาปรากฏตอศาลวาคูกรณีที่ฟองหรืออุทธรณคดีโดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
ศาลมีทรัพยสินเพียงพอจะเสียคาธรรมเนียมศาลไดโดยมีอยูแลวในเวลาที่ย่ืนคําขอใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของคูกรณีในขณะยื่นคําขอ แมไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
ศาลก็ไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ใหศาลรอการพิจารณาคดีไวกอน และมีคําส่ังใหคูกรณี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นนําคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายในเวลาที่ศาลกําหนด หากไมชําระภายในเวลาดังกลาว ให
ศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ๓ 

 
หมวด ๒ 

การแสวงหาขอเท็จจริง 
   

 
สวนที่ ๑ 

การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คาํใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพิ่มเติม 
   

 
ขอ ๔๒  เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคําฟองใดเปนคําฟองที่สมบูรณ

ครบถวน ใหมีคําส่ังรับคําฟองและมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ โดยสงสําเนาคําฟองและ
สําเนาพยานหลักฐานไปดวย ในกรณีที่เห็นสมควร จะกําหนดประเด็นที่ผูถูกฟองคดีตองใหการ 
หรือใหจัดสงพยานหลักฐานที่เก่ียวของหรือที่จะเปนประโยชนแกการพิจารณาของศาลดวยก็ได 
เวนแตเปนกรณีที่กําหนดไวในขอ ๖๑ 

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบคําฟองมีปริมาณหรือสภาพที่ทําใหการสงสําเนา
ใหแกผูถูกฟองคดีเปนภาระแกศาลเปนอยางมาก ใหสงสําเนาคําฟองไปพรอมกับรายการ
พยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีอาจขอดูหรือขอรับไดที่ศาล 

 
ขอ ๔๓  ใหผูถูกฟองคดีย่ืนคําใหการโดยชัดแจงแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ

ขอหาท่ีปรากฏในคําฟองและคําขอทายฟอง และเหตุแหงการนั้น พรอมสงพยานหลักฐานตามที่
ตุลาการเจาของสํานวนกําหนด โดยจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐานดังกลาวที่
รับรองถูกตองหนึ่งชุดหรือตามจํานวนที่ตุลาการเจาของสํานวนกําหนดยื่นมาพรอมกับคําใหการ
ดวย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําฟอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

 
ขอ ๔๔  ผูถูกฟองคดีจะฟองแยงมาในคําใหการก็ได คําฟองแยงนั้นใหถือเสมือน

เปนคําฟองใหม 
ในกรณีที่คําฟองแยงนั้นเปนเรื่องอ่ืนที่ไมเก่ียวกับคําฟองเดิม ใหตุลาการเจาของ

สํานวนสั่งไมรับคําฟองแยง คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด 
 
ขอ ๔๕  ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคําใหการของผูถูกฟองคดีไม

ครบถวน หรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขหรือจัดทําคําใหการสงมาใหม
ก็ได 

 

                                                 
๓ ขอ ๔๑/๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๖  ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีมิไดจัดทําคําใหการพรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอ
ศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดี 
และใหศาลพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

 
ขอ ๔๗  เมื่อผูถูกฟองคดีย่ืนคําใหการแลว ใหศาลสงสําเนาคําใหการพรอมทั้ง

สําเนาพยานหลักฐานไปยังผูฟองคดีเพ่ือใหผูฟองคดีคัดคานหรือยอมรับคําใหการหรือ
พยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีย่ืนตอศาล  ในการนี้ ตุลาการเจาของสํานวนจะกําหนดประเด็นที่ผู
ฟองคดีตองช้ีแจง หรือใหจัดสงพยานหลักฐานใดๆ ก็ได 

ถาผูฟองคดีประสงคจะคัดคานคําใหการ ใหทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาล
พรอมสําเนาหนึ่งชุดหรือตามจํานวนที่ศาลกําหนด  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนา
คําใหการ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ถาผูฟองคดีไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีตอไป ใหผูฟองคดีแจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง 

ถาผูฟองคดีไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจําหนายคดีออก
จากสารบบความก็ได 

 
ขอ ๔๘  คําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีใหมีไดเฉพาะในประเด็นที่ไดยกขึ้น

กลาวในคําฟอง คําใหการ หรือที่ศาลกําหนด 
ถาผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการโดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตางจาก

คําฟอง คําใหการ หรือที่ศาลกําหนด ใหศาลสั่งไมรับประเด็นหรือคําขอใหมนั้นไวพิจารณา 
 
ขอ ๔๙  ใหศาลสงสําเนาคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีเพ่ือย่ืน

คําใหการเพิ่มเติมตอศาลพรอมสําเนาหนึ่งชุดหรือตามจํานวนที่ศาลกําหนด ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคานคําใหการ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด เมื่อศาลไดรับ
คําใหการเพิ่มเติมจากผูถูกฟองคดีแลว ใหสงสําเนาคําใหการเพิ่มเติมนั้นใหแกผูฟองคดี 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผูถูกฟองคดีย่ืนคําใหการ
เพ่ิมเติมแลว หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีไดแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกตามขอ ๖๐ 
เสนอองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๔๙/๑๔ คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา คําส่ัง

จําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี คําส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล
ตามมาตรา ๖๔ หรือคําส่ังอ่ืนใดซึ่งไมตองหามอุทธรณระหวางพิจารณาตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง ผู
                                                 

๔ ขอ ๔๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีสวนไดเสียมีสิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดภายในกําหนดระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้น 

คํารองตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น และใหพนักงาน
เจาหนาที่ของศาลรีบสงคํารองพรอมดวยคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนและเอกสารหรือสําเนา
เอกสารที่เก่ียวของไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดสงคํารองใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
พิจารณาคํารองและมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน หรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนแลวสง
ใหศาลปกครองชั้นตนอาน 

ในการอานคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด ใหศาลปกครองชั้นตนแจงใหคูกรณี
ทราบกําหนดวันอานคําส่ังเปนการลวงหนาตามสมควร ถาไมมีคูกรณีมาศาลในวันนัดอานคําส่ัง
ศาล ใหศาลงดการอานและบันทึกไว และใหศาลปกครองชั้นตนแจงคําส่ังดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังคูกรณีทั้งหมดหรือบางสวนที่มิไดมาศาล 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนตางไปจากคําส่ังของศาล
ปกครองชั้นตน ใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือระเบียบนี้
กําหนดไว 

 
สวนที่ ๒ 

การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล 
   

 
ขอ ๕๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตาม

ความเหมาะสม ในการนี้ศาลอาจแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
ผูเช่ียวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีที่ปรากฏในคําฟอง 
คําใหการ คําคัดคาน คําใหการ หรือคําใหการเพิ่มเติม ในการแสวงหาขอเท็จจริงเชนวานั้น ศาล
อาจดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้หรือตามที่ศาลเห็นสมควร 

ในการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล ถาตองมีการใหถอยคําของคูกรณี พยาน หรือ
บุคคลใดๆ  ใหศาลเปนผูซักถาม 

 
ขอ ๕๑  ศาลมีอํานาจออกคําส่ังเรียกคูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําได

ตามที่เห็นสมควร 
คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเด็นขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวนไว

ดวยก็ได 
ศาลตองแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีที่เก่ียวของทราบลวงหนาเพ่ือเปดโอกาส

ใหคูกรณีนั้นคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได แตถาขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวนเปนขอเท็จจริงที่
ไมมีผลกระทบตอการพิจารณาพิพากษาคดี หรือคูกรณีที่เก่ียวของไดทราบขอเท็จจริงนั้นมากอน
แลว ศาลจะไมแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีนั้นทราบก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยานที่ศาลมีคํา ส่ังเรียกมาใหถอยคําอาจเสนอพยานหลักฐานใดๆ เพ่ือ
ประกอบการใหถอยคําของตนได ถาพยานหลักฐานนั้นอยูในประเด็นที่ศาลมีคําส่ังใหมีการไตสวน 

 
ขอ ๕๒  ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะรับฟงถอยคําของบุคคลใดและเปนกรณีที่

ตองใชลาม ใหศาลจัดหาลามโดยใหลามไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับการมาใหถอยคําของพยาน
ผูเช่ียวชาญ 

 
ขอ ๕๓  กอนใหถอยคําตอศาล คูกรณีหรือพยานตองสาบานตนตามลัทธิศาสนา

หรือจารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหถอยคําตามสัตยจริง 
ใหคูกรณีหรือพยานแจงช่ือ นามสกุล ที่อยู อายุ และอาชีพ และในกรณีที่พยานมี

ความเกี่ยวพันกับคูกรณีคนหนึ่งคนใดใหแจงดวยวามีความเกี่ยวพันกันอยางไร 
ในขณะที่พยานคนหนึ่งกําลังใหถอยคําตอศาล คูกรณีจะอยูดวยหรือไมก็ได แต

หามมิใหพยานคนอื่นอยูในสถานที่นั้น เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน หรือเปนกรณีที่กําหนด
ไวในวรรคสี่ 

พยานที่ใหถอยคําแลวอาจถูกเรียกมาใหถอยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น และ
อาจถูกเรียกมาใหถอยคําพรอมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได 

เมื่อคูกรณีหรือพยานใหถอยคําเสร็จแลว ใหศาลอานบันทึกการใหถอยคํา
ดังกลาวใหคูกรณีหรือพยานฟงและใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่คูกรณีหรือพยานลง
ลายมือช่ือไมไดหรือไมยอมลงลายมือช่ือ ใหศาลจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือช่ือเชนวานั้นไว 

 
ขอ ๕๔  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ศาลมีอํานาจออกคําส่ังเรียก

ใหคูกรณี หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เก่ียวของสงเอกสารหรือ
พยานหลักฐานใดๆ ใหแกศาล 

 
ขอ ๕๕  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ศาลอาจมีคําส่ังตั้งพยาน

ผูเช่ียวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะหในเรื่องใดๆ เก่ียวกับคดี อันมิใชเปนการวินิจฉัย
ขอกฎหมาย แลวใหทํารายงานหรือใหถอยคําตอศาลได 

รายงานหรือบันทึกการใหถอยคําของพยานผูเช่ียวชาญ ใหสงสําเนาใหคูกรณีที่
เก่ียวของเพ่ือทําขอสังเกตเสนอตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลอาจมีคําส่ังใหพยานผูเช่ียวชาญมาใหถอยคําตอศาลประกอบรายงานของตน
ได  

ศาลตองแจงกําหนดการใหถอยคําของพยานผูเช่ียวชาญใหคูกรณีที่เก่ียวของ
ทราบลวงหนาเพ่ือเปดโอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 

 
ขอ ๕๖  ศาลหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากศาลมีอํานาจไปตรวจสอบสถานที่ 

บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหศาลแจงวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบใหคูกรณีทราบลวงหนาเพ่ือ
เปดโอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได โดยคูกรณีจะไปรวมในการตรวจสอบดังกลาว
หรือไมก็ได 

ศาลหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากศาลตองบันทึกการตรวจสอบและการให
ถอยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไวในสํานวนคดีดวย 

 
ขอ ๕๗  ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะ

สูญหายหรือยากแกการนํามา หรือถาคูกรณีฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจะอางอิงอาจ
สูญหายเสียกอนที่จะมีการไตสวน หรือเปนการยากที่จะนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือ
คูกรณีฝายนั้นอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําส่ังใหไตสวนพยานหลักฐานนั้นไวทันที 

เมื่อศาลไดรับคําขอแลว ใหศาลมีคําส่ังเรียกผูขอและคูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของมายังศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่
เห็นสมควร ถาศาลส่ังอนุญาต ใหไตสวนพยานไปตามระเบียบนี้ สวนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและยังมิไดเขามาในคดีนั้น เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอตามที่
เห็นสมควร ถาศาลส่ังอนุญาต ใหไตสวนพยานไปฝายเดียว 

 
ขอ ๕๘  เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาคดี ศาลอาจแตงตั้ง

ใหศาลปกครองชั้นตนอื่นชวยแสวงหาขอเท็จจริงในประเด็นใดก็ได แลวใหศาลปกครองที่ไดรับ
แตงตั้งสงรายงานผลการแสวงหาขอเท็จจริง บันทึกการใหถอยคําของพยาน และเอกสารหรือ
พยานหลักฐานไปยังศาลที่แตงตั้ง 

 
ขอ ๕๙  ในการแสวงหาขอเท็จจริงตามสวนนี้ ศาลจะออกคําส่ังใหมีการ

บันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือสวนหนึ่งสวนใดของการดําเนินการนั้นเพื่อ
เปนหลักฐานประกอบสํานวนคดีก็ได 

 
หมวด ๓ 

การสรุปสํานวน 
   

 
ขอ ๖๐  เมื่อตุลาการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําช้ีแจง

ของคูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริงอ่ืนที่ศาลไดมาตามหมวด ๒ แลว เห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่
ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีไดแลว ใหจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน
และเสนอบันทึกดังกลาวพรอมสํานวนคดีใหองคคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

บันทึกของตุลาการเจาของสํานวนประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําฟองและเอกสารอื่นๆ ของคูกรณี รวมทั้ง
พยานหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏในสํานวนคดี และสรุปคําขอของผูฟองคดี 

(๒) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล 
ประเด็นเกี่ยวกับเง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง และประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี ตามลําดับ 

(๓) ความเห็นของตุลาการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและ
คําขอของผูฟองคดี 

สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนตาม (๑) ใหสงใหแกคูกรณีตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๕๙ วรรคสอง 

 
ขอ ๖๑  เมื่อศาลมีคําส่ังรับคําฟองตามขอ ๔๒ แลว หากตุลาการเจาของสํานวน

เห็นวาสามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกลาวไดจากขอเท็จจริงในคําฟองนั้น โดยไมตองดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงอีก หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําช้ีแจงของคูกรณีและหรือจากการแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาลในภายหลังไมวาในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีนั้นได
โดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกข้ันตอนตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗ ถึงขอ ๔๙ 
ใหตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๖๒  เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีจากตุลาการเจาของสํานวนแลว หากเห็น

วาไมมีกรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ใหตุลาการหัวหนาคณะมีคําส่ังกําหนดวันหนึ่งวัน
ใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีนั้น 

ใหศาลแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนาไม
นอยกวาสิบวัน 

บรรดาคําฟองเพ่ิมเติม คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติม รวมทั้ง
พยานหลักฐานอื่นๆ ที่ย่ืนตอศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหศาลรับไวเปนสวน
หนึ่งของสํานวนคดี และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๖๓  เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว ใหตุลาการหัวหนา

คณะสงสํานวนคดีใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมิไดส่ังการ
เปนอยางอ่ืน ใหสงสํานวนคดีนั้นใหตุลาการผูแถลงคดีเพ่ือจัดทําคําแถลงการณโดยเร็ว 

คําแถลงการณใหจัดทําเปนหนังสือ เวนแตคดีใดเปนเรื่องเรงดวน เปนเรื่องที่มี
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก หรือเปนคําแถลงการณในคําขอเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวกอน
การพิพากษาตามขอ ๗๒ หรือขอ ๗๖ ตุลาการผูแถลงคดีจะเสนอคําแถลงการณดวยวาจาแทนคํา
แถลงการณเปนหนังสือหลังจากที่ไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตนและตุลาการหัวหนาคณะ
แลวก็ได ในการแถลงการณดวยวาจา ตุลาการผูแถลงคดีตองจัดทําบันทึกคําแถลงการณดังกลาว
เปนหนังสือกลาวถึงขอสาระสําคัญในคําแถลงการณติดไวในสํานวนคดีดวย โดยจะจัดทํากอนหรือ
หลังการเสนอคําแถลงการณดวยวาจาก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคํา
แถลงการณดวยวาจาไดแลว ใหองคคณะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ไดหารือกับ
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนแลว 

 
หมวด ๔ 

การรับฟงพยานหลักฐาน 
   

 
ขอ ๖๔  คูกรณีฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงใดๆ เพ่ือสนับสนุนขออางของตนมี

หนาที่เสนอพยานหลักฐานตอศาลเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวในเบื้องตน เวนแตขอเท็จจริงซึ่ง
เปนที่รูกันอยูทั่วไป หรือซึ่งไมอาจโตแยงได หรือซึ่งศาลเห็นวาคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรับแลว หรือ
พยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคล
อ่ืน 

ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูกรณีฝายใด คูกรณีฝายนั้นตอง
พิสูจนแตเพียงวาตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้น
ครบถวนแลว 

 
ขอ ๖๕  ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาตามกระบวนพิจารณา

โดยไมจํากัดเฉพาะที่เสนอโดยคูกรณี แตพยานหลักฐานนั้นจะตองเปนพยานหลักฐานที่คูกรณีผูมี
สวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลาง 

 
ขอ ๖๖  ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่

รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 
การอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยู จะสงสําเนาที่เจาหนาที่

รับรองวาถูกตองก็ได เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๖๗  ศาลอาจรับฟงขอมูลที่บันทึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผล

โดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานในคดีได แตการบันทึกและการประมวลผลนั้นตอง
เปนไปโดยถูกตองและตองมีคํารับรองของบุคคลที่เก่ียวของหรือดําเนินการนั้น 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการรับฟงขอมูลที่บันทึกไวในหรือไดมา
จากสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นโดยอนุโลม 

 
ขอ ๖๘  ศาลอาจรับฟงพยานบอกเลาเปนพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐาน

อ่ืนไดเมื่อศาลเห็นวา 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมการบอกเลา พยาน

บอกเลานั้นมีความนาเช่ือถือ หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือ
ทราบขอความในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นมาใหถอยคําเปนพยานได และมีเหตุผลสมควรเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น 

 
หมวด ๕ 

วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
   

 
สวนที่ ๑ 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง 
   

 
ขอ ๖๙  การฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครอง ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น เวนแตศาลจะมีคําส่ัง
เปนอยางอ่ืน 

ผูฟองคดีอาจขอมาในคําฟองหรือย่ืนคําขอในเวลาใดๆ กอนศาลจะพิพากษาหรือ
มีคําส่ังช้ีขาดคดี เพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง อันจะมีผล
เปนการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคําส่ังทางปกครองไวเปนการชั่วคราว 

คําขอของผูฟองคดีตามวรรคสอง ตองแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวาประสงคจะขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองใด และการใหกฎหรือคําส่ังดังกลาวมีผลบังคับ
ตอไป จะทําใหเกิดความเสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังอยางไร 

 
ขอ ๗๐  ในกรณีที่ศาลเห็นวาคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง

ใดยื่นโดยไมมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอ หรือไมมีเหตุผลหรือสาระอันควรไดรับการพิจารณา 
หรือเห็นไดอยางชัดแจงวาไมสมควรมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง หรือ
เปนกรณีที่ศาลจะส่ังไมรับคําฟองคดีนั้นไวพิจารณาและจะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
แลว ใหมีอํานาจสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น คําส่ังดังกลาวให
เปนที่สุด 

 
ขอ ๗๑  เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๖๙ และเปนกรณีที่ศาลมิไดมีคําส่ังตามขอ ๗๐ 

ใหศาลสงสําเนาคําขอใหคูกรณีทําคําช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานโดยดวน แลวนัดไตสวนเพื่อมี
คําส่ังเก่ียวกับคําขอดังกลาวโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไมมีคําขอตามขอ ๖๙ แตศาลเห็นวามีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับ
ตามกฎ หรือคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี ใหศาลมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น โดยจะไตสวนกอนหรือไมก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๒  การมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง 
ใหกระทําโดยองคคณะหลังจากตุลาการผูแถลงคดีไดเสนอคําแถลงการณแลว 

คําแถลงการณตามขอนี้จะกระทําดวยวาจาก็ได 
ในกรณีที่ศาลเห็นวากฎหรือคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนั้นนาจะ

ไมชอบดวยกฎหมาย และการใหกฎหรือคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจะทําให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้นไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ 
ศาลมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองไดตามที่เห็นสมควร 

ใหศาลแจงคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองใหคูกรณีและผู
ออกกฎ หรือคําส่ังดังกลาวทราบโดยพลัน และใหคําส่ังศาลมีผลเมื่อผูออกกฎหรือคําส่ังไดรับแจง
คําส่ังนั้นแลว 

 
ขอ ๗๓  คําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง ใหผูมีสวนไดเสียมี

สิทธิอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับแจงหรือทราบคําส่ัง
ศาล โดยผูอุทธรณอาจมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังระงับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ส่ัง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณก็ได 

คําส่ังยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ

ศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลรีบสงคํารองพรอมดวยคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตน คําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง สํานวนการไตสวนคํา
ขอ คําแถลงการณหรือบันทึกคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี และเอกสารหรือสําเนาเอกสาร
ที่เก่ียวของ ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน๕ 

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดสงคํารองใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
พิจารณาคํารอง โดยใหนําความในขอ ๗๑ วรรคหนึ่ง และขอ ๗๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตองค
คณะจะไมนัดไตสวนก็ได แลวมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
และสงใหศาลปกครองชั้นตนอาน๖ 

ในการอานคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด ใหศาลปกครองชั้นตนแจงใหคูกรณี
ทราบกําหนดวันอานคําส่ังเปนการลวงหนาตามสมควร ถาไมมีคูกรณีมาศาลในวันนัดอานคําส่ัง

                                                 
๕ ขอ ๗๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา

ดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖ ขอ ๗๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาล ใหศาลงดการอานและบันทึกไว และใหศาลปกครองชั้นตนแจงคําส่ังดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังคูกรณีทั้งหมดหรือบางสวนที่มิไดมาศาล๗ 

 
ขอ ๗๔  ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีของศาลมิไดกลาวถึงคําส่ังทุเลา

การบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่ศาลไดส่ังไวระหวางการพิจารณา ใหคําส่ังดังกลาวมีผล
ใชบังคับตอไปจนกวาจะพนระยะเวลาการอุทธรณในกรณีที่ไมมีการอุทธรณ หรือจนกวาศาลมี
คําส่ังถึงที่สุดไมรับอุทธรณในกรณีที่มีการอุทธรณ หากศาลมีคําส่ังรับอุทธรณ ใหคําส่ังดังกลาวมี
ผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 
สวนที่ ๒ 

การบรรเทาทุกขช่ัวคราว 
   

 
ขอ ๗๕  นอกจากกรณีที่กลาวในขอ ๖๙ ในเวลาใดๆ กอนศาลมีคําพิพากษาหรือ

คําส่ังช้ีขาดคดี ผูฟองคดีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยาง
ใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา หรือคูกรณีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนด
วิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได 

 
ขอ ๗๖  คําส่ังของศาลในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ 

เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวาง
การพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา ใหกระทําโดยองคคณะ โดยไมตองมีคําแถลงการณ
ของตุลาการ ผูแถลงคดี เวนแตองคคณะจะเห็นสมควรใหมีคําแถลงการณ ในกรณีดังกลาวคํา
แถลงการณนั้นจะกระทําดวยวาจาก็ได 

คําส่ังไมรับหรือยกคําขอของผูฟองคดีหรือคูกรณีใหเปนที่สุด 
ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ 

เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวาง
การพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา ตอศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผู
นั้นไดรับแจงหรือทราบคําส่ังศาล 

การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ
ศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลรีบสงคํารองพรอมดวยคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตน คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือ

                                                 
๗ ขอ ๗๓ วรรคหา เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือบังคับตามคําพิพากษา สํานวนการไตสวนคําขอ บันทึกคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
และเอกสารหรือสําเนาเอกสารที่เก่ียวของ ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน๘ 

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดสงคํารองใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
พิจารณาคํารองโดยใหนําความในขอ ๗๑ วรรคหนึ่ง และวรรคหนึ่งของขอนี้ มาใชบังคับโดย
อนุโลม แตองคคณะจะไมนัดไตสวนก็ได แลวมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนหรือมี
คําส่ังเปนอยางอ่ืน แลวสงใหศาลปกครองชั้นตนอาน๙ 

ในการอานคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด ใหศาลปกครองชั้นตนแจงใหคูกรณี
ทราบกําหนดวันอานคําส่ังเปนการลวงหนาตามสมควร ถาไมมีคูกรณีมาศาลในวันนัดอานคําส่ัง
ศาล ใหศาลงดการอานและบันทึกไว และใหศาลปกครองชั้นตนแจงคําส่ังดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังคูกรณีทั้งหมดหรือบางสวนที่มิไดมาศาล๑๐ 

 
ขอ ๗๗  ใหนําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาใชบังคับกับหลักเกณฑในการพิจารณาคําขอ เง่ือนไขในการออกคําส่ังของศาลและผล
ของคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการ
พิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคาํ
พิพากษาโดยอนุโลม เทาที่สภาพของเรื่องจะเปดชองใหกระทําได และโดยไมขัดตอระเบียบนี้และ
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
หมวด ๖ 

การรองสอด การรวมคดี การแยกคด ีการโอนคดี และการถอนคําฟอง 
   

 
ขอ ๗๘  บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูกรณีอาจเขามาเปนคูกรณีไดดวยการรองสอด  

ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๗๙  ถาคดีสองเร่ืองหรือกวานั้นขึ้นไปมีขอหาอยางเดียวกันหรือเก่ียวเนื่อง

ใกลชิดกันหรือมีคูกรณีเดียวกันหรือรวมกัน ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจะเปนประโยชนแก
การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองคคณะเพื่อเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาสั่ง
รวมคดีเขาดวยกัน แลวพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได 

                                                 
๘ ขอ ๗๖ วรรคสี่ เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙ ขอ ๗๖ วรรคหา เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๐ ขอ ๗๖ วรรคหก เพ่ิมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา

ดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คดีดังกลาวอยูในศาลปกครองชั้นตนตางศาลกัน ใหโอนคดีไปยังศาลที่
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนเห็นชอบรวมกัน หากตกลงกันไมได ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปน
ผูช้ีขาด และเมื่อมีการโอนคดีแลว ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนของศาลที่โอนคดีส่ังจําหนายคดนีัน้
ออกจากสารบบความ 

 
ขอ ๘๐  ในคดีที่มีหลายขอหาและขอหาหนึ่งขอหาใดไมเก่ียวของกับขอหาอ่ืนๆ 

ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจะเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองค
คณะ เพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาส่ังใหแยกคดีดังกลาวออกเปนหลายคดี แลว
พิจารณาพิพากษาแตละคดีแยกกันไปก็ได 

ในคดีที่มีผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีหลายคน ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจะ
เปนประโยชนแกการพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นตอองคคณะเพื่อเสนออธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตนพิจารณาสั่งใหแยกคดีดังกลาวออกเปนหลายคดี แลวพิจารณาพิพากษาแตละคดีแยกกันไป
ก็ได 

 
ขอ ๘๑  กอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี หากผูถูกฟองคดีเห็นวาการ

พิจารณาคดีตอไปในศาลนั้นจะไมสะดวกหรือผูถูกฟองคดีอาจไมไดรับความยุติธรรม ผูถูกฟองคดี
อาจย่ืนคําขอพรอมแสดงเหตุผลตอศาลที่ผูฟองคดีไดย่ืนคําฟองไว ขอใหโอนคดีไปยังศาล
ปกครองอื่นที่มีเขตอํานาจได เมื่ออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเห็นสมควร จะมีคําส่ังอนุญาตตามคํา
ขอนั้นก็ได 

หามมิใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนออกคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตอธบิดี
ศาลปกครองชั้นตนที่จะรับโอนคดีนั้นยินยอมแลว ถาอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่จะรับโอนคดีไม
ยินยอม ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่จะโอนคดีเสนอเรื่องใหประธานศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด 

เมื่อมีการโอนคดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ของศาลที่โอนคดีส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

 
ขอ ๘๒  ผูฟองคดีอาจถอนคําฟองในเวลาใดๆ กอนศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ี

ขาดคดีได การถอนคําฟองจะถอนเฉพาะบางขอหาหรือบางสวนของขอหาก็ได 
การถอนคําฟองตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูฟองคดี แตถาผูฟองคดี

ถอนคําฟองดวยวาจาตอหนาศาลในระหวางการไตสวนหรือการนั่งพิจารณาคดี ใหศาลบันทึกไว
และใหผูฟองคดีลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่มีผูฟองคดีหลายคน ผูฟองคดีแตละคนอาจถอนคําฟองของตนได การ
ถอนคําฟองของผูฟองคดีดังกลาวใหมีผลเฉพาะผูฟองคดีที่ถอนคําฟองนั้น เวนแตกรณีที่ผูถอนคํา
ฟองเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคน การถอนคําฟองใหมีผลเปนการถอนคําฟองทั้งคดี ในการนี้ 
ศาลจะไตสวนเพื่อใหไดความเปนที่ยุติวาการถอนคําฟองของผูแทนดังกลาวเปนไปตามความ
ประสงคของผูฟองคดีทุกคนกอนมีคําส่ังอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อมีการถอนคําฟอง ใหศาลอนุญาตและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
กับคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูฟองคดี แตในคดีที่เก่ียวกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟอง
เกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม ศาลจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได คําส่ังไม
อนุญาตใหถอนคําฟองใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๗ 

การนั่งพิจารณาคดแีละการพพิากษาคด ี
   

 
สวนที่ ๑ 

การนั่งพิจารณาคด ี
   

 
ขอ ๘๓  ในการพิจารณาคดี ใหศาลจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

เพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาศาล เวนแตคดีที่ศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ 

ศาลตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน 

 
ขอ ๘๔  ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงเปน

หนังสือ ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ใหย่ืนตอศาลกอนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออยางชาที่สุดใน
ระหวางการนั่งพิจารณาคด ี

คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกขอเท็จจริงที่ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวไมได เวนแตเปน
ขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญในคดีซึ่งคูกรณีผู ย่ืนสามารถพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนหรือ
พฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอศาลไดกอนหนานั้น แตศาลจะรับฟงขอเท็จจริงดังกลาวได
ตอเมื่อไดเปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางแลว 

คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ย่ืนตามวรรคหนึ่งได โดย
ใหศาลพิจารณาสั่งอนุญาตเทาที่เก่ียวของกับคําแถลงและจําเปนแกคดีเทานั้น คําส่ังดังกลาวให
เปนที่สุด 

ในวันนั่งพิจารณาคดี คูกรณีจะไมมาศาลก็ได แตความในขอนี้ไมตัดอํานาจศาลที่จะ
ออกคําส่ังเรียกใหคูกรณี หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของมาให
ถอยคํา ใหความเห็นเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ ใหแกศาล 

 
ขอ ๘๕  เมื่อเร่ิมการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ใหตุลาการเจาของสํานวนเสนอสรุป

ขอเท็จจริงและประเด็นของคดีนั้น แลวใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ได
ย่ืน ตามขอ ๘๔ โดยใหผูฟองคดีแถลงกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีตองกระชับและอยูในประเด็น โดยไมอาจยก
ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ 

ในกรณีที่คูกรณีฝายใดไมย่ืนคําแถลงเปนหนังสือ แตมาอยูในศาลในวันนั่งพิจารณา
คดีครั้งแรก คูกรณีฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล หรือศาลส่ังใหแถลง 

 
ขอ ๘๖  ในการนั่งพิจารณาคดี ใหศาลเปนผูซักถามคูกรณีและพยาน และใหนํา

ความในขอ ๕๒ ขอ ๕๓ และขอ ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๘๗  ในการนั่งพิจารณาคดี ถาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดของศาลที่

กําหนดไวเพ่ือรักษาความเรียบรอยในบริเวณศาล และศาลไดมีคําส่ังใหคูกรณีฝายนั้นออกไปเสีย
จากบริเวณศาล ศาลจะนั่งพิจารณาคดีตอไปลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได 

 
สวนที่ ๒ 

การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคด ี
   

 
ขอ ๘๘  ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมา

สืบประกอบคําแถลงของคูกรณีแลว ใหตุลาการผูแถลงคดีช้ีแจงดวยวาจาตอองคคณะเพื่อ
ประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือที่ไดเสนอไวแลวหรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจาตามที่
กําหนดไวในขอ ๖๓ วรรคสอง โดยบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตจากศาลจะอยูในหองพิจารณาในขณะ
ตุลาการผูแถลงคดีช้ีแจง หรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไมได 

ในกรณีที่ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคูกรณีทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบ
ตอคําแถลงการณเปนหนังสือที่เสนอไวแลว หรือตอคําแถลงการณดวยวาจาที่จะเสนอ ตุลาการผู
แถลงคดีจะจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือข้ึนใหมหรือเสนอคําแถลงการณดวยวาจาตอองคคณะ
เพ่ือพิจารณาในวันอื่นก็ได 

 
สวนที่ ๓ 

การทําคาํพิพากษาและคําส่ัง 
   

 
ขอ ๘๙  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีแลว ใหตุลาการ

หัวหนาคณะนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีคําส่ังในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 
 
ขอ ๙๐  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี นอกจากจะตองระบุรายการตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่คูกรณีจะไดรับคืนแลว ใหระบุ
ช่ือตุลาการเจาของสํานวนและตุลาการผูแถลงคดีดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙๑  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลไดมีคําส่ังทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังเก่ียวกับการบรรเทาทุกขช่ัวคราว ใหศาลกําหนด
ดวยวาจะใหคําส่ังดังกลาวมีผลตอไปหรือไม เพียงใด 

 
ขอ ๙๒  ในการพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดี ศาลจะยกขอกฎหมายอันเกี่ยวดวย

ความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังไปก็ได 
 
ขอ ๙๓  เมื่อคดีสองเร่ืองหรือกวานั้นข้ึนไปไดพิจารณารวมกันเพื่อสะดวกแกการ

พิจารณา ศาลจะพิพากษาหรือมีคําส่ังคดีเหลานั้นเรื่องใดซึ่งเสร็จการพิจารณาแลวจึงพิพากษาหรือ
มีคําส่ังเร่ืองอ่ืนๆ ตอไปภายหลังก็ได 

 
ขอ ๙๔  ในคดีที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ อธิบดีศาลปกครองชั้นตน

จะใหมีการวินิจฉัยปญหาหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองชั้นตนนั้นก็ได 
(๑) คดีที่เก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมากหรือประโยชนสาธารณะที่สําคัญ 
(๒) คดีที่มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองที่สําคัญ 
(๓) คดีที่อาจมีผลเปนการกลับหรือแกไขแนวคําพิพากษาเดิมของศาลปกครอง

ช้ันตนหรือศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีที่มีทุนทรัพยสูง 
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองชั้นตนใหประกอบดวยตุลาการในศาล

ปกครองชั้นตนนั้นทุกคนที่อยูปฏิบัติหนาที่ซึ่งมิใชผูที่ถูกคัดคานหรือตองถอนตัวเพราะมีเหตุอัน
อาจถูกคัดคาน ตามมาตรา ๖๓ แตตองมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของตุลาการในศาลปกครอง
ช้ันตนนั้น และใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนเปนประธานที่ประชุมใหญ 

คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๙๕  ถาในคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีใดมีขอผิดพลาดหรือผิดหลง

เล็กนอย เมื่อศาลเห็นเองหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอและมิไดมีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 
ศาลจะมีคําส่ังแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยนั้นใหถูกก็ได แตถาไดมีการอุทธรณ 
อํานาจในการแกไขใหเปนของศาลปกครองสูงสุด 

การทําคําส่ังเพ่ิมเติมตามขอนี้ จะตองไมเปนการกลับหรือแกคําวินิจฉัยในคํา
พิพากษาหรือคําส่ังเดิม 

เมื่อไดทําคําส่ังเชนวานั้นแลว หามมิใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังเดิม เวน
แตจะไดคัดสําเนาคําส่ังเพ่ิมเติมนั้นรวมไปดวย 

 
ขอ ๙๖  เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีหรือประเด็นขอใดแหงคดีแลว 

หามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น 
เวนแต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยตามขอ ๙๕ 
(๒) การพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีใหมตามมาตรา ๗๕ 
(๓) การพิจารณาใหมแหงคดีที่สํานวนคดีหรือเอกสารในสํานวนคดีสูญหายหรือ

บุบสลายตามขอ ๒๑ 
(๔) การยื่น การรับ หรือไมรับอุทธรณตามมาตรา ๗๓ 
(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขช่ัวคราวในระหวางการยื่นอุทธรณ 

ซึ่งคําอุทธรณอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๔ หรือขอ ๑๐๖ 
(๖) การที่ศาลปกครองสูงสุดสงคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนที่ไดพิจารณาและ

พิพากษาหรือมีคําส่ังคดีนั้นเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมหรือพิจารณาและพิพากษาหรือมี
คําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ 

(๗) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
 
ขอ ๙๗  คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีถึงที่สุดแลว หามมิใหคูกรณี

เดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 

   
 

ขอ ๙๘  การฟองคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ใหย่ืนคําฟองตอศาล
ปกครองสูงสุด และใหนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนตามที่กําหนดไวในภาค ๒ 
มาใชบังคับกับคดีที่ฟองตามขอนี้โดยอนุโลม 

 
ขอ ๙๙  ในกรณีที่องคคณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคดี

ที่ ย่ืนฟองตอศาลปกครองสูงสุดอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหเสนอประธานศาล
ปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งใหสงคําฟองนั้นไปยังศาลปกครองชั้นตนที่คดีนั้นอยูในเขตอํานาจ 
แลวใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยใหถือวามีการฟอง
คดีนั้นตอศาลปกครองชั้นตนตั้งแตวันที่มีการยื่นคําฟองตอศาลปกครองสูงสุด 

 
ขอ ๑๐๐  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายหรือระเบียบ

นี้มิไดกําหนดใหถึงที่สุด ใหอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 
คําส่ังระหวางพิจารณาที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาได ให

อุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
 
ขอ ๑๐๑  คําอุทธรณใหทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ 
(๑) ช่ือผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 
(๒) ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คําขอของผูอุทธรณ 
(๔) ลายมือช่ือผูอุทธรณ 
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นคําอุทธรณนั้น ผูอุทธรณ

จะตองกลาวไวโดยชัดแจงในคําอุทธรณ และตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาล
ปกครองชั้นตน แตถาปญหาขอใดเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ
ปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ผูอุทธรณจะยกปญหาขอนั้นข้ึนกลาวในคําอุทธรณหรือในชั้น
อุทธรณก็ได 

 
ขอ ๑๐๒  คําอุทธรณใหย่ืนตอศาลปกครองชั้นตน และใหพนักงานเจาหนาที่ของ

ศาลออกใบรับใหผูอุทธรณ แลวตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน ถาเห็นวาเปนคําอุทธรณที่สมบูรณ
ครบถวน ใหเสนอคําอุทธรณดังกลาวตออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไปตามขอ 
๑๐๔ ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือผูอุทธรณชําระ
คาธรรมเนียมศาลไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลแนะนําใหผูอุทธรณแกไขหรือชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้น
เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือคําอุทธรณนั้นตองหามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิด
ระเบียบนี้ หรือผูอุทธรณไมแกไขคําอุทธรณหรือไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอคําอุทธรณดังกลาวตออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๑๐๓  คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณนั้น ถาทุนทรัพยในชั้นอุทธรณเปน

อยางเดียวกับในศาลปกครองชั้นตน ใหผูอุทธรณเสียตามทุนทรัพยเชนเดียวกับในศาลปกครอง
ช้ันตน แตถาผูอุทธรณไดรับความพอใจบางสวนตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชัน้ตน
แลว และทุนทรัพยในชั้นอุทธรณต่ํากวาในศาลปกครองชั้นตน ใหผูอุทธรณเสียคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณตามทุนทรัพยที่ต่ํานั้น 

 
ขอ ๑๐๔  เมื่อไดรับคําอุทธรณจากพนักงานเจาหนาที่ของศาล ใหอธิบดีศาล

ปกครองชั้นตนสงคําอุทธรณนั้นใหองคคณะดําเนินการตอไป 
ใหตุลาการหัวหนาคณะแตงตั้งตุลาการในองคคณะคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของ

สํานวน แลวใหตุลาการเจาของสํานวนตรวจคําอุทธรณ ถาเห็นวาเปนคําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน 
ก็ใหดําเนินการตอไปตามขอ ๑๐๖ ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวน ซึ่งผูอุทธรณอาจ
แกไขได หรือผูอุทธรณชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน ใหตุลาการเจาของสํานวนมีคําส่ังใหผู
อุทธรณแกไขหรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมมีการแกไข
หรือชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือขอที่ไมสมบูรณครบถวน
นั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือย่ืนโดย
ผิดระเบียบนี้ ใหตุลาการเจาของสํานวนเสนอองคคณะสั่งไมรับอุทธรณดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐๕  ผูอุทธรณมีสิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ
อุทธรณตามขอ ๑๐๔ ตอศาลปกครองสูงสุดภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 

คํารองตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังนั้น และใหพนักงาน
เจาหนาที่ของศาลรีบสงคํารองพรอมดวยคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน คําอุทธรณ 
และคําส่ังไมรับอุทธรณไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดสงคํารองใหองคคณะเพื่อพิจารณาคํารองและมี
คําส่ังยืนตามคําส่ังไมรับอุทธรณของศาลปกครองชั้นตน หรือมีคําส่ังใหรับอุทธรณ แลวสงใหศาล
ปกครองชั้นตนอาน เมื่อศาลปกครองชั้นตนไดอานคําส่ังดังกลาวแลว ใหแจงใหศาลปกครอง
สูงสุดทราบ ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังใหรับอุทธรณ ใหถือวาวันที่ไดรับแจงนั้นเปนวันที่
ศาลปกครองสูงสุดไดรับคําอุทธรณจากศาลปกครองชั้นตนเพื่อดําเนินการตอไปตามขอ ๑๐๗ 

ในการพิจารณาคํารองขององคคณะตามวรรคสาม ถาองคคณะเห็นเปนการ
จําเปนที่จะตองตรวจสํานวน ใหมีคําส่ังใหศาลปกครองชั้นตนสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครอง
สูงสุดได 

 
ขอ ๑๐๖  ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคํา

อุทธรณนั้นเปนคําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน ใหเสนอองคคณะมีคําส่ังรับอุทธรณ แลวเสนอ
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนเพื่อสงคําอุทธรณนั้นใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาตอไป 

 
ขอ ๑๐๗  เมื่อได รับคําอุทธรณจากศาลปกครองชั้นตนแลว ใหพนักงาน

เจาหนาที่ของศาลปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีในสารบบความ แลวเสนอคําอุทธรณตอประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อจายสํานวนคดีแกองคคณะตอไป 

 
ขอ ๑๐๘  ใหตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในองคคณะ

คนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน แลวใหตุลาการเจาของสํานวนตรวจคําอุทธรณ ถาเห็นวาคํา
อุทธรณที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งรับไวพิจารณาเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูอุทธรณ
อาจแกไขได หรือผูอุทธรณชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน ใหส่ังใหผูอุทธรณแกไขหรือชําระ
คาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมมีการแกไขหรือชําระคาธรรมเนียม
ศาลใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจ
แกไขใหถูกตองได หรือเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบนี้ ใหเสนอ
องคคณะสั่งยกอุทธรณนั้น 

ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาอุทธรณนั้นมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ใหเสนอองคคณะเพื่อมีคําส่ังไมรับอุทธรณและส่ังจําหนาย
คดีออกจากสารบบความ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐๙  เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคําอุทธรณนั้นเปนคําอุทธรณที่
สมบูรณครบถวน ใหสงสําเนาคําอุทธรณใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในคําแกอุทธรณนั้น จะตองเปนขอที่ได
ยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน แตถาปญหาขอใดเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ คูกรณีในอุทธรณจะยกปญหา
ขอนั้นขึ้นกลาวในคําแกอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณก็ได 

 
ขอ ๑๑๐  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อคูกรณีใน

อุทธรณไดย่ืนคําแกอุทธรณแลว หากตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาล
จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังอุทธรณไดแลว ใหจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอ
องคคณะ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาขอเท็จจริงจาก
สํานวนคดี คําอุทธรณ และคําแกอุทธรณยังไมเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังอุทธรณ 
ใหมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 
ขอ ๑๑๑  ในการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 

ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษาหรือมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
(๑) หากเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวนและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขให

ถูกตองได หรือเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือย่ืนโดยผิดระเบียบนี้ ใหพิพากษายก
อุทธรณนั้น โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ 

(๒) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนถูกตอง ไมวาดวย
เหตุเดียวกันหรือเหตุอ่ืน ใหพิพากษาหรือมีคําส่ังยืนตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง
ช้ันตน 

(๓) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนไมถูกตอง ให
พิพากษาหรือมีคําส่ังกลับคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน และพิพากษาหรือมีคําส่ัง
ใหม 

(๔) หากเห็นวาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนถูกบางสวนและผิด
บางสวน ใหพิพากษาหรือมีคําส่ังแกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนโดยพิพากษา
หรือมีคําส่ังยืนบางสวน กลับบางสวน และพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมในสวนที่กลับนั้น 

 
ขอ ๑๑๒  อํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง

ช้ันตน โดยศาลปกครองสูงสุดใหรวมถึง 
(๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้

ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมี
อํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาล
ปกครองชั้นตน เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคํา ส่ังใหม ในกรณีเชนนี้ศาลปกครองชั้นตนอาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบดวยตุลาการศาลปกครองอื่นนอกจากที่ไดพิพากษาหรือมีคําส่ังมาแลว และคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหมนี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเปนอยางอ่ืนนอกจากคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ถูกยกได 

(๒) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้
ในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธการไตสวนพยานตามที่ผูอุทธรณ
มีคําขอ และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนซึ่งประกอบดวยตุลาการศาลปกครอง
องคคณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่น หรือศาลปกครองชั้นตนอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
พิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน และพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม 

(๓) เมื่อคดีปรากฏเหตุวาขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมาไมพอแกการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดี และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหมีอํานาจสั่งยกคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวกําหนดใหศาลปกครองชั้นตนซึ่งประกอบดวยตุลาการศาล
ปกครององคคณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอื่นพิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน โดย
ดําเนินการตามคําช้ีขาดของศาลปกครองสูงสุด แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังไปตามรูปคดี 

ในคดีทั้งปวงที่ศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามขอนี้ ให
อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมเชนวานั้นได 

 
ขอ ๑๑๓  ถาศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครอง

ช้ันตน เพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๑๒ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจที่จะยกเวนมิใหตองเสียคาธรรมเนียมศาลใน
การยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมของศาลปกครองชั้นตนไดตามที่เห็นสมควร 

 
ขอ ๑๑๔  เมื่อศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดอุทธรณแลว จะ

อานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นเอง หรือจะสงคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นใหศาลปกครองชั้นตนอานก็
ได 

 
ขอ ๑๑๕  ในกรณีที่มีการอุทธรณคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทาง

ปกครองของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๗๓ และผูอุทธรณมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ัง
ระงับคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไวเปน
การชั่วคราว ถาศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้นทํา
ใหหรือจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของผูอุทธรณ 
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งระงับคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองของศาล
ปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังอุทธรณนั้น 

 
ขอ ๑๑๖  นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดที่กําหนดไว

โดยเฉพาะในภาคนี้ ใหนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๑ 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๒ 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงยศ แกไข 
๓๑/๑๐/๔๕ 

หทัยภัทร/ผูจัดทํา 
๒๑/๓/๒๕๕๐ 

 
 

 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หนา ๖/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๒/๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๔๓ ก/หนา ๑๐/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 


