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ขั้นตอนที่ 1 และ 2
• ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรือส่งทางไปรษณีย์

• เจ้าหน้าที่รับคำฟ้องตรวจคำฟ้องเบื้องต้นและออกใบรับให้
ผู้ฟ้องคดี

มาตราที่เกี่ยวข้อง

         มาตรา 46 คำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครอง ในการนี้อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้อง
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 35   คำฟ้องที่ยื่นต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียน
คดีในสารบบความและออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี แล้วตรวจคำฟ้องในเบื้อง
ต้น ถ้าเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้เสนอคำฟ้องดังกล่าวต่อ
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป   ถ้าเห็นว่าคำฟ้องนั้นไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   หรือผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียม
ศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข
หรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้า
เห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หรือผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไข
คำฟ้องหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอคำฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้น
ต้นเพื่อดำเนินการต่อไป
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ขั้นตอนที่ 3
• สรุปคำฟ้องเสนออธิบดีฯ สั่งจ่ายให้องค์คณะและตั้ง

ตุลาการผู้แถลงคดี

มาตราที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 56 ว.1

          ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
องค์คณะ  การจ่ายสำนวน  การโอนคดี  การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ 
ในคดีปกครอง  การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง  การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานคดีปกครอง  และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครอง
แทน พ.ศ.  2544 ข้อ 8

5



       มาตรา 56 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายสำนวนคดี
ในศาลปกครองนั้นให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
       (1) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดี
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ต้องจ่ายสำนวนคดีให้ตรงกับความ
เชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้ 
       (2) ในกรณีที่มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่าย
สำนวนคดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้ 
       (3) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (1) หรือ (2) หรือมีการจัดไว้
ลักษณะเดียวกันหลายองค์คณะ หรือองค์คณะที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวมี
คดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหากจ่ายสำนวนคดีให้แก่องค์
คณะนั้นจะทำให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่าย
สำนวนคดีโดยใช้วิธีการใดที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่าย
สำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ  การจ่าย
สำนวน  การโอนคดี  การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ ในคดีปกครอง  การคัดค้าน
ตุลาการศาลปกครอง  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง  และการมอบ

อำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.  2544

ข้อ  8  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
เป็นผู้จ่ายสำนวนให้แก่องค์คณะโดยกำหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีคนหนึ่ง
เป็นตุลาการผู้แถลงคดีสำหรับคดีนั้น

     การกำหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนใด
เป็นตุลาการผู้แถลงคดีในคดีใดจะต้องไม่ปรากฎว่าตุลาการผู้แถลงคดีใน
ศาลปกครองสูงสุดนั้นเป็นหรือเคยเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือเป็น
หรือเคยเป็นตุลาการผู้แถลงคดีสำหรับคดีนั้นในศาลปกครองชั้นต้น

     เมื่อองค์คณะได้รับสำนวนแล้ว  ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้ง
ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในองค์คณะนั้นเป็นตุลาการเจ้าของสำนวน  
ทั้งนี้  ตุลาการหัวหน้าคณะจะแต่งตั้งตนเองเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนก็ได้
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ขั้นตอนที่ 4

• องค์คณะจ่ายให้ตุลาการเจ้าของสำนวน

มาตราที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 56 ว.2, ว.3

       ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์
คณะ  การจ่ายสำนวน  การโอนคดี  การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ ใน
คดีปกครอง  การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง  การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานคดีปกครอง  และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ 9
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       มาตรา 56 วรรค 2 .............. “เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับสำนวนคดีแล้ว 
ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเป็น
ตุลาการเจ้าของสำนวน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำชี้แจงของ
คู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วย
ดำเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนมอบหมาย
       เมื่อได้มอบสำนวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสำนวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายสำนวน
คดีให้แก่องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้
       (1) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กำหนด
       (2) เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของสำนวนสำหรับกรณีเรียกคืนสำนวน หรือ
ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะ
สำหรับกรณีโอนสำนวน
       (3) เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการ
พิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้การพิจารณาคดีล่าช้า และตุลาการเจ้าของสำนวน
หรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละสำนวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่”

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ  การจ่าย
สำนวน  การโอนคดี  การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ ในคดีปกครอง  การคัดค้าน
ตุลาการศาลปกครอง  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง  และการมอบ

อำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.  2544

ข้อ  9  เมื่อได้จ่ายสำนวนคดีให้แก่องค์คณะใดหรือมอบสำนวนคดีให้
แก่ตุลาการเจ้าของสำนวนคนใดแล้ว  นอกจากกรณีตามมาตรา  56 วรรค
สาม (2)  และ (3)  ห้ามมิให้มีการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี  เว้น
แต่กรณีดังต่อไปนี้

      (1)  เมื่อปรากฏเหตุใด ๆ อันเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อ
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น  และประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่งเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอน
สำนวนคดี

      (2)  เมื่อมีการโอนคดีตามข้อ  79  หรือข้อ  81  แห่งระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  2543
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ขั้นตอนที่ 5

• ตุลาการเจ้าของสำนวนพิจารณาคำฟ้องว่าเป็นคดีที่
อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและเป็นไปตาม
เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่

มาตราที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 57 ว.1, ว.2, ว.3

     ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วย   การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 37 ว.2 และข้อ 38
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       มาตรา 57 ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความ
เห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจน
ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น 
         ในระหว่างการดำเนินการของตุลาการเจ้าของสำนวนตามวรรคหนึ่ง ให้
เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณี
แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนทำความเห็นเสนอให้องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีต่อไป 
         ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนด
ให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าคู่กรณี
มิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลัก
ฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไป
ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม....................... 

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 37......ว.2 ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคน
หนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสำนวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจคำฟ้อง ถ้า
เห็นว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ หรือผู้ฟ้องคดี
ชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้อง
คดีแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้า
ไม่มีการแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กำหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอ
องค์คณะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

กรณีไม่รับคำฟ้อง
ข้อ 38   ในกรณีที่ศาลสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ให้ศาลมีอำนาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี
13



ขั้นตอนที่ 6

• ศาลสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา และส่งสำเนาคำฟ้อง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 42, 43, 44, 45
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 42 เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำฟ้องใดเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ครบ
ถ้วน ให้มีคำสั่งรับคำฟ้องและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การ โดยส่งสำเนา
คำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควร จะกำหนดประเด็นที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีต้องให้การ หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๑

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบคำฟ้องมีปริมาณหรือสภาพที่ทำให้การส่ง
สำเนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ให้ส่งสำเนาคำฟ้องไปพร้อม
กับรายการพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาล

ข้อ 43   ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธ    หรือ
ยอมรับข้อหาที่ปรากฏในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่ง
พยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนด โดยจัดทำสำเนาคำให้การและ
สำเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุดหรือตามจำนวนที่ตุลาการ
เจ้าของสำนวนกำหนดยื่นมาพร้อมกับคำให้การด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 44 ผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ คำฟ้องแย้งนั้นให้
ถือเสมือนเป็นคำฟ้องใหม่

ในกรณีที่คำฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม ให้
ตุลาการเจ้าของสำนวนสั่งไม่รับคำฟ้องแย้ง คำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด

กรณีมีการแก้ไขคำให้การ

ข้อ 45   ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำให้การของผู้ถูก
ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน หรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ
แก้ไขหรือจัดทำคำให้การส่งมาใหม่ก็ได้
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ขั้นตอนที่ 7

• ศาลส่งสำเนาคำให้การให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำ
ให้การภายในกำหนดเวลา

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 47 
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
ข้อ 47 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การแล้ว ให้ศาลส่งสำเนาคำให้การพร้อม

ทั้งสำเนาพยานหลักฐานไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับคำ
ให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาล   ในการนี้ ตุลาการเจ้าของ
สำนวนจะกำหนดประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องชี้แจง หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานใดๆ 
ก็ได้

ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะคัดค้านคำให้การ ให้ทำคำคัดค้านคำให้การยื่น
ต่อศาลพร้อมสำเนาหนึ่งชุดหรือตามจำนวนที่ศาลกำหนด  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาล
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายใน
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจำหน่าย
คดีออกจากสารบบความก็ได้
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ขั้นตอนที่ 8

• ศาลส่งคำคัดค้านคำให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำ
ให้การเพิ่มเติ่ม

มาตราที่เกี่ยวข้อง

           ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วย   การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 49 
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 49 ให้ศาลส่งสำเนาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีให้ผู้
ถูกฟ้องคดีเพื่อยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมสำเนาหนึ่งชุดหรือ
ตามจำนวนที่ศาลกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำ
คัดค้านคำให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เมื่อศาลได้
รับคำให้การเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ให้ส่งสำเนาคำให้การเพิ่ม
เติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่น
คำให้การเพิ่มเติมแล้ว หากตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จ
จริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้
ตุลาการเจ้าของสำนวนมีอำนาจจัดทำบันทึกตามข้อ 60 เสนอองค์คณะ
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป้
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ขั้นตอนที่ 9

• ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 50, 51 

กรณีไม่เพียงพอ
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 50 ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอำนาจแสวงหาข้อ
เท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
จากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลัก
ฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในคำฟ้อง 
คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ หรือคำให้การเพิ่มเติม ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ศาลอาจดำเนินการตามที่กำหนดใน
ส่วนนี้หรือตามที่ศาลเห็นสมควร

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ถ้าต้องมีการให้ถ้อยคำ
ของคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใดๆ  ให้ศาลเป็นผู้ซักถาม
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 51 ศาลมีอำนาจออกคำสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยคำได้ตามที่เห็นสมควร

คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะกำหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะทำการ
ไต่สวนไว้ด้วยก็ได้

ศาลต้องแจ้งกำหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้นคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริง
ที่จะทำการไต่สวนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษา
คดี หรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาลจะไม่แจ้ง
กำหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้

พยานที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำอาจเสนอพยานหลักฐานใดๆ 
เพื่อประกอบการให้ถ้อยคำของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่
ศาลมีคำสั่งให้มีการไต่สวน
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ขั้นตอนที่ 10 กรณีเพียงพอ

• สรุปสำนวนนำเสนอองค์คณะและอธิบดี ส่งสรุปข้อ
เท็จจริงให้คู่กรณี และกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 60, 62 
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 60 เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำชี้แจง
ของคู่กรณี รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นที่ศาลได้มาตามหมวด ๒ แล้ว เห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริง
เพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้จัดทำบันทึกของ
ตุลาการเจ้าของสำนวนและเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมสำนวนคดีให้องค์คณะเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป

บันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนประกอบด้วย
(1) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากคำฟ้องและเอกสารอื่นๆ ของคู่กรณี รวมทั้งพยาน

หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในสำนวนคดี และสรุปคำขอของผู้ฟ้องคดี
(2) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับอำนาจศาล 

ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของคดี ตาม
ลำดับ

(3) ความเห็นของตุลาการเจ้าของสำนวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยและ
คำขอของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนตาม (1) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 59 วรรคสอง
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 62 เมื่อองค์คณะได้รับสำนวนคดีจากตุลาการเจ้าของ
สำนวนแล้ว หากเห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่ม
เติม ให้ตุลาการหัวหน้าคณะมีคำสั่งกำหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้น
สุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น

ให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อ
เท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน

บรรดาคำฟ้องเพิ่มเติม คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำ
ให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้น
สุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวน
คดี และไม่ต้องส่งสำเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ 11

• ส่งสำนวนให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดทำคำแถลง
การณ์แล้วกำหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรก

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 63
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
ข้อ 63  เมื่อกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะ

ส่งสำนวนคดีให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมิได้สั่ง
การเป็นอย่างอื่น ให้ส่งสำนวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพื่อจัดทำคำแถลงการณ์โดย
เร็ว

คำแถลงการณ์ให้จัดทำเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่องที่มีข้อ
เท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นคำแถลงการณ์ในคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาตามข้อ 72 หรือข้อ 76 ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอคำแถลงการณ์ด้วย
วาจาแทนคำแถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจากที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและ
ตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็ได้ ในการแถลงการณ์ด้วยวาจา ตุลาการผู้แถลงคดีต้องจัดทำ
บันทึกคำแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระสำคัญในคำแถลงการณ์ติดไว้
ในสำนวนคดีด้วย โดยจะจัดทำก่อนหรือหลังการเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้

เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดทำคำแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถเสนอ
คำแถลงการณ์ด้วยวาจาได้แล้ว ให้องค์คณะกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่
ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้ว
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ขั้นตอนที่ 12

• นั่งพิจารณาคดี

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 83, 84

คู่กรณียื่นคำแถลงเป็นหนังสือก่อนวัน หรือระหว่างนั่งพิจารณา
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 83  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลจัดให้มีการนั่ง
พิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลง
ด้วยวาจาต่อหน้าศาล เว้นแต่คดีที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

ศาลต้องแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
ข้อ 84 ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคำแถลงเป็น

หนังสือ ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออย่างช้า
ที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี

คำแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่
เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็น
หรือพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น แต่ศาลจะรับฟังข้อเท็จ
จริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อ
ยืนยันหรือหักล้างแล้ว

คู่กรณีมีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบประกอบคำแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได้ 
โดยให้ศาลพิจารณาสั่งอนุญาตเท่าที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงและจำเป็นแก่คดีเท่านั้น คำ
สั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด

ในวันนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ได้ แต่ความในข้อนี้ไม่ตัดอำนาจ
ศาลที่จะออกคำสั่งเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐาน
ใดๆ ให้แก่ศาล
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ขั้นตอนที่ 13

• ตุลาการผู้แถลงคดีเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจา

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 88
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
ข้อ 88  ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนำพยาน

หลักฐานมาสืบประกอบคำแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจง
ด้วยวาจาต่อองค์คณะเพื่อประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้ว
หรือเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 63 วรรคสอง โดย
บุคคลซึ่งมิได้รับอนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะตุลาการผู้
แถลงคดีชี้แจง หรือเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่ได้

ในกรณีที่ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า จากคำแถลงและการนำพยาน
หลักฐานมาสืบประกอบคำแถลงของคู่กรณีทำให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณา
คดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อคำแถลงการณ์เป็นหนังสือที่เสนอไว้
แล้ว หรือต่อคำแถลงการณ์ด้วยวาจาที่จะเสนอ ตุลาการผู้แถลงคดีจะจัดทำ
คำแถลงการณ์เป็นหนังสือขึ้นใหม่หรือเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์
คณะเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็ได้
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ขั้นตอนที่ 14

• ศาลมีคำสั่ง หรือ คำพิพากษา

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย   
การพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ข้อ 89, 90

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 67, 69
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       มาตรา 67 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองถ้า
จะต้องกระทำโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน คำพิพากษาหรือ
คำสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก และในกรณี
ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทำความเห็น
แย้งไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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       มาตรา 69 คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อย
ต้องระบุ 
         (1) ชื่อผู้ยื่นคำฟ้อง 
         (2) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
         (3) เหตุแห่งการฟ้องคดี 
         (4) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง 
         (5) เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย 
         (6) คำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
         (7) คำบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องปฏิบัติตามคำบังคับไว้ด้วย 
         (8) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ถ้ามี 
         คำพิพากษาหรือคำสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาล
ปกครองที่นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใด
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาล
ปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วย

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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       เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองในศาลปกครองโดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้น
เป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในการนี้ให้ศาลปกครอง
แจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น
เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 
        ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือ
คำสั่งให้ศาลปกครองงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง แล้วบันทึกไว้และ
ให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
        ให้สำนักงานศาลปกครองจัดให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองไว้ที่ศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอสำเนาที่มีการ
รับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด 
        ให้สำนักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาด
คดีของศาลปกครองและความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา 58 
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ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยการพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

ข้อ 89  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
แล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมี
คำสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น

ข้อ 90  คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะต้องระบุ
รายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 วรรคหนึ่ง และจำนวนค่า
ธรรมเนียมศาลที่คู่กรณีจะได้รับคืนแล้ว ให้ระบุชื่อตุลาการเจ้าของ
สำนวนและตุลาการผู้แถลงคดีด้วย
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ขั้นตอนที่ 15

• การอุทธรณ์คำสั่ง หรือ คำพิพากษา

มาตราที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 73
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       มาตรา 73 การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด 
       คำพิพากษาหรือคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง 
คำสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลหรือคำสั่งอื่นใดที่ทำให้คดี
เสร็จเด็ดขาด 
       ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จ
จริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาล
ปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
       คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด
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