
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
โดยที่มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้การด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษานอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ข้อ ๒1  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
“ศาล” หมายความว่า ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
“ศาลปกครอง” หมายความว่า ศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการหัวหน้าคณะ” หมายความว่า ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลา

การหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการเจ้าของส านวน” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลา

การเจ้าของส านวน 
“ตุลาการผู้แถลงคดี” หมายความว่า ตุลาการศาลปกครองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แถลง

คดีปกครอง 
“ค าแถลงการณ์” หมายความว่า สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตุลาการผู้

แถลงคดีที่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
 
ข้อ ๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

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



 
ภาค ๑ 

บททั่วไป 
   

 
ข้อ ๕  วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้ 
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ด าเนินการ

ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
ข้อ ๖  ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลก าหนด เมื่อศาลเห็นสมควร

หรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอค าฟ้องและตรวจค าฟ้อง 
การแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปส านวน การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนก่อน
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติ
เช่นว่านั้นมีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่ง
แก้ไขหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด 
ๆ ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้ คู่กรณี
ที่ยื่นค าขอจะต้องไม่ด าเนินการอ่ืนใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบัน
แก่การผิดระเบียบนั้น 

การที่ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดอันมิใช่เรื่องที่คู่กรณีละเลยไม่ด าเนิน
กระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบนี้ หรือที่ศาลก าหนดไว้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีนั้นใน
อันที่จะด าเนินกระบวนพิจารณานั้นใหม่ให้ถูกต้องได้ 

 
ข้อ ๘  ศาลมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ แก่คู่กรณีหรือแก่บุคคลใดที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่

เห็นจ าเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล หรือเพ่ือให้การด าเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความเที่ยง
ธรรมและรวดเร็ว อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่กรณีมิให้ด าเนินคดีปกครองในทางก่อความร าคาญ 
ในทางประวิงให้ล่าช้า หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร 

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง เป็นการละเมิดอ านาจศาลและศาลมีอ านาจ
สั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ 

 
ข้อ ๙  บรรดากระบวนพิจารณาตลอดจนการพิพากษาหรือการมีค าสั่งในคดีปกครอง ซึ่งศาล

เป็นผู้ท านั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 
บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีหรือของบุคคลใด ๆ หรือที่ศาลหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ของศาลได้ท าข้ึน ซึ่งประกอบเป็นส านวนคดีนั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 



ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ส่งต่อศาลได้ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ศาลสั่งให้
คู่กรณีหรือบุคคลที่ส่ง จัดท าค าแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนส าคัญ โดยมีค ารับรองมายื่นเพ่ือแนบไว้กับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น 

ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่านเขียน
หนังสือไม่ได้ ให้คู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดหาล่าม 

 
ข้อ ๑๐  การท าค าขอหรือค าร้องต่อศาลในกระบวนพิจารณา ให้ท าเป็นหนังสือ เว้นแต่

ศาลจะอนุญาตให้ท าด้วยวาจา ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลพิจารณาจดแจ้งข้อความนั้นไว้ในรายงานกระบวน
พิจารณา 

 
ข้อ ๑๑  ให้ศาลจดแจ้งรายงานการไต่สวน การนั่งพิจารณา หรือการด าเนินกระบวนพิจารณา

ใด ๆ ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในส านวนคดีทุกครั้ง 
รายงานกระบวนพิจารณานั้น ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขคดี ชื่อศาล ชื่อคู่กรณี สถานที่ วัน

และเวลาที่ด าเนินการ ข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระท า และลายมือชื่อตุลาการศาลปกครอง ในกรณีที่
กระบวนพิจารณาใดกระท าต่อหน้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือพยาน ให้คู่กรณีหรือพยานดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วย 

 
ข้อ ๑๒  ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใดจะต้องลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมาย

อย่างอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใด เพื่อแสดง การรับรู้
รายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพ่ือรับรองการอ่านหรือส่งเอกสารนั้น หากกระท าโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับการลงลายมือชื่อ แต่ถ้ากระท าต่อหน้าศาล ไม่จ าต้องมีลายมือชื่อของพยาน
สองคนรับรอง 

ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงาน บันทึก หรือเอกสารดังกล่าวลง
ลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 

 
ข้อ ๑๓  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือจะท าโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณี
ที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น
เอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล 

การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ 
ผู้รับมอบ และพยาน 

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลต้องแจ้งข้อความหรือต้องส่งเอกสารใด

ให้แก่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ถ้าผู้นั้นหรือผู้แทนของผู้นั้นมิได้รับทราบข้อความหรือมิได้รับ
เอกสารจากศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้แจ้งข้อความเป็นหนังสือหรื อส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืน 



ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือขอให้มีการแจ้งข้อความ หรือส่ง
เอกสารโดยวิธีอ่ืน คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งยื่นค าขอต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการแจ้งข้อความหรือส่ง
เอกสารโดยวิธีดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๕  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือว่า

วันที่ระบุในใบตอบรับเป็นวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ให้ถือว่าวันที่ครบก าหนดเจ็ดวันนับ
แต่วันส่งเป็นวันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นหรือไม่ได้รับ 

การแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามค าสั่งศาล ให้ศาลก าหนดวันที่ถือว่าผู้รับได้รับ
แจ้งไว้ด้วย 

 
ข้อ ๑๖  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารโดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

หรือบุคคลอ่ืนน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ ให้วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสาร
นั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานต ารวจ ข้าราชการอ่ืน พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และให้ถือว่าผู้รับ
ได้รับแจ้งในวันที่วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ จะส่งหนังสือหรือเอกสารแก่บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างาน
ในสถานที่นั้นก็ได้ และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่ได้ส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่บุคคลนั้น 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่ง วาง หรือปิดหนังสือหรือเอกสารในเวลา
กลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง 
มอบใบรับลงลายมือชื่อผู้รับ หรือมอบรายงานการส่งหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง แล้วแต่กรณี ต่อศาล เพื่อรวมไว้ในส านวนคดี 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสามต้องระบุวิธีส่ง เวลา วัน เดือน ปี ที่ส่งหนังสือหรือเอกสาร
รวมทั้งชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลผู้น าไปส่ง ใบรับหรือรายงานดังกล่าว จะท า โดยวิธีจดลงไว้ที่
หนังสือหรือเอกสารต้นฉบับซึ่งยื่นต่อศาลก็ได้ 

 
ข้อ ๑๗  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณียื่นต่อศาลหรือที่ศาลได้มา ให้เปิดโอกาสให้

คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง และศาลอาจส่งส าเนาให้คู่กรณีตามระเบียบ
นี้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผยเพ่ือมิให้เกิด
ความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการก าหนดชั้นความลับไว้ มีข้อความที่ไม่เหมาะสม 
หรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะไม่เปิดโอกาสให้
คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา ขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง หรือไม่ส่งส าเนาให้คู่กรณี  ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัด
อ านาจศาลที่จะจัดให้มีการท าสรุปเรื่องและเปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ หรือคัดส าเนาสรุปเรื่อง หรือ
ขอส าเนาอันรับรองถูกต้องของสรุปเรื่อง หรือส่งส าเนาสรุปเรื่องดังกล่าวให้คู่กรณี 

 
ข้อ ๑๘  พยานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ถ้อยค าของตนในคดี หรือบุคคลภายนอกผู้มี

ส่วนได้เสียอาจยื่นค าขอต่อศาล เพ่ือขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในส านวนคดี หรือขอคัดส าเนาหรือ
ขอส าเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ แต่ทั้งนี้ ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก่ 



(๑) บุคคลภายนอก ในคดีท่ีพิจารณาโดยไม่เปิดเผย 
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในคดีที่ศาลห้ามการตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารในส านวนคดี

ทั้งหมดหรือบางฉบับเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือกรณีที่ศาล

เห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ 
 
ข้อ ๑๙  คู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรือขอคัดส าเนาเอกสารที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจ้าของส านวน ตุลาการผู้แถลงคดี หรือศาลจัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นการภายใน ทั้งไม่อาจขอส าเนาอันรับรองถูกต้องของเอกสารนั้น 

 
ข้อ ๒๐  การตรวจดูหรือการคัดส าเนาเอกสารในส านวนคดี ให้ผู้ขอตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ 

หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด เพ่ือความสะดวกของศาลหรือเพ่ือความ
ปลอดภัยของเอกสารนั้น 

ห้ามคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีก่อนที่ศาลจะได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
และก่อนที่จะได้ลงทะเบียนในสารบบค าพิพากษา 

การรับรองส าเนาเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือ
ประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด เป็นผู้รับรอง 

 
ข้อ ๒๑  ถ้าส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา ค า

พิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดที่รวมไว้ในส านวนคดีซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือรอการบังคับคดี
สูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และกรณีดังกล่าวเป็นการขัดข้องต่อการพิจารณาพิพากษา 
การมีค าสั่ง หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีค าขอ ให้ศาลสั่งให้คู่กรณี
หรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นน าส าเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าส าเนาเช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหา
ไม่ได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีค าสั่งอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม 

 
ข้อ ๒๒  เพ่ือให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ศาลอาจมี

ค าสั่งให้การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลด้วยกันกระท าโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืน แทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์หรือประกอบกันก็ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน
และความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ท าการติดต่อ รวมทั้งจ านวนและลักษณะของเอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ศาลอาจมีค าสั่งให้การแจ้ง
ข้อความหรือการส่งเอกสารระหว่างศาลกับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระท าโดยวิธีการตามวรรค
หนึ่งก็ได้ โดยให้ศาลก าหนดวันที่ถือว่าได้รับแจ้งข้อความหรือเอกสารไว้ด้วย 

 



ข้อ ๒๓  ส านวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา ค า
พิพากษา ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนใดที่รวมไว้ในส านวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาคู่ฉบับ ถ้าศาล
เห็นสมควร จะมีค าสั่งให้เก็บรักษาหรือน าเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
ข้อ ๒๔  ให้ศาลมีอ านาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสาร การคัดส าเนา 

หรือการรับรองเอกสารตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น 

   
 

หมวด ๑ 
การเสนอค าฟ้องและตรวจค าฟ้อง 

   
 

ข้อ ๒๕  ผู้ ฟ้องคดีปกครองต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา ๔๒ 

 
ข้อ ๒๖  บุคคลผู้ไร้ความสามารถจะฟ้องคดีปกครองได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ 
ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการอนุญาตหรือต้องได้รับความยินยอมก่อน ให้แนบ

หนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย 
 
ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วย

ตนเอง ถ้าศาลเห็นสมควร จะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบ และศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้น
หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 
ข้อ ๒๘  การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต่อศาล ในกรณี

ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท าใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้ท าเป็นค าฟ้องมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะมอบอ านาจให้ เจ้าหน้าที่
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นผู้ฟ้องคดีปกครองและด าเนินคดีปกครองแทนก็ได้ 

 
ข้อ ๒๙  การฟ้องคดีปกครองต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอ านาจตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๔๗ 



ค าฟ้องซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้สองศาลหรือหลายศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิล าเนาของผู้ฟ้องคดี 
เพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิด หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อ ถ้ามูลคดีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ฟ้องคดีจะยื่นค าฟ้องต่อ
ศาลหนึ่งศาลใดก็ได ้

การฟ้องคดีปกครองที่มูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

 
ข้อ ๓๐  การฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องยื่นฟ้องภายในก าหนดระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
ค าฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับไว้พิจารณาและสั่ง

จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เว้นแต่ศาลเห็นว่าคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดย
ศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้ ค าสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณาให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๓๑  ในกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ถ้าปรากฏว่าศาลนั้น

ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาเพราะไม่มีอ านาจพิจารณาคดีนั้น หรือผู้ฟ้องคดีถอนค าฟ้องจากศาลนั้นเพ่ือฟ้องคดีใหม่
ต่อศาลปกครอง ให้ถือว่าก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่เท่าระยะเวลาตั้งแต่วันยื่นค าฟ้องจนถึง
วันที่คดีของศาลอื่นนั้นถึงที่สุด 

 
ข้อ ๓๒  ค าฟ้องต้องท าเป็นหนังสือและมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ กับให้แนบ

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุ
ที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ระบุชื่อและที่อยู่
ของบุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีไว้ด้วย 

 
ข้อ ๓๓  ให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองส าเนา

ถูกต้องตามจ านวนของผู้ถูกฟ้องคดียื่นมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย 
ในกรณีที่ผู ้ฟ้องคดีไม่จัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน หรือใน

กรณีที่จ านวนผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ิมขึ้น ศาลมีอ านาจแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าส าเนาเพ่ิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้า
ผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ศาลจะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออก
จากสารบบความก็ได้ 

 
ข้อ ๓๔  ค าฟ้องที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้ช าระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์เป็นเงินสด เช็คซึ่งธนาคารรับรองหรือเช็คซึ่ง
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่ งจ่าย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบรับให้หรือช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลโดยวิธีการอ่ืนดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการเรียกเก็บเงิน
ตามวิธีการดังกล่าว ถ้ามี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

(๑) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



(๒) หักบัญชีธนาคาร หรือช าระผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการ
บริการรับช าระหนี้แทนหรือด้วยเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 

(๓) ทางอินเทอร์เน็ต 
(๔) วิธีการอ่ืนตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด2 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งที่ผู ้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นค าฟ้องเป็นฉบับเดียวกัน หากเป็น

กรณีที่อาจแบ่งแยกได้ว่าทุนทรัพย์ของผู้ ฟ้องคดีแต่ละคนเป็นจ านวนเท่าใด ให้ผู้ ฟ้องคดีแต่ละคนช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของตน 

ในการค านวณทุนทรัพย์ ถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท เศษของหนึ่ง
ร้อยบาท ถ้าถึงห้าสิบบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาท ถ้าต่ ากว่าห้าสิบบาท ให้ปัดทิ้ง 

เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ถ้าทุนทรัพย์แห่งค าฟ้องเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะโดยการยื่นค าฟ้อง
เพ่ิมเติมหรือโดยประการอ่ืน ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลเพ่ิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา 

 
ข้อ ๓๕  ค าฟ้องที่ยื่นต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบความและ

ออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี แล้วตรวจค าฟ้องในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้เสนอค าฟ้อง
ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไป ถ้าเห็นว่าค าฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแนะน าให้ผู้ฟ้องคดี
แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น
เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง หรือผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขค า
ฟ้องหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าฟ้องดังกล่าว
ต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๓๖  นับแต่เวลาที่ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา และผลแห่ง

การนี ้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอ่ืนอีก และ 
(๒) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มี เขต

อ านาจศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาของผู้ฟ้องคดี 
การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นหาตัดอ านาจศาลที่รับค าฟ้องไว้ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไม่ 

 
ข้อ ๓๗  เมื่อได้รับค าฟ้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจ่าย

ส านวนคดีให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ 
ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้ว

ให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าฟ้อง ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ 
หรือผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือ
                                                 

2 ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา
และสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

 
ข้อ ๓๘  ในกรณีที่ศาลสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ศาลมีอ านาจ

สั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
 
ข้อ ๓๙  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอ านาจของศาล

ปกครองสูงสุด ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือพิจารณาสั่งให้ส่งค าฟ้องนั้นไปยังประธานศาลปกครอง
สูงสุดเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ส่งค าฟ้อง
นั้นคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นนั้นพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไป 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวและศาลปกครองสูงสุดได้รับค าฟ้อง
ไว้พิจารณาแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ถือว่ามีการฟ้องคดีนั้น
ต่อศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น 

 
ข้อ ๔๐  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในเขตอ านาจของ

ศาลปกครองชั้นต้นอ่ืน ให้เสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือมีค าสั่งให้ส่งค าฟ้องนั้นไปยังศาลปกครองชั้นต้น
อ่ืนที่มีเขตอ านาจเพื่อพิจารณาด าเนินการ และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอื่นได้รับค าฟ้องนั้นไว้พิจารณาแล้ว ให้
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งค าฟ้องไปสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ถือว่ามีการฟ้องคดีนั้นต่อศาล
ปกครองชั้นต้นอื่นตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก 

ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับค าฟ้องที่ส่งมาเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองชั้นต้นที่ส่งค าฟ้องมาหรือศาลปกครองชั้นต้นอ่ืน ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นเสนอความเห็นต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีค าสั่งในเรื่องเขตอ านาจศาล 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น
แห่งแรก ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีอยู่ในเขตอ านาจด าเนินการลงทะเบียนคดีในสารบบความ และให้ถือว่ามี
การฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนั้นตั้งแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งแรก 

 
ข้อ ๔๑  ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา ถ้าข้อหา

หนึ่งข้อหาใดเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ไม่ว่าจะโดยเหตุที่ข้อหา
ดังกล่าวอยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นอ่ืน ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ศาล
ปกครอง ให้สั่งไม่รับข้อหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาในส่วน
ของข้อหาที่อยู่ในอ านาจและเขตอ านาจต่อไป แต่ในกรณีท่ีองค์คณะเห็นว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะมีผล
ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นนั้น องค์คณะอาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไว้จนกว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่มีอ านาจหรือเขต
อ านาจ และคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏ
ว่ามีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอ านาจหรือเขตอ านาจของศาล



ปกครองชั้นต้นอ่ืนหรือศาลอ่ืนซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้ มีอ านาจวินิจฉัยประเด็น
เกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพ่ือให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ 

ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกันและปรากฏ
ว่ามีประเด็นที่จ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด 
และประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเป็นประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองใดน่าจะไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับประเด็นนั้นไว้พิจารณา แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาในส่วน
ของประเด็นที่อยู่ในอ านาจต่อไป แต่ในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าประเด็นที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะมีผลต่อการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้น องค์คณะอาจมีค าสั่งให้รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้จนกว่า
ประเด็นที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลปกครองสูงสุดแล้ว 

 
หมวด ๑/๑ 

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล3 
   

 
ข้อ ๔๑/๑4  คู่กรณีซึ่งไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของ

คู่กรณีนั้น ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร อาจยื่นค าขอต่อศาลขอให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีหรือการอุทธรณ์ได้ 

 
ข้อ ๔๑/๒5  คู่กรณีใดมีความจ านงจะด าเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ยื่น

ค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นพร้อมกับค าฟ้องหรือค าอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี  ในการนี้ 
ให้คู่กรณีผู้ยื่นค าขอเสนอพยานหลักฐานเท่าที่จะท าได้ไปพร้อมค าขอว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของตนถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควร 

ถ้าคู่กรณีมิได้ยื่นค าขอพร้อมค าฟ้องหรือค าอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจยื่นค า ขอให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นในภายหลังได้ 

 
ข้อ ๔๑/๓6  ให้ศาลปกครองชั้นต้นแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ้าค า

ฟ้องหรือค าอุทธรณ์ของคู่กรณีที่ยื่นค าขอมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับค าฟ้องไว้พิจารณา หรือมีเหตุผลอัน
สมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และเห็นว่าคู่กรณีนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือ
โดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรก็ให้ศาลปกครอง

                                                 
3 หมวด ๑/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
4 ข้อ ๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
5 ข้อ ๔๑/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
6 ข้อ ๔๑/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ชั้นต้นอนุญาตให้คู่กรณีที่ยื่นค าขอด าเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน หากเห็น
ว่าไม่มีเหตุตามค าขอจริง ให้ศาลมีค าสั่งยกค าขอนั้นเสีย ค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๔๑/๔  ถ้าศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วนหรือมี

ค าสั่งให้ยกค าขอ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่ง 

(๑) ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพ่ืออนุญาตให้น าพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ิมเติม
ว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอ ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร  ทั้งนี้ เฉพาะคดีที่ศาลเห็นว่ามีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะ
รับค าฟ้องไว้พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น เมื่อศาลมีค าสั่งเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด หรือ 

(๒) อุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้น
ที่มีค าสั่งนั้น 

ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่ง
มิได้ 

 
ข้อ ๔๑/๕  เมื่อคู่กรณีใดได้รับอนุญาตให้ด าเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้นโดยยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาลแล้ว หากต่อมายื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ให้ถือว่าคู่กรณีนั้นยังเป็นผู้
ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่ เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอ่ืน 

 
ข้อ ๔๑/๖  เมื่อศาลอนุญาตให้คู่กรณีใดฟ้องหรืออุทธรณ์คดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล คู่กรณี

นั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับยกเว้นในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 
ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีท่ีฟ้องหรืออุทธรณ์คดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมีทรัพย์สิน

เพียงพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้โดยมีอยู่แล้วในเวลาที่ยื่นค าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะ
ของคู่กรณีในขณะยื่นค าขอ แม้ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ให้ศาลรอ
การพิจารณาคดีไว้ก่อน และมีค าสั่งให้คู่กรณีนั้นน าค่าธรรมเนียมศาลมาช าระภายในเวลาที่ศาลก าหนด หากไม่
ช าระภายในเวลาดังกล่าว ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ7 

 
หมวด ๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจริง 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การเพิ่มเติม 
   

                                                 
7 ข้อ ๔๑/๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 
ข้อ ๔๒  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟ้องใดเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้มี

ค าสั่งรับค าฟ้องและมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ โดยส่งส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานไปด้วย 
ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะก าหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้การ หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือที่
จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๑ 

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบค าฟ้องมีปริมาณหรือสภาพที่ท าให้การส่งส าเนาให้แก่ผู้ถูก
ฟ้องคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ให้ส่งส าเนาค าฟ้องไปพร้อมกับรายการพยานหลักฐานที่ ผู้ถูกฟ้องคดี
อาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาล 

 
ข้อ ๔๓  ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏ

ในค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของส านวน
ก าหนด โดยจัดท าส าเนาค าให้การและส าเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่
ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดยื่นมาพร้อมกับค าให้การด้วย  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนา
ค าฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

 
ข้อ ๔๔  ผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้ ค าฟ้องแย้งนั้นให้ถือเสมือนเป็นค าฟ้อง

ใหม ่
ในกรณีที่ค าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับค าฟ้องเดิม ให้ตุลาการเจ้าของส านวนสั่งไม่

รับค าฟ้องแย้ง ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
 
ข้อ ๔๕  ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้วน หรือ

ชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขหรือจัดท าค าให้การส่งมาใหม่ก็ได้ 
 
ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดท าค าให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี และให้ศาลพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

 
ข้อ ๔๗  เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การแล้ว ให้ศาลส่งส าเนาค าให้การพร้อมทั้งส าเนา

พยานหลักฐานไปยังผู้ฟ้องคดีเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับค าให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่น
ต่อศาล ในการนี้ ตุลาการเจ้าของส านวนจะก าหนดประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องชี้แจง หรือให้จัดส่งพยานหลักฐาน
ใด ๆ ก็ได ้

ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะคัดค้านค าให้การ ให้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่นต่อศาลพร้อมส าเนา
หนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าให้การ หรือภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะท าค าคัดค้านค าให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี
ต่อไป ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความก็ได ้



 
ข้อ ๔๘  ค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีให้มีได้เฉพาะในประเด็นที่ได้ยกขึ้นกล่าวในค าฟ้อง 

ค าให้การ หรือที่ศาลก าหนด 
ถ้าผู้ฟ้องคดีท าค าคัดค้านค าให้การโดยมีประเด็นหรือค าขอเพ่ิมขึ้นใหม่ต่ างจากค าฟ้อง 

ค าให้การ หรือที่ศาลก าหนด ให้ศาลสั่งไม่รับประเด็นหรือค าขอใหม่นั้นไว้พิจารณา 
 
ข้อ ๔๙  ให้ศาลส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือยื่นค าให้การ

เพ่ิมเติมต่อศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับส าเนาค า
คัดค้านค าให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด เมื่อศาลได้รับค าให้การเพ่ิมเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ให้
ส่งส าเนาค าให้การเพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การเพ่ิมเติมแล้ว หาก
ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว 
ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกตามข้อ ๖๐ เสนอองค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๔๙/๑8 ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ค าสั่งจ าหน่ายคดีออก

จากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลตามมาตรา ๖๔ หรือค าสั่งอ่ืน
ใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นนั้น 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาล
ปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง
และมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนแล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวัน
อ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและ
บันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่มิได้มาศาล 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนต่างไปจากค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้
ศาลปกครองชั้นต้นด าเนินการต่อไปตามข้ันตอนที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

 
ข้อ ๔๙/๒9  ภายใต้บังคับข้อ ๖๑ ในกรณีตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟ้องใดเป็นค าฟ้อง

ที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นเรื่องที่ศาลจ าต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน เพราะมีกฎหมายก าหนดเวลาใน
การพิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ซึ่งหากจะด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นการ
                                                 

8 ข้อ ๔๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

9 ข้อ ๔๙/๒ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



แสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปส านวน และการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติอาจเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรืออาจเป็นอุปสรรคแก่การ
บริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนรับค าฟ้องไว้พิจารณาตาม
ข้อ ๔๒ แล้วให้เสนอองค์คณะโดยด่วนเพ่ือหารืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
พิจารณามีค าสั่งโดยไม่ชักช้าให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน 

ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ตุลาการ
เจ้าของส านวนใช้อ านาจตามมาตรา ๖๑ หรือตามส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ โดยแจ้งให้คู่กรณี
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพ่ือท าการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีการอ่ืนใดให้เสร็จสิ้น
ในวันเดียวหรือต่อเนื่องกันไป  ทั้งนี้ ให้แจ้งให้ตุลาการผู้แถลงคดีทราบเพ่ือเข้าร่วมในการไต่สวนหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใด และให้ถือว่าวันที่เสร็จสิ้นการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคนี้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบตามข้อ ๖๒ วรรคสอง อีก 

คู่กรณีทุกฝ่ายซึ่งได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบค าสั่งศาลตามวรรคสองให้มาศาลแล้วไม่มา
ในวันไต่สวน ให้ถือว่ารับทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ด าเนินไปในครั้งนั้น และรับทราบก าหนดวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรกหรือก าหนดนัดอ่ืนที่ศาลแจ้งคู่กรณีท่ีมาศาลในขณะท าการไต่สวน 

ให้ตุลาการเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนตามข้อ ๖๐ และเสนอ
บันทึกดังกล่าวพร้อมส านวนคดีให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าบันทึกค า
แถลงการณ์ด้วยวาจาตามข้อ ๖๓ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรก 

ให้องค์คณะก าหนดวันใดวันหนึ่งเป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
หลังจากวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคสอง และให้แจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรกพร้อมสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาตามที่เห็นสมควร 

ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้ แถลง
คดีแล้วให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัดประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอ่ืนตามที่
เห็นสมควร 

 
ส่วนที่ ๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล 
   

 
ข้อ ๕๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 

ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้าน ค าให้การ หรือค าให้การ
เพ่ิมเติม ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ศาลอาจด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้หรือตามที่ศาล
เห็นสมควร 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ถ้าต้องมีการให้ถ้อยค าของคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใด ๆ 
ให้ศาลเป็นผู้ซักถาม 

 
ข้อ ๕๑  ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ตามที่

เห็นสมควร 



ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะก าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนไว้ด้วยก็ได้ 
ศาลต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้น

คัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มี ผลกระทบต่อการ
พิจารณาพิพากษาคดี หรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาลจะไม่แจ้งก าหนดการไต่
สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ 

พยานที่ศาลมีค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค าอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ เพ่ือประกอบการให้
ถ้อยค าของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่งให้มีการไต่สวน 

 
ข้อ ๕๒  ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยค าของบุคคลใดและเป็นกรณีท่ีต้องใช้ล่าม ให้

ศาลจัดหาล่ามโดยให้ล่ามได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการมาให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 
ข้อ ๕๓  ก่อนให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีหรือพยานต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีต

ประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวค าปฏิญาณว่าจะให้ถ้อยค าตามสัตย์จริง 
ให้คู่กรณีหรือพยานแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ และอาชีพ และในกรณีที่พยานมีความ

เกี่ยวพันกับคู่กรณีคนหนึ่งคนใดให้แจ้งด้วยว่ามีความเก่ียวพันกันอย่างไร 
ในขณะที่พยานคนหนึ่งก าลังให้ถ้อยค าต่อศาล คู่กรณีจะอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ห้ามมิให้พยาน

คนอ่ืนอยู่ในสถานที่นั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือเป็นกรณีท่ีก าหนดไว้ในวรรคสี่ 
พยานที่ให้ถ้อยค าแล้วอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยค าอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น และอาจถูกเรียก

มาให้ถ้อยค าพร้อมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได้ 
เมื่อคู่กรณีหรือพยานให้ถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้ศาลอ่านบันทึกการให้ถ้อยค าดังกล่าวให้คู่กรณี

หรือพยานฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่คู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ ยอมลง
ลายมือชื่อ ให้ศาลจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 

 
ข้อ ๕๔  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้คู่กรณี 

หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่ศาล 
 
ข้อ ๕๕  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอ ศาลอาจมีค าสั่งตั้งพยานผู้ เชี่ยวชาญเพื่อ

ศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมาย  แล้วให้ท า
รายงานหรือให้ถ้อยค าต่อศาลได้ 

รายงานหรือบันทึกการให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ท าข้อสังเกตเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ศาลอาจมีค าสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยค าต่อศาลประกอบรายงานของตนได้  
ศาลต้องแจ้งก าหนดการให้ถ้อยค าของพยานผู้เชี่ยวชาญให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า

เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 
 
ข้อ ๕๖  ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลมีอ านาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือ

สิ่งอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 



ให้ศาลแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้
คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยคู่กรณีจะไปร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 

ศาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศาลต้องบันทึกการตรวจสอบและการให้ถ้อยค าของ
บุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไว้ในส านวนคดีด้วย 

 
ข้อ ๕๗  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยาก

แก่การน ามา หรือถ้าคู่กรณีฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจะอ้างอิงอาจสูญหายเสียก่อนที่จะมีการไต่
สวน หรือเป็นการยากที่จะน ามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่กรณีฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้
ไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เมื่อศาลได้รับค าขอแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งเรียกผู้ขอและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมายังศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่งอนุญาต ให้ไต่
สวนพยานไปตามระเบียบนี้ ส่วนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 

ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร
และยังมิได้เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสั่ง
อนุญาต ให้ไต่สวนพยานไปฝ่ายเดียว 

 
ข้อ ๕๘  เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี ศาลอาจแต่งตั้งให้ศาล

ปกครองชั้นต้นอ่ืนช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นใดก็ได้ แล้วให้ศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งส่งรายงานผล
การแสวงหาขอ้เท็จจริง บันทึกการให้ถ้อยค าของพยาน และเอกสารหรือพยานหลักฐานไปยังศาลที่แต่งตั้ง 

 
ข้อ ๕๙  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามส่วนนี้ ศาลจะออกค าสั่งให้มีการบันทึกเสียง ภาพ 

หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการด าเนินการนั้นเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบส านวนคดี
ก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การสรุปส านวน 
   

 
ข้อ ๖๐  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าชี้แจงของคู่กรณี 

รวมทั้งข้อเท็จจริงอ่ืนที่ศาลได้มาตามหมวด ๒ แล้ว เห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษา
หรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้จัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนและเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมส านวน
คดีให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนประกอบด้วย 
(๑) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากค าฟ้องและเอกสารอ่ืน ๆ ของคู่กรณี รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง 

ๆ ที่ปรากฏในส านวนคดี และสรุปค าขอของผู้ฟ้องคดี 
(๒) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับอ านาจศาล ประเด็นเกี่ยวกับ

เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของคดี ตามล าดับ 



(๓) ความเห็นของตุลาการเจ้าของส านวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยและค าขอของผู้
ฟ้องคด ี

สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนตาม (๑) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๙ วรรคสอง 

 
ข้อ ๖๑  เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าฟ้องตามข้อ ๔๒ แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่า

สามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวได้จากข้อเท็จจริงในค าฟ้องนั้น โดยไม่ต้องด าเนินการแสวงหาข้อเท็ จจริง
อีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากค าชี้แจงของคู่กรณีและหรือจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลในภายหลัง
ไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีนั้นได้โดยไม่ต้องด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจน
ครบทุกขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกของตุลา
การเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๖๒  เมื่อองค์คณะได้รับส านวนคดีจากตุลาการเจ้าของส านวนแล้ว หากเห็นว่าไม่มีกรณีที่

จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้ตุลาการหัวหน้าคณะมีค าสั่งก าหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น 

ให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 
บรรดาค าฟ้องเพ่ิมเติม ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม รวมทั้ ง

พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านวน
คดี และไม่ต้องส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

 
ข้อ ๖๓  เมื่อก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะส่งส านวน

คดีให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมิได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน ให้ส่งส านวนคดี
นั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพ่ือจัดท าค าแถลงการณ์โดยเร็ว 

ค าแถลงการณ์ให้จัดท าเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นค าแถลงการณ์ในค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามข้อ ๗๒ 
หรือข้อ ๗๖ ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาแทนค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจากที่ได้
หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็ได้ ในการแถลงการณ์ด้วยวาจา ตุลาการผู้
แถลงคดีต้องจัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระส าคัญในค าแถลงการณ์ติดไว้ใน
ส านวนคดีด้วย โดยจะจัดท าก่อนหรือหลังการเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถเสนอค าแถลงการณ์
ด้วยวาจาได้แล้ว ให้องค์คณะก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
แล้ว 

 
หมวด ๔ 

การรับฟังพยานหลักฐาน 
   

 



ข้อ ๖๔  คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนมีหน้าที่เสนอ
พยานหลักฐานต่อศาลเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวในเบื้องต้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป หรือซึ่ง
ไม่อาจโต้แย้งได้ หรือซึ่งศาลเห็นว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว หรือพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น 

ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายใด คู่กรณีฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์แต่เพียงว่า
ตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว 

 
ข้อ ๖๕  ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จ ากัด

เฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณี แต่พยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอ
ตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง 

 
ข้อ ๖๖  ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ ได้ ส าเนาที่รับรองว่า

ถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 
การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งส าเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่า

ถูกต้องก็ได้ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 
ข้อ ๖๗  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การบันทึกและการประมวลผลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องมี
ค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการนั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๖๘  ศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอ่ืนได้เมื่อ

ศาลเห็นว่า 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่า พยานบอกเล่านั้นมี

ความน่าเชื่อถือ หรือ 
(๒) มีเหตุจ าเป็นเนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความใน

เรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาให้ถ้อยค าเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่
จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 

 
หมวด ๕ 

วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
   

 



ข้อ ๖๙  การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในค าฟ้องหรือยื่นค าขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้
ขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับ
การบังคับตามผลของกฎหรือค าสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว 

ค าขอของผู้ฟ้องคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองใด และการให้กฎหรือค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะท าให้เกิดความ
เสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร 

 
ข้อ ๗๐  ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองใดยื่นโดยไม่

มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้ง
ว่าไม่สมควรมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง หรือเป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับค าฟ้องคดีนั้น
ไว้พิจารณาและจะสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ให้มีอ านาจสั่งไม่รับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าสั่งทางปกครองนั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๗๑  เมื่อได้รับค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง และเป็นกรณีท่ีศาลมิได้มีค าสั่งตามข้อ ๗๐ ให้

ศาลส่งส าเนาค าขอให้คู่กรณีท าค าชี้แจงคัดค้านค าขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็ว และหากเห็นสมควร 
ศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณี
จะเป็นประการใด ให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า10 

ในกรณีที่ไม่มีค าขอตามข้อ ๖๙ แต่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามกฎ หรือ
ค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ให้ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
นั้น โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ 

 
ข้อ ๗๒  การมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ให้กระท า

โดยองค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอค าแถลงการณ์แล้ว แต่ในกรณีท่ีองค์คณะเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่
จะต้องมีค าสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นการด่วน องค์คณะจะมี
ค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ ในกรณีเช่นนี้  ให้องค์คณะบันทึก
เหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย11 

ค าแถลงการณ์ตามข้อนี้จะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และการให้กฎหรือค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็น
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองได้ตามท่ีเห็นสมควร 
                                                 

10 ข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

11 ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ให้ศาลแจ้งค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้คู่กรณีและผู้ออกกฎ หรือ
ค าสั่งดังกล่าวทราบโดยพลัน และให้ค าสั่งศาลมีผลเมื่อผู้ออกกฎหรือค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว 

 
ข้อ ๗๒/๑12  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง โดยผู้ขอได้ยื่นค าร้องรวมมาด้วยเพ่ือให้

ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมี
ค าสั่ งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอและ
พยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจากค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบหรือที่ศาล
แสวงหามาเองว่าค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริ งเพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอได้แล้ว ให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง หรือยกค าขอ ตามแต่จะ
เห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ ค าสั่งศาลที่ยกค าขอตามข้อ ๖๙ วรรคสอง 
ให้เป็นที่สุด 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลันให้ศาลยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองนั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกค าร้อง ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยให้น าความในข้อ ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗๓ อีกไม่ได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอตามข้อ ๖๙ วรรค
สอง โดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 

 
ข้อ ๗๓  ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งศาล โดยผู้อุทธรณ์อาจมีค า
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 

ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาล

ปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น ค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ส านวนการไต่สวนค าขอ ค าแถลงการณ์หรือ
บันทึกค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาลปกครอง
สูงสุดโดยพลัน13 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง 
โดยให้น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ แล้ว
มีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน14 

                                                 
12 ข้อ ๗๒/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
13 ข้อ ๗๓ วรรคสาม เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
14 ข้อ ๗๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวัน
อ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและ
บันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่มิได้มาศาล15 

 
ข้อ ๗๔  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลมิได้กล่าวถึงค าสั่งทุเลาการบังคับ

ตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองที่ศาลได้สั่งไว้ระหว่างการพิจารณา ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะ
พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ หากศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน 

 
ส่วนที่ ๒ 

การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
   

 
ข้อ ๗๕  นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด

คดี ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาได้ 

 
ข้อ ๗๖  ค าสั่งของศาลในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทา

ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อ
บังคับตามค าพิพากษา ให้กระท าโดยองค์คณะ โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการ  ผู้แถลงคดี เว้นแต่
องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีค าแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าวค าแถลงการณ์นั้นจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 

ค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอของผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีให้เป็นที่สุด 
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือ

บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือ
เพ่ือบังคับตามค าพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่ง
ศาล 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาล
ปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น ค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือ
วิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา ส านวนการไต่

                                                 
15 ข้อ ๗๓ วรรคห้า เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สวนค าขอ บันทึกค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาล
ปกครองสูงสุดโดยพลัน16 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาค าร้อง
โดยให้น าความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และวรรคหนึ่งของข้อนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่
สวนก็ได้ แล้วมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีค าสั่ง เป็นอย่างอ่ืน แล้วส่งให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นอ่าน17 

ในการอ่านค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวัน
อ่านค าสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านค าสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและ
บันทึกไว้ และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่มิได้มาศาล18 

 
ข้อ ๗๖/๑19  ในกรณีที่ค าขอตามข้อ ๗๕ โดยผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าร้องรวมมาด้วยเพ่ือให้ศาล

พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน และศาลมิได้มีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมี
ค าสั่ งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าขอและ
พยานหลักฐานประกอบค าขอ หรือจากค าแถลงของผู้ขอหรือจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอน ามาสืบหรือที่ศาล
แสวงหามาเองว่าค าขอนั้นเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่งด่วน และมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอได้แล้ว ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค า
พิพากษา หรือยกค าขอ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ ค าสั่งศาล
ที่ยกค าขอตามข้อ ๗๕ ให้เป็นที่สุด 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอใน
ระหว่างพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษานั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม ถ้าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา 
ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ 
โดยให้น าความในข้อ ๗๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิด าเนินการตามวรรคนี้แล้ว 
จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗๖ อีกไม่ได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องให้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอตามข้อ ๗๕ โดย
เร่งด่วน ให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเก่ียวกับค าขอดังกล่าวต่อไป 

                                                 
16 ข้อ ๗๖ วรรคสี่ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
17 ข้อ ๗๖ วรรคห้า เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
18 ข้อ ๗๖ วรรคหก เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
19 ข้อ ๗๖/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
ข้อ ๗๗  ให้น าความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอ เงื่อนไขในการออกค าสั่งของศาลและผลของค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาโดยอนุโลม เท่าที่สภาพของเรื่องจะ
เปิดช่องให้กระท าได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
หมวด ๖ 

การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนค าฟ้อง 
   

 
ข้อ ๗๘  บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอด  ทั้งนี้ ให้น า

ความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๗๙  ถ้าคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือ

มีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอ
ความเห็นต่อองค์คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน แล้วพิจารณาพิพากษา
รวมกันไปก็ได ้

ในกรณีที่คดีดังกล่าวอยู่ในศาลปกครองชั้นต้นต่างศาลกัน ให้โอนคดีไปยังศาลที่ อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นเห็นชอบร่วมกัน หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด และเมื่อมีการโอน
คดีแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นของศาลที่โอนคดีสั่งจ าหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ 

 
ข้อ ๘๐  ในคดีที่มีหลายข้อหาและข้อหาหนึ่งข้อหาใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาอื่น ๆ ถ้าตุลา

การเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะ เพ่ือเสนออธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้แยกคดีดังกล่าวออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณาพิพากษาแต่ละคดีแยกกันไป
ก็ได้ 

ในคดีที่มีผู้ ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหลายคน ถ้าตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จะเสนอความเห็นต่อองค์คณะเพ่ือเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาสั่งให้
แยกคดีดังกล่าวออกเป็นหลายคดี แล้วพิจารณาพิพากษาแต่ละคดีแยกกันไปก็ได้ 

 
ข้อ ๘๑  ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาคดี

ต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวกหรือผู้ถูกฟ้องคดีอาจไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นค าขอพร้อมแสดง
เหตุผลต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าฟ้องไว้ ขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองอ่ืนที่มีเขตอ านาจได้ เมื่ออธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นเห็นสมควร จะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้นก็ได้ 

ห้ามมิให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นออกค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นที่จะรับโอนคดีนั้นยินยอมแล้ว ถ้าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ให้อธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้นที่จะโอนคดีเสนอเรื่องให้ประธานศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด 



เมื่อมีการโอนคดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นของศาลที่โอน
คดีสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

 
ข้อ ๘๒  ผู้ฟ้องคดีอาจถอนค าฟ้องในเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้ 

การถอนค าฟ้องจะถอนเฉพาะบางข้อหาหรือบางส่วนของข้อหาก็ได้ 
การถอนค าฟ้องต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีถอนค าฟ้องด้วย

วาจาต่อหน้าศาลในระหว่างการไต่สวนหรือการนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลบันทึกไว้และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีหลายคน ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนอาจถอนค าฟ้องของตนได้ การถอนค าฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวให้มีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีที่ถอนค าฟ้องนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ถอนค าฟ้องเป็นผู้แทนของผู้ฟ้อง
คดีทุกคน การถอนค าฟ้องให้มีผลเป็นการถอนค าฟ้องทั้งคดี  ในการนี้ ศาลจะไต่สวนเพื่อให้ได้ความเป็นที่ยุติว่า
การถอนค าฟ้องของผู้แทนดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทุกคนก่อนมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนค า
ฟ้องก็ได ้

เมื่อมีการถอนค าฟ้อง ให้ศาลอนุญาตและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับคืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ในคดีที่เก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือ
คดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการถอนค าฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่
เหมาะสม ศาลจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟ้องก็ได้ ค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟ้องให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๗ 

การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การนั่งพิจารณาคดี 
   

 
ข้อ ๘๓  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้คู่กรณี

มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาล เว้นแต่คดีที่ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
ศาลต้องแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 
ข้อ ๘๔  ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ ตาม

มาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี 
ค าแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่เป็นข้อเท็จจริงที่

เป็นประเด็นส าคัญในคดีซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ท าให้ไม่อาจ
เสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น แต่ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างแล้ว 

คู่กรณีมีสิทธิน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได้ โดยให้ศาล
พิจารณาสั่งอนุญาตเท่าที่เก่ียวข้องกับค าแถลงและจ าเป็นแก่คดีเท่านั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 



ในวันนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ได้ แต่ความในข้อนี้ไม่ตัดอ านาจศาลที่จะออกค าสั่ง
เรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ให้ความเห็นเป็น
หนังสือ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่ศาล 

 
ข้อ ๘๕  เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอสรุปข้อเท็จจริง

และประเด็นของคดีนั้น แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาประกอบค าแถลงเป็นหนังสือที่ได้ยื่น ตามข้อ ๘๔ โดยให้ผู้
ฟ้องคดีแถลงก่อน 

ค าแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริง หรือข้อ
กฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในค าแถลงเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่ยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ แต่มาอยู่ในศาลในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 
คู่กรณีฝ่ายนั้นจะแถลงด้วยวาจาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล หรือศาลสั่งให้แถลง 

 
ข้อ ๘๖  ในการนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลเป็นผู้ซักถามคู่กรณีและพยาน และให้น าความในข้อ ๕๒ 

ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๘๗  ในการนั่งพิจารณาคดี ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลที่ก าหนดไว้

เพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และศาลได้มีค าสั่งให้คู่กรณีฝ่ายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล ศาลจะ
นั่งพิจารณาคดีต่อไปลับหลังคู่กรณีฝ่ายนั้นก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี 
   

 
ข้อ ๘๘  ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบ

ประกอบค าแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะเพ่ือประกอบค าแถลงการณ์
เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๓ วรรคสอง โดยบุคคล
ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจง หรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วย
วาจาไม่ได้ 

ในกรณีที่ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า จากค าแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค า
แถลงของคู่กรณีท าให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อค าแถลงการณ์เป็น
หนังสือที่เสนอไว้แล้ว หรือต่อค าแถลงการณ์ด้วยวาจาที่จะเสนอ ตุลาการผู้แถลงคดีจะจัดท าค าแถลงการณ์เป็น
หนังสือขึ้นใหม่หรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การท าค าพิพากษาและค าสั่ง 
   

 



ข้อ ๘๙  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะนัด
ประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 

 
ข้อ ๙๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะต้องระบุรายการตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และจ านวนค่าธรรมเนียมศาลที่คู่กรณีจะได้รับคืนแล้ว ให้ระบุชื่อตุลาการเจ้าของส านวน
และตุลาการผู้แถลงคดีด้วย 

 
ข้อ ๙๑  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ

หรือค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ให้ศาลก าหนดด้วยว่าจะให้ค าสั่งดังกล่าวมี
ผลต่อไปหรือไม่ เพียงใด 

 
ข้อ ๙๒  ในการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปก็ได้ 
 
ข้อ ๙๓  เมื่อคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปได้พิจารณารวมกันเพ่ือสะดวกแก่การพิจารณา 

ศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งคดีเหล่านั้นเรื่องใดซึ่งเสร็จการพิจารณาแล้วจึงพิพากษาหรือมีค าสั่งเรื่องอ่ืน ๆ 
ต่อไปภายหลังก็ได้ 

 
ข้อ ๙๔  ในคดีที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจะให้มีการ

วินิจฉัยปัญหาหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้นก็ได้ 
(๑) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากหรือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
(๒) คดีท่ีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญ 
(๓) คดีที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวค าพิพากษาเดิมของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาล

ปกครองสูงสุด 
(๔) คดีท่ีมีทุนทรัพย์สูง 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

นั้นทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมิใช่ผู้ที่ถูกคัดค้านหรือต้องถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน ตามมาตรา ๖๓ 
แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นนั้น และให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเป็น
ประธานที่ประชุมใหญ่ 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ ๙๕  ถ้าในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีใดมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศาล

เห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีมีค าขอและมิได้มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิ มเติม
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นให้ถูกก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์ อ านาจในการแก้ไขให้เป็นของศาล
ปกครองสูงสุด 

การท าค าสั่งเพิ่มเติมตามข้อนี้ จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ค าวินิจฉัยในค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งเดิม 



เมื่อได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ห้ามมิให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม เว้นแต่จะได้คัด
ส าเนาค าสั่งเพ่ิมเติมนั้นรวมไปด้วย 

 
ข้อ ๙๖  เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้

ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่ 
(๑) การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามข้อ ๙๕ 
(๒) การพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ 
(๓) การพิจารณาใหม่แห่งคดีที่ส านวนคดีหรือเอกสารในส านวนคดีสูญหายหรือบุบสลายตาม

ข้อ ๒๑ 
(๔) การยื่น การรับ หรือไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ 
(๕) การด าเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งค าอุทธรณ์

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๔ หรือข้อ ๑๐๖ 
(๖) การที่ศาลปกครองสูงสุดส่งคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและพิพากษา

หรือมีค าสั่งคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ 
(๗) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 
ข้อ ๙๗  คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกัน

อีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 

   
 

ข้อ ๙๘  การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
และให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นตามที่ก าหนดไว้ในภาค ๒ มาใช้บังคับกับคดีที่ฟ้องตาม
ข้อนี้โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๙๙  ในกรณีที่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อ

ศาลปกครองสูงสุดอยู่ในอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้เสนอประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งให้
ส่งค าฟ้องนั้นไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่คดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจ แล้วให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดสั่ง
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยให้ถือว่ามีการฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นตั้งแต่วันที่มีการยื่นค า
ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
ข้อ ๑๐๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายหรือระเบียบนี้มิได้

ก าหนดให้ถึงท่ีสุด ให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
ค าสั่งระหว่างพิจารณาที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ ให้อุทธรณ์

ค าสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล 
 



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

โดยชัดแจ้งในค าอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหา
ข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้
อุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในค าอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ข้อ ๑๐๒  ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกใบ

รับให้ผู้อุทธรณ์ แล้วตรวจค าอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอค า
อุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๔ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้อุทธรณ์ช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลแนะน าให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่า
ข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือค าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมายหรือ
ยื่นโดยผิดระเบียบนี้ หรือผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขค าอุทธรณ์หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าอุทธรณ์ดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๑๐๓  ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์นั้น ถ้าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างเดียวกับใน

ศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียตามทุนทรัพย์เช่นเดียวกับในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับ
ความพอใจบางส่วนตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว และทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ต่ ากว่า
ในศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ต่ านั้น 

 
ข้อ ๑๐๔  เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นส่ง

ค าอุทธรณ์นั้นให้องค์คณะด าเนินการต่อไป 
ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน แล้ว

ให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามข้อ ๑๐๖ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู้อุทธรณ์ช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีค าสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาล
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ให้ตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับอุทธรณ์
ดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๐๕  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ตาม

ข้อ ๑๐๔ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น 



ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลรีบส่งค าร้องพร้อมด้วยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ค าอุทธรณ์ และค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ไป
ยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค าร้องให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาค าร้องและมีค าสั่งยืนตาม
ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลปกครองชั้นต้น หรือมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ แล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน เมื่อ
ศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ศาลปกครองสูงสุดทราบ ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมี
ค าสั่งให้รับอุทธรณ์ ให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองสูงสุดได้รับค าอุทธรณ์จากศาลปกครอง
ชั้นต้นเพื่อด าเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐๗ 

ในการพิจารณาค าร้องขององค์คณะตามวรรคสาม ถ้าองค์คณะเห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้อง
ตรวจส านวน ให้มีค าสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นส่งส านวนคดีไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ 

 
ข้อ ๑๐๖  ในกรณีท่ีตุลาการเจ้าของส านวนในศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นเป็นค า

อุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอองค์คณะมีค าสั่งรับอุทธรณ์ แล้วเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือส่งค า
อุทธรณ์นั้นให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป 

 
ข้อ ๑๐๗  เมื่อได้รับค าอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

ปกครองสูงสุดลงทะเบียนคดีในสารบบความ แล้วเสนอค าอุทธรณ์ต่อประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือจ่าย
ส านวนคดีแก่องค์คณะต่อไป 

 
ข้อ ๑๐๘  ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็น

ตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าค าอุทธรณ์ที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นสั่งรับไว้พิจารณาเป็นค าอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู้อุทธรณ์ช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้สั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่น
โดยผิดระเบียบนี้ ให้เสนอองค์คณะสั่งยกอุทธรณ์นั้น 

ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าอุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้เสนอองค์คณะเพ่ือมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์และสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ 

 
ข้อ ๑๐๙  เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

ให้ส่งส าเนาค าอุทธรณ์ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์หรือ
ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในค าแก้อุทธรณ์นั้น จะต้องเป็นข้อที่ได้ยกข้ึนว่ากัน
มาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ คู่กรณีในอุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในค าแก้
อุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 

 



ข้อ ๑๑๐  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ได้ยื่น
ค าแก้อุทธรณ์แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมี
ค าสั่งอุทธรณ์ได้แล้ว ให้จัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าข้อเท็จจริงจากส านวนคดี ค าอุทธรณ์ และค าแก้อุทธรณ์ยังไม่เพียง
พอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งอุทธรณ์ ให้มีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
ข้อ ๑๑๐/๑20  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากองค์

คณะเห็นว่าคดีนั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณา
คดีจะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม องค์คณะอาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ 

ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ
ส านวนให้คู่กรณีทราบ  ในการนี้ ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะขอให้มีการนั่งพิจารณาคดี  ให้ยื่นค าขอภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป 

ในกรณีที่องค์คณะไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีในคดีใด ให้ตุลาการผู้แถลงคดีมาชี้แจงด้วย
วาจาประกอบค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือมาแถลงการณ์ด้วยวาจาในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมี
ค าสั่งในคดีนั้น 
 

ข้อ ๑๑๑  ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาล
ปกครองสูงสุดมีอ านาจพิพากษาหรือมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

(๑) หากเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นค าอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ให้พิพากษายกอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องวินิจฉัย
ในประเด็นแห่งอุทธรณ ์

(๒) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกต้อง ไม่ว่าด้วยเหตุเดียวกัน
หรือเหตุอื่น ให้พิพากษาหรือมีค าสั่งยืนตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

(๓) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้อง ให้พิพากษาหรือมี
ค าสั่งกลับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 

(๔) หากเห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถูกบางส่วนและผิดบางส่วน ให้
พิพากษาหรือมีค าสั่งแก้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาหรือมีค าสั่งยืนบางส่วน 
กลับบางส่วน และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ในส่วนที่กลับนั้น 

 
ข้อ ๑๑๒  อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดย

ศาลปกครองสูงสุดให้รวมถึง 
(๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่า

ด้วยการท าค าพิพากษาและค าสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วส่งส านวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือให้พิพากษาหรือมี
ค าสั่งใหม่ ในกรณีเช่นนี้ศาลปกครองชั้นต้นอาจประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองอ่ืนนอกจากที่ได้พิพากษาหรือ
                                                 

20 ข้อ ๑๑๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



มีค าสั่งมาแล้ว และค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอ่ืนนอกจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ที่ถูกยกได ้

(๒) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วย
การแสวงหาข้อเท็จจริง หรือมีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธการไต่สวนพยานตามที่ผู้อุทธรณ์มีค าขอ และศาลปกครอง
สูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วก าหนดให้
ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลปกครององค์คณะเดิมหรือตุลาการศาลปกครองอ่ืน หรือศาล
ปกครองชั้นต้นอื่นใดตามที่เห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 

(๓) เมื่อคดีปรากฏเหตุว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้มีอ านาจสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
นั้น แล้วก าหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลปกครององค์คณะเดิมหรือตุลาการศาล
ปกครองอื่นพิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยด าเนินการตามค าชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด 
แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งไปตามรูปคดี 

ในคดีทั ้งปวงที ่ศาลปกครองชั ้นต้นได้พิพากษาหรือมีค าสั ่งใหม่ตามข้อนี ้ ให้อุทธรณ์ค า
พิพากษาหรือค าสั่งใหม่เช่นว่านั้นได้ 

 
ข้อ ๑๑๓  ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ส่งส านวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือ

ด าเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๒ ศาล
ปกครองสูงสุดมีอ านาจที่จะยกเว้นมิให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งใหม่ของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ ๑๑๔  เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดอุทธรณ์แล้ว จะอ่านค า

พิพากษาหรือค าสั่งนั้นเอง หรือจะส่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านก็ได้ 
 
ข้อ ๑๑๕  ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาล

ปกครองชั้นต้นตามข้อ ๗๓ และผู้อุทธรณ์มีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงับค าสั่งทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้นท าให้หรือจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ อ
ประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจสั่งระงับค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าสั่งอุทธรณ์
นั้น 

 
ข้อ ๑๑๖  นอกจากวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะใน

ภาคนี้ ให้น าวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

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

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



       
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๔21 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๘22 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๘23 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๙24 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๖๐25 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒26 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                 
21 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๖/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ 
22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๒/๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
23 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๑๐/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
24 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
25 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
26 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๑๐/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



พรวิภา/เพิ่มเติม 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 


