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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ บุคลากรของกองนิติการหรือบุคคลอื่นที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในดาเนินคดี
ปกครองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ดาเนินคดีปกครอง การประสานงานและการดาเนินการก่อนและหลังการยื่นคาคู่ความ การอุทธรณ์ และการ
บังคับคดี หรือศึกษาเป็นความรู้สาหรับผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต
คู่มือการดาเนินคดีปกครองเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดาเนินคดีปกครองที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นกระบวนการในการปฏิบัติงานทั้งหมดในการดาเนินคดีปกครอง
คาจากัดความ
คดีป กครอง คือ คดีที่เป็ นข้อพิ พาทระหว่างหน่ วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง
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การเตรียมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีปกครอง
1. กรณีขอให้ฟ้องคดีหรือสานวนว่าต่าง การเตรียมการมีดังนี้
1.1 ให้เจ้าของสานวนจัดทาสรุปข้อเท็จจริงแสดงความเป็นมาของคดี เริ่มต้นจากฐานะ
ทางกฎหมายของหน่วยงาน ฐานะทางกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้ถูกฟ้องคดี
ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น หน่วยงานได้ดาเนินการทวงถามให้เป็นไปตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด และ/หรือสัญญา
กาหนดแล้ ว หรื อไม่ ประการใด หรือได้แจ้งสงวนสิ ท ธิการเรียกเงินค่ าปรับและบอกเลิ กสั ญ ญาแล้ วหรือไม่
ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ชาระหนี้หรือไม่ อย่างไร ความประสงค์ของหน่วยงานที่จะเรียกร้องจากผู้ถูก
ฟ้องคดี พร้อมสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงดังกล่าวตามลาดับเหตุการณ์ของเรื่อง โดยต้อง
รับรองความถูกต้องของสาเนาเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า และให้ผู้ประสานงานคดีนามาส่ง หากไม่ถูกต้องครบถ้วน
จะได้ แนะนาให้ดาเนินการต่อไป
1.2 เจ้าของสานวนต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวกับวันครบกาหนดระยะเวลา
การฟ้ องคดี ต ามความในมาตรา 51 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542 ในวันใด พร้อมเหตุผลว่าคดีดังกล่าวครบระยะเวลาการฟ้องคดีในวันดังกล่าวเพราะเหตุใด มาใน
หนังสือนาส่งเรื่องเพื่อดาเนินคดี ทั้งนี้ ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0505/ว 184
ลงวัน ที่ 14 ธัน วาคม 2549 และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกั บการดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
โดยการส่งเรื่องไปยังสานักงานคดีปกครองเพื่อดาเนินคดีนั้น ให้หน่วยงานเร่งรัด รวบรวม ข้อเท็จจริงพร้อมพยาน
หลั ก ฐานให้ ค รบถ้ ว น และส่ งไปยั งส านั ก งานศาลปกครองก่ อนครบก าหนดระยะเวลาฟ้ อ งคดี ไม่น้ อยกว่ า
3 เดือน
1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องหากต้องปิดอากรแสตมป์ให้ปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน ก่อนคัดถ่ายสาเนามาเพื่อประกอบการพิจารณา
1.4 เอกสารแสดงฐานะของผู้ถูกฟ้องคดี
กรณีบุคคลธรรมดา หน่วยงานต้องดาเนินการคัด ถ่ายแบบรับรองรายการทะเบียน
ราษฎรไปประกอบการพิจารณา
กรณีนิติบุคคล ต้องส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่คัด
ถ่ายมาไม่เกิน 1 เดือน ในขณะที่ส่ งเรื่องเพื่อพิ จารณาถึงฐานะของนิ ติบุ คคลว่าถูกขีดชื่อออกจากทะเบี ยน
หุ้นส่วนบริษัทแล้วหรือไม่ ประการใด
1.5 ผลการตรวจสอบสถานภาพการล้มละลายของผู้ที่จะถูกดาเนินคดี
1.6 ใบมอบอานาจให้ดาเนินคดี คาสั่งมอบอานาจ หรือคาสั่งแต่งตั้งการดารงตาแหน่ง
ของผู้มอบอานาจ หลักฐานบัตรประจาตัวของผู้แทน หรือผู้มอบอานาจ อย่างน้อยจานวน 2 ชุด
1.7 ในกรณีที่พนักงานอัยการเจ้าของสานวน เห็นว่า พยานหลักฐานที่รวบรวมมาข้างต้น
เพี ย งพอแก่ ก ารด าเนิ น คดี แ ล้ ว จึ งจะได้ มี ห นั งสื อ แจ้ งให้ ค านวณดอกเบี้ ย ให้ ถู ก ต้ อ งสอดคล้ อ งตามสั ญ ญา
และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดจนถึงกาหนดวันที่จะฟ้องคดี
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1.8 เมื่ อ พนั ก งานอั ย การเจ้ าของส านวน เห็ น ว่า คดีดั งกล่ าวมี ห ลั ก ฐานเพี ยงพอที่ จ ะ
ด าเนิ น การฟ้ อ งร้ อ ง และได้ ก าหนดวัน ที่ จ ะฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี แล้ ว พนั ก งานอั ย การเจ้า ของส านวนจะได้
ประมาณการค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชาระ และมีหนังสือแจ้งให้เตรียมเงินค่าธรรมเนียมไปชาระยังศาลปกครอง
โดยหน่ ว ยงานอาจช าระเป็ น เงิน สด หรื อ เช็ ค ธนาคารสั่ งจ่า ยในนาม “เงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม และเงิน ค่ า ปรั บ
ของสานักงานศาลปกครอง..”
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ได้จัดส่งให้พนักงานอัยการ เจ้าของสานวนควรจัดทาสาเนาเอกสาร
เก็บไว้ จานวน 1 ชุด เพื่อประโยชน์การทาความเห็นในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
ส าหรับ กรณี ห น่ ว ยงานราชการส่ งเรื่องเพื่ อให้ ดาเนิ นคดีกับ หน่ ว ยงานราชการด้ วยกั นเอง
ปัจจุบันมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และการดาเนินคดี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งหรือพิพาทกันเอง ต้องดาเนินการเพื่อยุ ติ
ข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทภายในฝ่ายปกครองตามระเบียบฯ ก่อน หากไม่ปฏิ บัติ ถือเป็นกรณีที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
แก้ ไขความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายตามขั้ น ตอนก่ อ นฟ้ อ งคดี อั น เป็ น เงื่อ นไขการฟ้ อ งคดี ตามมาตรา 42
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองย่อมไม่อาจ
รับคาฟ้องไว้พิจารณาได้ (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.90/2563) (เดิมฟ้องได้ เพราะเป็นมติ ครม. 12 ธ.ค.
49, 23 ม.ค.50 และ 9 มิ .ย.58 ปั จ จุ บั น มติ ค รม.ดั ง กล่ า ว ถู ก ยกเลิ ก โดยหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 221 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61
2. กรณีขอให้ยื่นคาให้การ หรือฟ้องแย้ง การเตรียมการมีดังนี้
2.1 กรณียื่นคาให้การ หรือสานวนแก้ต่าง
2.1.1 ให้ ต รวจสอบหมายแจ้งคาสั่ งศาลที่ เรียกให้ จัด ทาคาให้ การว่าคดีดั งกล่ าว
จะครบกาหนดยื่นคาให้การเมื่อใด ในกรณีที่หน่วยงานได้ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ ให้ติดตาม
ผลคาสั่ งของศาล และแจ้งผลคาสั่งศาลให้ ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวในหนังสื อนาส่งเรื่อง ไปยังสานักงาน
คดีปกครอง
2.1.2 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาคาให้การ
โดยมี ป ระเด็น หั กล้ างประเด็น ตามคาฟ้ อง พร้อมพยานหลั กฐานที่ เกี่ย วข้อง และต้อ งรับ รองความถูก ต้อ ง
ของสาเนาเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
กรณี ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า คดี ที่ ห น่ ว ยงานถู ก ฟ้ อ งนั้ น ไม่ อ ยู่ ในอ านาจพิ จ ารณา
พิพากษาของศาลปกครอง และประสงค์จะโต้แย้ง ให้แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลให้ปรากฏในหนังสือนาส่ง
เรื่องเพื่อดาเนินคดี
2.1.3 จั ด ให้ มี ใบมอบอ านาจให้ ด าเนิ น คดี ค าสั่ งมอบอ านาจ หรื อ ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
การดารงตาแหน่งของผู้มอบอานาจ หลักฐานบัตรประจาตัวของผู้แทน หรือผู้มอบอานาจ อย่างน้อยจานวน
2 ชุด โดยให้ผู้ประสานงานคดีนามาส่ง
การส่ งส านวนขอให้ แก้ ต่ างนั้ น หน่ วยงานต้องส่ งส านวนขอให้ แก้ ต่างไปยังส านั กงานคดี
ปกครอง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ก่อนครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การตามหมาย
แจ้งคาสั่งศาล
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2.2 กรณีฟ้องแย้ง
หลักเกณฑ์สาคัญของฟ้องแย้ง กล่าวคือ ฟ้องแย้งต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวม
การพิจารณาตัดสินชี้ขาดเข้าด้วยกัน อีกทั้งฟ้องแย้ง ต้องไม่เป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขด้วย ดังนั้น เมื่อฟ้องแย้ง
เป็ น ค าฟ้ อ งประเภทหนึ่ ง ฟ้ อ งแย้ งดั งกล่ าว ต้ อ งด าเนิ น การฟ้ อ งแย้ งเข้ ามาภายในระยะเวลาการฟ้ อ งคดี
ตามความในมาตรา 51 แห่ งพระราชบั ญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และฟ้องเข้ามาในคาให้การ (แต่จะฟ้องแย้งเข้ามาในคาให้การเพิ่มเติมไม่ได้ หากมีความจาเป็นที่จะต้องฟ้องคดี
ก็ให้ฟ้องเข้ามาเป็นคดีใหม่)
ส่วนข้อเท็จจริงที่ใช้ในการจัดทาคาฟ้องแย้งนั้น เป็นไปเช่นเดียวกันกับข้อเท็จจริงที่ใช้ในการ
ทาคาฟ้องตามข้อ 1
3. กรณีขอให้คัดค้านการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสั่ง การขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
หรือการขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามคาพิพากษา และการไต่สวน
คาร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของคู่กรณีอีกฝ่าย
3.1 การดาเนินการไต่สวนคาร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคาสั่งทางปกครอง
เมื่ อ ได้ รั บ หมายนั ด ไต่ ส วนค าขอทุ เลาการบั งคั บ ตามกฎ หรือ ค าสั่ งทางปกครอง
และหน่ ว ยงานประสงค์ ส่ งเรื่ อ งให้ ส านั ก งานคดี ป กครองเป็ น ผู้ ดาเนิ น การ ให้ ด าเนิ น การชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ ง
ให้ได้ความโดยละเอียด โดยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้พร้อมกับหนังสือขอส่งเรื่องให้สานักงานคดีปกครอง
3.1.1 ให้เจ้าของสานวนตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียดว่า ศาลปกครอง
ได้กาหนดวันนัดไต่สวนในเรื่องดังกล่าววันเวลาใด
3.1.2 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎ หรือคาสั่ง
ทางปกครอง
3.1.3 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากจะให้กฎหรือคาสั่งทางปกครองมีผล
ต่อไปตามหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ และหลักความต่อเนื่องของกฎหรือคาสั่งทางปกครองแล้ว จะไม่ทาให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การจะเยียวยาแก้ไขในภายหลัง
3.1.4 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลมีคาสั่งให้มีการทุเลาการบังคับ
ตามกฎ หรือคาสั่งแล้ว จะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารราชการแผ่นดิน หรือแก่การบริการสาธารณะอย่างไร
3.2 การด าเนิน การไต่สวนค าร้ องขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หรือการขอให้คุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามคาพิพากษา
3.2.1 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหักล้างประเด็นตามคาขอของผู้ยื่นคาร้องขอบรรเทาทุกข์
ชั่ว คราว หรื อการให้ คุ้ มครองประโยชน์ ในระหว่างการพิ จารณาคดีเพื่ อ บั งคั บ ตามคาพิ พ ากษาให้ ได้ค วาม
โดยละเอียดว่า คาฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีมูลหรือไม่ ในคาร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ระบุคาขอที่จะขอให้ศาลบรรเทา
ทุก ข์ชั่ ว คราวหรือ ไม่ ลั ก ษณะของค าขอมีค วามสั ม พั น ธ์กั บ คาฟ้ องและคาขอท้ ายฟ้ องคดี ห รือไม่ หากศาล
ออกค าสั่ งบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราว หรื อ การขอให้ คุ้ ม ครองประโยชน์ ในระหว่ างการพิ จ ารณาคดี เพื่ อ บั งคั บ
ตามคาพิพากษา มีผลเสมือนมีคาพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคาขอชนะคดีหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคาขอได้มี
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คาขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของรัฐ คาขอในทานองนี้ ศาลคงไม่สามารถออกคาสั่ง
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้ได้ เพราะทรัพย์สินของรัฐไม่อยู่ในข่า ยการบังคับคดีตามกฎหมาย ตามความในมาตรา
1307 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ประกอบมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะชาระหนี้ได้หากแพ้คดี
3.2.2 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลมีคาสั่งให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราว
หรือการขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อบังคับตามคาพิพากษาแล้ว จะเป็นอุปสรรค
แก่การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน หรื อแก่การบริการสาธารณะอย่างไร เพื่ อเป็น เหตุส นั บสนุ นในการหั กล้ าง
คาขอให้คมุ้ ครองประโยชน์ของคู่กรณีอีกฝ่าย
3.3 การที่ หน่ วยงานประสงค์ ที่ จะขอยื่น ค าร้ องบรรเทาทุ กข์ ชั่ วคราว หรื อการขอให้
คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามคาพิพากษา
ให้หน่วยงานดาเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียดถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ จ ะขอให้ ศ าลออกค าสั่ ง ก าหนดมาตรการ หรื อ วิ ธี ก ารคุ้ ม ครองใด ๆ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ก่ อ นค าพิ พ ากษา
หรือขอให้ ศาลคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างการพิ จารณาเพื่อบังคับตามคาพิ พากษาพร้อมพยานหลักฐาน
หรือเอกสารประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือขอส่งเรื่องให้สานักงานคดีปกครอง
3.4 การไต่สวนคาร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของคู่กรณีอีกฝ่าย
ให้ดาเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสือ
ขอส่งเรื่องให้สานักงานคดีปกครอง
3.4.1 ให้เจ้าของสานวนตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียดว่า ศาลปกครอง
ได้กาหนดวันนัดไต่สวนคาร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในวัน เวลาใด
3.4.2 ให้ ชี้แ จงข้อเท็จจริงให้ ได้ความโดยละเอียดถึ งสถานะของผู้ ร้องขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลว่า มีฐานะเพียงพอที่จะชาระค่าธรรมเนียมได้หรือไม่เพียงใด และคาฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีมูล
ที่ศาลจะรับไว้เพื่อดาเนินคดีหรือไม่ เพียงใด
การประสานงานและการดาเนินการก่อนและหลังการยื่นคาคู่ความ
1. การประสานงานและการดาเนินการของตัวความก่อนการยื่นคาคู่ความ
1.1 ผู้ประสานคดีผู้รับผิดชอบอาจกาหนดให้เป็นคณะหรือรายบุคคลก็ได้แต่ต้องระบุ
ไปให้อย่างชัดเจน
ให้ แจ้ งชื่อ ผู้ ป ระสานงาน/ผู้ รวบรวมพยานหลั กฐาน ผู้ ที่ ท ราบข้ อ เท็ จจริงโดยระบุ ตั ว
และตาแหน่งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์สานักงาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ใน
การติดต่อประสานงานเมื่อมีเหตุจาเป็นและเร่งด่วน
1.2 ใบมอบอานาจ
ใบมอบอานาจต้องใช้แบบพิมพ์ของศาลปกครอง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของศาลปกครอง ข้อความที่ระบุไว้ในใบมอบอานาจควรกรอกข้อความที่ให้อานาจดาเนินคดี หรือข้อความ
ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ให้ครบถ้วน ดังนี้
1. กรณี ว่ า ต่ า ง ด าเนิ น การฟ้ อ ง ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาจนกว่ า คดี จ ะถึ งที่ สุ ด
อุทธรณ์และแก้อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ถอนฟ้อง รับเงินค่าธรรมเนียม ดาเนินการบังคับคดี ขอให้
พิจารณาคดีใหม่และมอบอานาจช่วงในการดาเนินคดีแทน
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2. กรณีแก้ต่างดาเนินกระบวนพิจารณาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อุทธรณ์และแก้อุทธรณ์
คดีต่อศาลปกครองสูงสุดและมอบอานาจช่วงในการดาเนินคดีแทน
ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีในใบมอบอานาจก่อนที่จะให้ผู้มอบอานาจลงลายมือชื่ อ
และต้องระบุว่าผู้มอบอานาจมีชื่อ นามสกุล และตาแหน่งใดไว้ใต้ลายมือชื่อ ให้ส่งใบมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและคาสั่งแต่งตั้งให้พนักงานอัยการพร้อมกับส่งมอบสานวนให้สานักงานคดีปกครอง
1.3 หนัง สือ น าส่ง เรื ่อ งให้ส านัก งานคดีป กครองดาเนิน คดีใ นกรณี ที ่มีข ้อ เท็จ จริง
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่สาคัญไม่ครบถ้วน
พนั ก งานอั ย การจะแจ้ งให้ ตั ว ความชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริงเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่ ไม่ ค รบถ้ ว น
และให้ ตัวความส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่สาคัญ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด หากไม่ดาเนินการ
ภายในเวลาที่ กาหนด พนั ก งานอัย การจะเตือ นเป็น หนั งสื ออี กอย่างน้ อย 1 ครั้ง โดยระบุ ในหนั งสื อ เตือ น
ครั้ งสุ ด ท้ ายว่ าหากตั ว ความไม่ ชี้ แ จงข้ อเท็ จ จริงและไม่ส่ งเอกสารหรือ พยานหลั ก ฐานที่ ส าคั ญ ให้ ครบถ้ว น
ตามเวลาที่กาหนดไว้สานักงานอัยการสูงสุดอาจส่งเรื่องคืน
1.4 กรณีนาพยานบุคคลไปพบพนักงานอัยการ
ให้ตัวความนาพยานบุคคลไปพบพนักงานอัยการเพื่อซักถามเพิ่มเติม โดยพนักงานอัยการ
จะมีหนังสือถึงตัวความเพื่อให้นาพยานบุคคลมาพบพนักงานอัยการในวันเวลาที่กาหนด
1.5 เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีปกครอง ในกรณีว่าต่าง แก้ต่าง หน่วยงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
การส่ งเงิน ค่ าธรรมเนี ย มไม่ ต้ อ งส่ งพร้อ มเรื่อ งให้ ด าเนิ น คดี ให้ ส่ งเมื่ อ พนั ก งานอั ย การ
มีหนังสือแจ้งให้นาเงินค่าธรรมเนียมไปวางศาล
การไม่ ส่ งเงิน ค่ าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่ พ นั ก งานอัย การก าหนด อาจท าให้ ค ดี ได้ รั บ
ความเสียหายได้
การชาระเงินค่าธรรมเนียมศาลสามารถชาระได้เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย
ในนาม “เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับของสานักงานศาล...”
1.6 การไต่สวนคาร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคาสั่งทางปกครอง
หนังสือนาส่งเรื่องให้สานักงานคดีปกครองดาเนินคดี เจ้าของสานวนจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหรือคาสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่ งการฟ้องคดี การให้กฎ
หรื อคาสั่งทางปกครองดังกล่ าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะไม่ทาให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การ
เยียวยาแก้ไขในภายหลังการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสั่งทางปกครองนั้นจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงาน
ของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ
หน่วยงานมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งหรือทราบคาสั่งศาล
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2. การประสานงานและการดาเนินการหลังการยื่นคาคู่ความ
2.1 จัดทาคาชี้แจงเพื่อจัดทาคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การ/คาแก้คาคัดค้าน
คาให้การ
เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากพนั ก งานอั ย การแจ้ ง ให้ จั ด ท าค าให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม แก้ ค าคั ด ค้ า น
คาให้ การ/คาแก้คาคัดค้านคาให้ การ ซึ่งหนังสื อดังกล่าวจะแนบคาคัดค้านคาให้ การ/คาให้ การและส าเนา
พยานเอกสารมาพร้อมด้วย ให้เจ้าของสานวนรี บดาเนินการตรวจสอบคาคัดค้านคาให้การ/คาให้การดังกล่าว
แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อจัดทาคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การ/คาแก้คาคัดค้าน
คาให้การดังกล่าวพร้อมพยานเอกสาร โดยให้รีบส่งให้พนักงานอัยการเจ้าของสานวนโดยด่วนภายในระยะเวลา
ที่ พ นั ก งานอั ย การก าหนดไปในหนั ง สื อ ดั งกล่ า ว ถ้ า หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การจั ด ท าค าให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม
แก้คาคัดค้านคาให้การ/คาแก้คาคัดค้านคาให้การ ได้ภายในกาหนด ให้รีบทาหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการ
ทราบโดยด่วนเพื่อพนักงานอัยการจะได้ยื่นคาขยายต่อศาลต่อไป
2.2 การเตรียมพยานบุคคลเพื่อเบิกความต่อศาลในกรณีศาลไต่สวนพยานเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริง ที่ยังไม่กระจ่างชัด
เมื่อหน่วยงานได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานอัยการเจ้าของสานวนแล้ว ให้นาพยานบุคคล
พร้อมพยานหลักฐานไปศาลตามคาสั่งศาล โดยให้หน่วยงานนาพยานบุคคลที่รู้เ ห็นเหตุการณ์และเป็นผู้จัดทา
เอกสารไปศาล เพื่อเบิกความต่อศาลในประเด็นที่ศาลกาหนดพร้อมพยานเอกสารถ้ามี
2.3 วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ก่อนวันนัดนั่งพิจารณาครั้งแรกศาลปกครองจะส่งคาสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ
สานวนมาให้ และพนักงานอัยการผู้รับมอบอานาจได้จัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ ว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ไม่ถูกต้อง
หรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในคาฟ้อง คาคัดค้านคาให้การ คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม หรือไม่
ให้แจ้งให้พนักงานอัยการเจ้าของสานวนทราบ เพื่อจะได้ยื่นคาชี้แจงแถลงให้ศาลทราบต่อไป และให้นาพยาน
มาให้ ถ้อยคาประกอบคาแถลงดังกล่ าวเพื่อยืนยันหรือหั กล้ างหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมในวันกาหนดวันนั่ ง
พิจารณาคดีครั้งแรกก็ได้
2.4 แจ้งผลคดี
ให้หน่วยงานทาใบมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ของตนไปศาลในวันนัดฟังคาพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นต้น และคัดสาเนาคาพิพากษาส่งมอบให้กับพนักงานอัยการเจ้าของสานวนโดยด่วน เพื่อพนักงาน
อัยการเจ้าของสานวนจะได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานพิจารณาว่า ประสงค์จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ตามความเห็น
ของพนักงานอัยการต่อไป
หากหน่วยงานมีความประสงค์ประการใด ให้แจ้งพนักงานอั ยการทรายภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนดข้างต้นถือว่าเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานอัยการ
การดาเนินการในการอุทธรณ์
1. การอุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลปกครองชั้นต้น
1.1 การอุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1.1 การอุทธรณ์ต้องทาเป็นคาอุทธรณ์ ซึ่งตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 101 กาหนดให้ทาเป็นหนังสือและอย่างน้อย
ต้องระบุ
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(1) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์
(2) ข้อคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
(3) คาขอของผู้อุทธรณ์
(4) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
1.1.2 คาอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งภายในเวลา
ที่กาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
คดีเป็นอันถึงที่สุด โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้อานาจศาลปกครองขยายได้ ดังนั้น จึงไม่อาจยื่นคาร้องขอขยายเวลา
การอุทธรณ์ออกไปได้
1.1.3 ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคาอุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้
โดยชัดแจ้งในคาอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าเป็น
ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์ส าธารณะผู้อุทธรณ์จะยกขึ้น
กล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้
1.2 เหตุที่ศาลปกครองมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 104 มีดังนี้
1.2.1 คาอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งอาจแก้ไขได้และผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
1.2.2 คาอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้
1.2.3 ผู้อุทธรณ์ชาระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนและไม่ชาระให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
1.2.4 คาอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมาย
1.2.5 คาอุทธรณ์นั้นยื่นโดยผิดระเบียบ
กรณีดังกล่าวหากศาลปกครองชั้นต้นตรวจพบก็จะมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ แต่หากศาลปกครอง
ชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเมื่อความปรากฏในชั้นศาลปกครองสูงสุด องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จะมี คาสั่งยกอุทธรณ์ นั้ น ซึ่งผู้ อุทธรณ์ มีสิ ทธิยื่นคาร้องอุทธรณ์ คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์
ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ระยะเวลายื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุ ลาการศาลปกครองสูงสุดข้อ 105 ซึ่งศาลมี
อานาจสั่งขยายได้ตามความจาเป็น ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดข้อ 6
1.3 คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ถือว่าเป็นที่สุด มีดังนี้
1.3.1 ค าสั่ งรับ ค าฟ้ อ งไว้พิ จ ารณา รวมถึ งในกรณี ที่ ศ าลรับ ค าฟ้ อ งที่ ยื่ น เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว โดยศาลเห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีมีคาขอ
1.3.2 คาสั่งไม่รับคาฟ้องแย้งเนื่องจากไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม
1.3.3 คาสั่งไม่รับคาขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสั่งทางปกครอง
1.3.4 คาสั่งยกคาขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสั่งทางปกครอง
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1.3.5 คาสั่งไม่รับหรือยกคาขอให้ศาลมีคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคาขอให้ศาลมีคาสั่งกาหนดวิธีการเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคาพิพากษา
1.3.6 คาสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1.3.7 คาสั่งอนุญาตให้คู่กรณีนาพยานหลักฐานมาสืบประกอบคาแถลง
2. การประสานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
2.1 การอุทธรณ์
เมื่อพนั กงานอัย การเจ้าของสานวนมีห นังสื อแจ้งคาพิ พากษา หน่ว ยงานต้อ งพิจารณา
ความเห็นทางคดีว่าประสงค์จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ เนื่องจากการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ต่อศาลปกครองสู งสุ ดมีกาหนดระยะเวลาเพียงภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่ง และไม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ได้อีก ดังนั้น หากหน่วยงาน
ประสงค์จะอุทธรณ์ก็ให้แจ้งประเด็นของคาพิพากษาที่ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังกล่าว
พร้อมเหตุผลที่จะโต้แย้ง โดยจัดส่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะอุทธรณ์ไปยังสานักงานคดีปกครอง ภายใน
7 วันทาการก่อนครบกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ค่าธรรมเนียมศาลในการอุทธรณ์คาพิพากษา ให้ผู้ประสานงานคดีของหน่วยงานนัดหมาย
กับพนักงานอัยการเจ้าของสานวน เพื่อให้ทราบวันที่พนักงานอัยการประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ และประมาณการ
ค่าธรรมเนี ยมในการอุทธรณ์ เพื่อจั ดเตรียมค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งหน่วยงานอาจชาระเป็นเงินสด
หรื อ เช็ค ธนาคารสั่ งจ่ ายในนาม “เงิน ค่ าธรรมเนี ยมและเงิน ค่ าปรับ ของส านั ก งานศาลปกครอง....” โดยผู้
ประสานคดีต้องนาไปชาระต่อศาลปกครองในวันที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไป
2.2 การแก้อุทธรณ์
ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคาอุ ทธรณ์คัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น พนักงานอัยการเจ้าของสานวนจะมีหนังสือส่งหมายแจ้งคาสั่งศาลและสาเนาคาอุทธรณ์ให้หน่วยงาน
ทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคาอุทธรณ์ของคู่กรณีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อประกอบในการ
จัดทาคาชี้แจงข้อเท็จจริงในการแก้อุทธรณ์พร้อมเหตุผลที่จะโต้แย้งประเด็นที่จะแก้อุทธรณ์ทุกประเด็นแล้ว
จัดส่งไปยังสานักงานคดีปกครอง เพื่อจัดทาคาแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป หากไม่อาจจัดคาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อจัดทาคาแก้อุทธรณ์ ได้พ้นภายในกาหนดระยะเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดกาหนด ให้มี หนังสือ
แจ้งเหตุขัดข้องไปยังพนักงานอัยการเจ้าของสานวนเพื่อจะได้พิจารณายื่นคาร้องขอขยายระยะเวลายื่นคาแก้
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
2.3 การแสวงหาข้อเท็จจริงการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด
ภายหลังจากแก้อุทธรณ์หากตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาล
จะพิจ ารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งได้แล้ ว จะมีการกาหนดวันสิ้นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริง นั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกและพิพากษาหรือมีคาสั่งชี้ขาดคดีต่อไปเหมือนกับการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่ งพนักงาน
อัยการเจ้าของสานวนจะแจ้งให้ ทราบตามหมายแจ้งกาหนดวันนัดของศาล แล้วแต่กรณี เพื่อให้ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือดาเนินการตามหมายแจ้งของศาล
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เมื่อศาลปกครองสู งสุ ดพิ พากษาหรือมี คาสั่ งอย่างใดแล้ ว พนั กงานอัยการจะมี ห นั งสื อ
แจ้งให้ทราบเพื่อดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งต่อไป
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสู งสุ ดนั้นย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา 73 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
การดาเนินการในชั้นบังคับคดี
1. การบังคับคดีปกครอง
สานักบังคับคดีปกครอง สานักงานศาลปกครอง ได้แบ่งลักษณะของการบังคับคดีออกเป็น
3 ลักษณะ
1.1 การดาเนินการบังคับตามคาบังคับของศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะ
ของคาบังคับ ดังนี้
1.1.1 วิธีการบังคับกรณีการเพิกถอนกฎ
เมื่อศาลปกครองมีคาพิพากษาให้เพิกถอนกฎ สานักงานบังคับคดีปกครอง
มีหน้าที่จัดส่งผลแห่งคาพิพากษาที่ให้เพิกถอนกฎไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการประกาศดังกล่าว
มีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น
1.1.2 วิธีการบังคับกรณีเพิกถอนคาสั่งอย่างเดียว
เมื่ อ ศาลปกครองมี ค าพิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนค าสั่ ง อย่ า งเดี ย ว โดยผล
ของกฎหมาย ถือว่าคาสั่งนั้นได้มีการเพิกถอนแล้ว
1.1.3 วิธีการบังคับกรณีสั่งให้ชดใช้เงิน
เมื่อศาลปกครองมีคาพิพากษาให้ ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้เงิน ส านัก
บังคับคดีปกครองจะมีหนังสื อแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา (หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ที่ประสงค์จะบังคับคดีต่อไป ให้ยื่นขอออกหมายบังคับคดีต่อศาลปกครอง
เมื่ อ ศาลออกหมายบั งคั บ คดี แ ล้ ว จะเป็ น การบั งคั บ ตามหมายบั งคั บ คดี
ของศาลปกครอง ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หมวด 2/1 ส่ว นที่ 2 โดยในการใช้มาตรการบั งคับทางปกครองให้ แต่งตั้ง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
ให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงก าหนดเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ อ อกค าสั่ งใช้ ม าตรการบั งคั บ ทางปกครองและการแต่ งตั้ ง
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562
1.1.4 การบังคับกรณีสั่งให้กระทาหรือ ละเว้นกระทาให้บังคับตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง ส่วนที่ 3
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1. ผู้ฟ้องคดียื่นคาฟ้องต่อ
เจ้าหน้าที่ของศาล หรือส่ง
ทาง
ไปรษณีย์

2. เจ้าหน้าที่รับคาฟ้อง
ตรวจคาฟ้องเบือ้ งต้น
และออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี

13. ตุลาการผูแ้ ถลงคดี
เสนอคาแถลงการณ์ด้วย
วาจา

12. นั่งพิจารณาคดี

14. ศาลมีคาสั่ง/
คาพิพากษา

6. ศาลสั่งรับคาฟ้องไว้
พิจารณาและส่งสาเนา
คาฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทาคาให้การ

ส่งคาให้การเพิ่มเติมให้ผู้
ฟ้องคดีทราบ

ไม่เพียงพอ
9. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

ไม่
ศาลสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
แก้ไขเพิม่ เติมคาฟ้อง
หรือสั่งไม่รับคาฟ้อง
ไว้พิจารณา และ
จาหน่ายคดี ในกรณี
การแก้ไขไม่ได้
หรือไม่แก้ไขตาม
คาสั่งศาล

ใช่

แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เช่น
มีคาสั่งเรียกผู้เกี่ยวข้องมาไต่สวน

เพียงพอ

4. องค์คณะจ่ายให้ตุลาการ
เจ้าของสานวน

5. ตุลาการเจ้าของสานวนพิจารณา
คาฟ้องว่าเป็นคดีทอี่ ยู่ในอานาจ
ศาลปกครอง และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่

15. อุทธรณ์คาสั่ง/
คาพิพากษา

คู่กรณียื่นคาแถลงเป็นหนังสือก่อน
วันหรือระหว่างนั่งพิจารณาคดี

11. ส่งสานวนให้ตุลาการ
ผู้แถลงคดีจัดทาคาแถลงการณ์
และกาหนดวันนั่งพิจารณา
ครั้งแรก

10. สรุปสานวนนาเสนอ
องค์คณะและอธิบดีส่งสรุป
ข้อเท็จจริง ให้คู่กรณีและ
กาหนดวันสิ้นสุดการแสงหา
ข้อเท็จจริง

3. ผู้สรุปคาฟ้องเสนออธิบดีฯ
สั่งจ่ายให้องค์คณะและตั้ง
ตุลาการผูแ้ ถลงคดี

8. ศาลส่งคาคัดค้านคาให้การ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทาคาให้การ
เพิ่มเติม

กรณีส่ง
ภายใน
กาหนดเวลา

แก้ไข

กรณีไม่ส่ง
ภายใน
กาหนด
7. ศาลส่งสาเนาคาให้การให้ผู้
ฟ้องคดีทาคาคัดค้านคาให้การ
ภายในกาหนดเวลา

ศาลมีคาสั่ง
จาหน่ายคดี
หากไม่แจ้งว่า
ประสงค์จะ
ดาเนินคดีต่อไป

