




คู่มือแนวปฏิบัติ

การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

ด�าเนินคดีปกครอง

ส�านักงานคดีปกครอง  ส�านักงานอัยการสูงสุด
(สงวนลิขสิทธิ์)





ค�ำน�ำ

 ด้วยในปัจจบุนัประชาชนทัว่ไปและเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ต่ืนตัวต้องการใช้กระบวนการทางกฎหมายปกครอง 

ปกป้องรักษาสิทธิตามกฎหมายของตน ท�าให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที ่

ของรัฐกับประชาชน และคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเองเป็นจ�านวนมาก  

ซึ่งในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๓) 

บญัญตัว่ิา บคุคลย่อมมสีทิธใินกระบวนการยติุธรรม ดังนี ้(๓) บคุคลย่อมมสีทิธทิีจ่ะให้คดีของตนได้รบัการพจิารณา 

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุดได้ตระหนักดีถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  

จงึได้ให้ส�านกังานคดปีกครองด�าเนนิการยกร่างคูม่อืแนวทางการปฏบิตัใินการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิ

คดีปกครอง เพื่อให้นิติกรและผู้ประสานงานคดีปกครองของหน่วยงานทางปกครองต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางใน

การปฏบิติั เพือ่ให้การส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดีปกครองเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและรวดเรว็ขึน้  

อีกทั้งให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนิติกรหรือผู้ประสานงานคดีปกครอง

หรอืผูแ้ทนของหน่วยงานทางปกครองต่างๆ กับพนกังานอยัการ ส�านกังานคดีปกครองเพือ่เป็นการระดมความคดิ  

(Workshop Brainstorming) ถึงปัญหา-อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและแนวทางในการป้องกันแก้ไข  

โดยส�านกังานคดปีกครองได้ด�าเนนิการจดัประชมุไปเมือ่วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ซึ่งมีนิติกรและผู้ประสานงานคดีปกครอง จ�านวน ๑๕๙ คนจาก ๗๘ หน่วยงานทางปกครองเข้าร่วมประชุม 

ดังกล่าว

 บัดนี้ การด�าเนินการทั้งสองแผนงานดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส�านักงานคดีปกครอง ส�านักงาน

อัยการสูงสุด จึงได้น�าผลการด�าเนินงานจัดท�าเป็นหนังสือคู่มือแนวปฏิบัติการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนิน

คดีปกครองเล่มนี้ เพื่อมอบให้หน่วยงานทางปกครองต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือได้ใช้เป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนงานการด�าเนินคดีปกครองของตน 

 ส�านักงานคดีปกครอง ส�านักงานอัยการสูงสุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวปฏิบัติการส่งเรื่องให้

พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติ

งานด้านคดีปกครองได้ตามวัตถุประสงค์

(นายวีรพล ปานะบุตร) 

อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง
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ข

สำรบัญ

     หน้า

ส่วนที่ ๑ แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรด�ำเนินคดีปกครอง ๑ - ๔๑

 บทที่ ๑ อ�านาจหน้าที่พนักงานอัยการในการด�าเนินคดีปกครอง ๑ - ๗

 บทที่ ๒ การเตรียมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ๘ - ๑๕

 บทที่ ๓ การประสานงานและการด�าเนินการของตัวความก่อน ๑๖ - ๒๐

    และหลังการยื่นค�าคู่ความ

 บทที่ ๔ การด�าเนินการของตัวความในการอุทธรณ์ ๒๑ - ๒๖

 บทที่ ๕ การด�าเนินการของตัวความในชั้นบังคับคดี ๒๗ - ๓๒

 บทที่ ๖ ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ๓๓ - ๔๑

    และการประสานงานในคดี

ส่วนที่ ๒ กำรประชุมกลุ่มย่อยระดมควำมคิด (Workshop) ๔๓ - ๘๘

 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิด ๔๕ - ๘๘

ส่วนที่ ๓ ผนวก - เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ๘๙ - ๑๒๖

 ๑. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี ๙๒ - ๙๓

  นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

  ถูกฟ้องในคดีปกครอง 

 ๒. ชื่อ/ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของส�านักงานคดีปกครองทั่วประเทศ ๙๔ - ๙๕

 ๓. มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ๙๖ - ๑๐๐

 ๔. ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องขอให้ว่าต่าง ๑๐๑ - ๑๐๒

 ๕. ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องขอให้แก้ต่าง ๑๐๓ - ๑๐๔

 ๖. ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอ�านาจ ๑๐๕

 ๗. ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) ๑๐๖ - ๑๐๗

 ๘. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์ ๑๐๘ - ๑๑๑

  และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครอง 

 ๙. ระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการด�าเนินการ- ๑๑๒ - ๑๒๓

  เกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑๐. ค�าขอออกหมายบังคับคดี ๑๒๔ - ๑๒๕

 ๑๑. หมายบังคับคดี ๑๒๖



ค

สำรบัญ

     หน้า

ส่วนที่ ๔ โครงกำรกระบวนงำนมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐ ๑๒๗ - ๑๖๙

 ปีงบประมำณ ๒๕๕๖

 ๑. กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง ๑๓๐ - ๑๔๑

 ๒. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๔๒ - ๑๕๐

 ๓. วิเคราะห์สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (วิเคราะห์ในภาพรวม) ๑๕๑ - ๑๖๔

 ๔. ภาพถ่ายการด�าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๖๕ - ๑๖๙





ส่วนที่ ๑

แนวทางการปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง





แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖ 1

บทที่ ๑

อ�ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรในกำรด�ำเนินคดีปกครอง

 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ให้อ�านาจพจิารณาพพิากษาคดทีีม่ข้ีอพพิาททางกฎหมายปกครอง เป็นของศาลปกครอง โดยในขณะนัน้ส�านกังาน

อัยการสูงสุดใช้พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘๑ เป็นบทบัญญัติในการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการในการด�าเนินคดีซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด�าเนินคดีปกครอง

ของพนกังานอยัการ จงึท�าให้อ�านาจและหน้าทีข่องพนกังานอยัการใน การด�าเนนิคดีปกครองไม่ชดัแจ้งประกอบ

กบัวธิพิีจารณาคดแีพ่งแตกต่างกบัวิธพีจิารณาคดปีกครองมาก อนัเป็นเหตใุห้เกดิข้อโต้แย้งในอ�านาจหน้าทีส่่วนนี้ 

หลายประการจนต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓๒  

ได้มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง พนกังานอัยการในการด�าเนนิคดีปกครองไว้ชดัแจ้ง จึงท�าให้ความเหน็ท่ีขัดแย้ง 

ในการด�าเนินคดีปกครอง ของพนักงานอัยการยุติลง ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ 

ด�าเนินคดีปกครองที่จะส่งเรื่องไปให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการในการด�าเนินคดีปกครอง ซ่ึงจะท�าให้การส่งเร่ืองและประสานงานในการด�าเนินคดีปกครอง

เป็นไปโดยถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุดต่อไป แต่เนื่องจากการเข้าไปด�าเนินคดีปกครองของ

พนักงานอัยการมีที่มาจากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในอ�านาจหน้าที่ 

ดังกล่าวจึงขอแบ่งออกเป็นสองกรณี ดังนี้

 ๑. อ�ำนำจและหน้ำที่ในกำรด�ำเนินคดีปกครอง

  ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๕๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ 

“พนักงำนอัยกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตำมกฎหมำยว่ำด้วยอ�ำนำจและหน้ำที่

ของพนักงำนอัยกำรและกฎหมำยอื่น”

  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้บัญญัติที่มาของอ�านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ 

หลายประการ แต่จะกล่าวสรุปให้เห็นเฉพาะกฎหมายซึ่งเป็นที่มาของอ�านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการใน

การด�าเนินคดีปกครอง โดยแบ่งออกได้ดังนี้

  ๑.๑ พนักงำนอัยกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดสถานะขององค์กรอัยการ

ให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าต้องการให้หลักประกันใน

ความเป็นอิสระของพนักงานอัยการและองค์กรอัยการในการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับประกันความเป็นอิสระ

๑ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
มาตรา ๓(๑)

๒ พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๓



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖2

ตามรัฐธรรมนูญ๓ เพื่อให้พนักงานอัยการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรมและโดยปราศจากการ 

แทรกแซงจากบคุคลหรอืองค์กรใดภายในขอบเขตของรฐัธรรมนญู โดยแบ่งอ�านาจหน้าทีอ่อกเป็น ๓ ประการคอื

   (๑) อ�านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคม และการอ�านวยความ

ยุติธรรมให้แก่ประชาชน

   (๒) อ�านาจหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

   (๓) อ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้ง 

การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

  ดังนั้น อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินคดีปกครองของพนักงานอัยการนี้จึงมีลักษณะของการรักษา

ผลประโยชน์ของรัฐ

  ๑.๒ พนักงำนอัยกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ด�ำเนินคดีปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยอ�ำนำจ 

และหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร อันได้แก่ พระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มำตรำ ๑๔ ซึ่งบัญญัติว่ำ พนักงำนอัยกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรฯ มำตรำ ๑๔ (๓) บัญญัติว่ำ “ในคดีแพ่ง  

หรือคดีปกครอง มีอ�านาจและหน้าที่ด�าเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

ราชการส่วนกลาง หรอืราชการส่วนภูมภิาคในศาล หรอืในกระบวนการทางอนญุาโตตุลาการท้ังปวง กับมอี�านาจ 

และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ”

    ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินคดีแทนเฉพาะรัฐบาล  

หน่วยงานของรัฐ ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อ�าเภอ)๔  

แต่ถงึแม้ราชการบรหิารส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าทีข่องตนไปปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าในจงัหวัดโดยกฎหมายว่าด้วย  

การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานมไิด้ก�าหนดให้เป็นราชการส่วนภมูภิาค แม้ว่าจะปฏิบตัหิน้าทีป่ระจ�าในจงัหวดั 

ก็ไม่ถือว่าเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

    การด�าเนินคดีแทนของพนักงานอัยการตามความหมายนี้ พนักงานอัยการย่อมมี

อ�านาจและหน้าที่ว่าต่างโดยรับด�าเนินการฟ้องคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อ�าเภอ) ต่อศาลและมีอ�านาจหน้าที่ในการแก้ต่าง  

โดยด�าเนินการยื่นค�าให้การต่อสู้คดีแทนหน่วยงานดังกล่าวซึ่งถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

   (๒) ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรฯ มำตรำ ๑๔(๔) บัญญัติว่ำ “ในคดีแพ่ง 

คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระท�าไปตามหน้าท่ีก็ดี หรือในคดีแพ่ง

หรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระท�าตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงได้สั่งการ 

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็น

สมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้”

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง
๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๑
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    ดังนั้น พนักงานอัยการย่อมมีอ�านาจหน้าที่ในการรับแก้ต่างแทนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ทีไ่ด้กระท�าไปตามหน้าท่ีแต่ไม่สามารถแก้ต่างให้ราษฎรในคดปีกครองได้เนือ่งจากบทบญัญตัขิองกฎหมายก�าหนด  

ให้กระท�าได้เฉพาะในคดแีพ่งและคดอีาญาเท่านัน้ นอกจากนัน้ การขอให้แก้ต่างเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องส่งเรือ่ง

ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังส�านักงานคดีปกครอง ส�านักงานอัยการสูงสุด 

    ส่วนการรับแก้ต่างของพนักงานอัยการให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นดุลยพินิจของ

พนักงานอัยการในการพิจารณาการรับแก้ต่างหรือไม่ เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวใช้ค�าว่า “เมื่อเห็นสมควร”  

ซึ่งแตกต่างไปจากบทบัญญัติใน มาตรา ๑๔ (๓)

    ส่วนกำรกระท�ำของข้ำรำชกำรกำรเมืองน้ัน มีท้ังท่ีเป็นการกระท�าทางปกครอง

และการกระท�าของรัฐบาล กล่าวคือ หากกระท�าโดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ ถือว่ากระท�าการในฐานะ

ที่เป็นรัฐบาล และผลของการใช้อ�านาจในกรณีนี้ไม่ใช่การกระท�าทางปกครอง แต่เป็นการกระท�าของรัฐบาล  

ซึ่งไม่อยู่ในอ�านาจการตรวจสอบของศาลปกครอง (ตามแนวค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐)๕

   (๓) ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรฯ มำตรำ ๑๔ (๕) บัญญัติว่ำ “ในคดีแพ่ง  

คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทท่ีต้องด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) 

หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเป็นคู่กรณีและ 

มิใช่กรณีที่เป็นข้อพิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะ

รับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้”

    ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการฯ มาตรา ๑๔ (๕) ดังกล่าวใช้ค�าว่า “เมื่อเห็น

สมควร” ดังน้ัน พนักงานอัยการจึงสามารถใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณารับว่าต่างหรือแก้ต่างให้หน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  

จัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีหรือไม่ก็ได้ 

    หน่วยงานของรัฐทีไ่ม่ได้กล่าวในมาตรา ๑๔ (๓) ทีพ่นกังานอยัการจะใช้ดุลพินจิตาม 

มาตรา ๑๔ (๕) กค็อื ราชการส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานอืน่ของรัฐหรือหน่วยงานอืน่ใด 

ที่ด�าเนินกิจการของรัฐ

    นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

จดัตัง้ขึน้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีเป็นข้อพิพาทกบัรฐับาลหรอืระหว่างหน่วยงานของรฐัด้วยกนัเอง พนกังานอยัการ 

จะไม่รับว่าต่างหรือแก้ต่างแทน

   (๔) ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรฯ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง บัญญัติว่ำ “ในการ

ปฏิบตัหิน้าที ่ของพนกังานอยัการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนกังานอยัการจะออกค�าสัง่เรียกบคุคลใด ๆ   

๕ ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐ ความว่า การใช้อ�านาจบริหารของรัฐที่คณะรัฐมนตรีใช้กระท�าการต่างๆ นั้น อาจมีแหล่งที่มาจากพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอืน่ทีม่ผีลใช้บังคบั ดงัเช่น พระราชบัญญัต ิหรือจากรฐัธรรมนญูกไ็ด้ ในกรณท่ีีคณะรฐัมนตรใีช้อ�านาจทางบรหิารของรฐัตามพระราชบญัญัตหิรอืกฎหมาย
อื่นท่ีมีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกระท�าการไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอื่นใดเพื่อให้การด�าเนินการทางปกครองตามที่กฎหมาย 
ดังกล่าวก�าหนดบรรลุผลถือได้ว่าคณะรัฐมนตรีเป็น“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ในกรณทีีร่ฐัมนตรใีช้อ�านาจทางบรหิารของรัฐตามรฐัธรรมนญูกระท�าการใดๆไม่ว่าจะเป็นการกระท�าในความสัมพนัธ์กับรฐัสภาหรอืการกระท�า
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม ถือได้ว่าคณะรัฐมนตรีกระท�าการในฐานะที่เป็น “องค์การตามรัฐธรรมนูญ”
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ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยค�าโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้”

    เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตัวความส่งมาให้พนักงานอัยการ

พิจารณาบางเรื่องนั้น พนักงานอัยการเห็นว่าค�าชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวความไม่ชัดแจ้งหรือไม่ครบถ้วน 

ในประเดน็ส�าคัญ ของคดี อนัเป็นอปุสรรคในการพจิารณาด�าเนนิคด ีหรือเป็นคดสี�าคญัท่ีพนกังานอยัการจ�าเป็น

ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณาเป็นพิเศษ บทบัญญัติดังกล่าวก็ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการสามารถ 

มีค�าสั่งเรียกบุคคลอื่น เช่น เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าและบันทึกถ้อยค�าไว้เป็นหลักฐานประกอบ  

การด�าเนินคดีปกครองของพนักงานอัยการก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินคดีของพนักงานอัยการ แต่บทบัญญัติดังกล่าวนั้นจ�ากัดไว้ในกรณีการพิจารณา

เรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยค�าจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องยินยอมมาให้ถ้อยค�า แต่จะ 

มีค�าสั่งให้มาดังเช่นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เท่านั้น

   (๕) ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการฯ มาตรา ๑๔ วรรคสาม บัญญัติว่า “พนักงาน

อัยการต�าแหน่งใดมีอ�านาจด�าเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�านักงานอัยการสูงสุด

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.”๖

  ๑.๓ อ�ำนำจและหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรในกำรด�ำเนินคดีปกครองตำมกฎหมำยอื่น

   (๑) อ�านาจด�าเนนิคดปีกครองของพนกังานอยัการตามพระราชบญัญติัจดัต้ังศาลปกครอง

และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคห้า บญัญติัว่า “ในการด�าเนนิกระบวนพิจารณา คู่กรณี

จะด�าเนินการทัง้ปวงด้วยตนเอง หรอืจะมอบอ�านาจให้ทนายความหรอืบคุคลอืน่ซึง่มคีณุสมบตัติามระเบยีบของ

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนดเพื่อฟ้องคดีหรือด�าเนินการแทนได้” ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดจึงได้ออกระเบียบ ดังนี้

    ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยองค์คณะ การจ่าย

ส�านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ�านาจในการด�าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๖  

การมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีปกครองแทน 

    “ข้อ ๒๐ คูก่รณใีนคดปีกครองอาจมอบอ�านาจให้ทนายความหรอืบคุคลอืน่ซึง่บรรลุ

นิติภาวะแล้ว และมีความรู้ความสามารถที่อาจด�าเนินการแทนผู้มอบอ�านาจได้ฟ้องคดีหรือด�าเนินคดีปกครอง

แทนคู่กรณีได้

    คู ่กรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอำจมอบอ�ำนำจให้

ข้าราชการ พนกังานหรอืลกูจ้างแล้วแต่กรณขีองงานทางปกครองนัน้ หรือของหน่วยงานทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ หรือพนักงำนอัยกำรฟ้องคดีหรือด�ำเนินคดีปกครองแทนได้”

    ก่อนท่ีจะประกาศใช้พระราชบัญญติัองค์กรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส�านักงานอัยการสูงสุดได้ใช้พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ (ยกเลิกแล้ว) ในการก�าหนดอ�านาจ

๖ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ (“ก.อ.”)
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หน้าที่ในการด�าเนินคดีของพนักงานอัยการ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีบทบัญญัติให้พนักงานอัยการ 

มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินคดีปกครองโดยตรง ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ  

ข้อ ๒๐ ดงักล่าวข้างต้นจงึแสดงให้เหน็ว่าพนกังานอยัการมอี�านาจเข้าด�าเนนิคดีปกครองโดยการรับมอบอ�านาจ 

เข้าด�าเนนิคดปีกครองแทนคูค่วาม แต่ปัจจบุนันีพ้ระราชบญัญติัองค์กรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๑๔ ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่พนักงานอัยการในการด�าเนินคดีปกครองไว้ชัดแจ้งแล้ว

   (๒) อ�านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ (๓) บัญญัติว่า “ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครองมีอ�านาจและหน้าท่ีด�าเนินคดี 

แทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล 

หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอ�ำนำจและหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นซึ่งบัญญัติว่ำเป็น

อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดหรือพนักงำนอัยกำร” เช่น

    กรณีพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งถอนสัญชาติไทย กับผู้มีสัญชาติไทยเพราะ

เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าวเมื่อปรากฏหลักฐานว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น 

หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือปรากฏว่ากระท�าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือน

ต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๗๗ เป็นต้น

   (๓) กำรแจ้งฐำนะคดีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุง

แนวทางการด�าเนินคดีปกครองฯ๘ (ภำคผนวก ๑) ดังนี้

    “๕  กรณหีน่วยงานทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิ 

คดแีทน ในฐานะผูร้บัมอบอ�านาจ ถ้าพนักงานอยัการมคีวามเหน็ว่า หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั

ดังกล่าวอยู่ในฐานะเสียเปรียบไม่สามารถชนะคดีได้หรือการด�าเนินคดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ควรที่หน่วยงาน 

ทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะด�าเนนิคดใีนเรือ่งนัน้ ให้พนกังานอยัการแจ้งฐานะคดแีละด�าเนนิการต่อไป 

เพือ่ให้อัยการสงูสดุวนิจิฉยัชีข้าด และน�าเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาชีข้าดการยตุ ิในการด�าเนนิคดแีพ่งของ

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

 ๒. เขตอ�ำนำจและหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยในส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดในกำรด�ำเนินคดีปกครอง

  พระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ วรรคแรก  

บัญญัติว่า “การฟ้องคดีท่ีอยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครองชั้นต้นให้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ฟ้องคดี 

มีภูมิล�าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น”

  ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่น

ค�าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล�าเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นได้แก่  

ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในส่วนภูมิภาค ดังนั้น เขตของศาลปกครองชั้นต้น จึงได้แก่ เขตของศาล

๗ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๗ 
๘ หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๕๐๓/ว.๑๓๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การก�าหนดหลักการ และปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การด�าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง
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ปกครองกลางและศาลปกครองในภมิูภาคนัน่เอง ดงัน้ัน ตวัความทีจ่ะส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดปีกครอง

จึงจ�าเป็นจะต้องทราบว่าศาลปกครองช้ันต้นที่มีอ�านาจในการพิจารณาคดีปกครองที่จะส่งเรื่องให้พนักงาน 

อัยการอยู่ในความรับผิดชอบการด�าเนินคดีของหน่วยงานภายในของส�านักงานอัยการสูงสุดหน่วยงานใด  

ซึ่งในกรณีนี้ส�านักงานอัยการสูงสุดได้มีการก�าหนดเขตอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส�านักงานอัยการ 

ผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้แล้วดังนี้ 

  โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓๙ คณะกรรมการอัยการจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน 

และการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส�านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  “(๒๗) ส�ำนักงำนคดีปกครอง มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยมี 

เขตอ�านาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี  

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัลพบรีุ จงัหวดัสระบุร ีจงัหวัดสงิห์บุร ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดัชัยนาท จงัหวดัสพุรรณบรุี 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอุทัยธานี

  (๒๘) ส�ำนักงำนคดีปกครองระยอง มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองระยองโดยมี 

เขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี  

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว

  (๒๙) ส�ำนักงำนคดีปกครองนครรำชสีมำ มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอ�านาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และ

จังหวัดสุรินทร์

  (๓๐) ส�ำนักงำนคดีปกครองอุบลรำชธำนี มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี  

โดยมเีขตอ�านาจตลอดท้องทีจ่งัหวดัยโสธร จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัอบุลราชธาน ีจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

  (๓๑) ส�ำนักงำนคดีปกครองขอนแก่น มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของ

๙ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ วรรคสี่
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พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น 

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคราม และมีเขตอ�านาจเพิ่มเติม

ในจังหวัดมุกดาหาร

  (๓๒) ส�ำนักงำนคดีปกครองอุดรธำนี มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�าภู และมีเขตอ�านาจเพ่ิมเติมใน 

จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

  (๓๓) ส�ำนักงำนคดีปกครองเชียงใหม่ มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม ่

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน 

และมีเขตอ�านาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 

  (๓๔) ส�ำนักงำนคดีปกครองพิษณุโลก มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลก 

โดยมเีขตอ�านาจตลอดท้องทีจั่งหวดัพษิณโุลก จังหวดัก�าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวดันครสวรรค์ จังหวดัพจิติร 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย

  (๓๕) ส�ำนักงำนคดีปกครองนครศรีธรรมรำช มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

พนกังานอยัการหรอืส�านกังานอยัการสงูสดุ ซ่ึงอยูใ่นอ�านาจพจิารณาพิพากษาของศาลปกครองนครศรธีรรมราช

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดักระบี ่จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

และมีเขตอ�านาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

  (๓๖) ส�ำนักงำนคดีปกครองสงขลำ มีอ�ำนำจหน้ำที่

   (ก) รับผิดชอบการด�าเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

พนักงานอัยการหรือส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนครสงขลา

โดยมีเขตอ�านาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และมีเขตอ�านาจเพิ่มเติมใน  

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา”

  การก�าหนดเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวจึงท�าให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

ของตัวความสามารถติดต่อประสานงานและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีได้ถูกต้องตามบทบัญญัต ิ

ของกฎหมายต่อไป

 รำยละเอียดที่ต้ังและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงำนภำยในส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

ที่มีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินคดีปกครอง ปรำกฏตำมภำคผนวก ๒
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บทที่ ๒

กำรเตรียมกำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรด�ำเนินคดีปกครอง

 การเตรียมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินคดี เพราะเป็นการ

ท�าความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่ตัวความต้องเตรียมการให้สอดคล้องตามความประสงค์ของพนักงานอัยการ  

เพื่อพนักงานอัยการจะได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์สุดท้ายของหน่วยงานตัวความ กล่าวคือ  

คดีของหน่วยงานตัวความจะได้รับการพิจารณาพิพากษาที่ตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด และเป็นธรรมที่สุด

 การส่งเรื่องของหน่วยงานตัวความให้แก่ส�านักงานคดีปกครองในทุกประเภทคดีท่ีขอให้ส�านักงาน

คดีปกครองเป็นผู้รับมอบอ�านาจด�าเนินคดีให้หน่วยงำนตัวควำมส่งเรื่องให้ส�ำนักงำนคดีปกครองด้วยตนเอง  

โดยผู้ประสานคดีซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตัวความ

 ทั้งนี้ หน่วยงานตัวความไม่อำจส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครองโดยวิธีการส่งเรื่องทางไปรษณีย์ได้ 

เพราะกรณีการส่งเรื่องทางไปรษณีย์นั้นส�าหรับส�านักงานคดีปกครองไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียว

กับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๓  

แห่งระเบยีบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีจ่ะให้

ถอืเอาวนัทีส่่งเอกสารแก่เจ้าพนกังานไปรษณีย์เป็นวนัทีย่ืน่เอกสารต่อศาล เพราะฉะนัน้ การส่งเรือ่งให้ส�านกังาน

คดปีกครองโดยวธิกีารส่งเรือ่งทางไปรษณีย์อาจเป็นเหตุให้การด�าเนนิคดีล่าช้าในระหว่างการน�าส่ง อนัมผีลท�าให้

ล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาท่ีต้องด�าเนินการตาม กฎหมาย และการส่งเรื่องทางไปรษณีย์มักจะมีปัญหาการขาด 

ซึ่งเอกสารส�าคัญในการด�าเนินคดี 

 กรณีที่ตัวควำมเป็นส่วนรำชกำร ผู้ที่จะติดต่อขอให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินคดี ต้องเป็น 

ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือติดต่อต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลนั้น 

 ส�ำหรับรำชกำรส่วนภูมิภำค ผู้ท่ีจะติดต่อขอให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินคดี และผู้ที่ลงนามใน

หนังสือติดต่อต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

 กรณทีีเ่ป็นรัฐวสิำหกจิทีอ่ยูใ่นอ�ำนำจรับด�ำเนินคดีของส�ำนักงำนอยักำรสงูสดุ หรือองค์กำรมหำชน 

ผู้ที่จะติดต่อขอให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินคดี และผู้ที่ลงนามในหนังสือติดต่อต้องเป็นผู้แทนของหน่วยงาน

ดังกล่าว

 ในกรณท่ีีเจ้าพนกังานของรฐัถกูฟ้อง เจ้าพนกังานของรฐัต้องเสนอเรือ่งตามล�าดบัชัน้จนถงึส่วนราชการ

ทีบ่งัคบับญัชาของผูถ้กูฟ้องคด ีผูที้ม่อี�านาจลงนามในหนงัสือต้องเป็นหวัหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ  เช่น ผู้อ�านวยการ

ส�านักการคลังกรุงเทพมหานครถูกฟ้องคดี ผู้ท่ีมีอ�านาจลงนามในหนังสือต้องเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นต้น

 กำรเตรียมกำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรด�ำเนินคดีปกครอง นั้น ส�านักงานคดีปกครองขอแบ่ง

ประเภทของส�านวนออกเป็น ๔ ประเภท 
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 ๑. ในกรณีขอให้ฟ้องคดีหรือส�ำนวนว่ำต่ำง การเตรียมการของตัวความมีดังนี้ 

  ๑.๑ ให้หน่วยงานตัวความจัดท�าสรุปข้อเท็จจริงแสดงความเป็นมาของคดี เริ่มต้นจากฐานะ 

ทางกฎหมายของหน่วยงานตวัความ ฐานะทางกฎหมายของผู้ถกูฟ้องคดี ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตัวความ 

กับผู้ถูกฟ้องคดี ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น หน่วยงานตัวความได้ด�าเนินการทวงถามให้เป็นไปตามสิทธิที่กฎหมาย

ก�าหนด และ/หรือสัญญาก�าหนดแล้วหรือไม่ ประการใด หรือได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกเงินค่าปรับและ 

บอกเลกิสญัญาแล้วหรอืไม่ ประการใด ผูถ้กูฟ้องคดลีะเลยไม่ช�าระหนีห้รอืไม่ อย่างไร ความประสงค์ของหน่วยงาน 

ตัวความที่จะเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมส�าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงดังกล่าวตาม

ล�าดบัเหตกุารณ์ของเรือ่ง โดยหน่วยงานตวัความต้องรบัรองความถกูต้องของส�าเนาเอกสารทกุแผ่นทกุหน้า และ 

ให้ผู้ประสานงานคดีน�ามาส่ง หากไม่ถูกต้องครบถ้วนจะได้ แนะน�าให้ด�าเนินการต่อไป

  ท้ังนี้ ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง โดย 

ผู้แทนของหน่วยงานที่ส่งเรื่อง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๑.๒ หน่วยงำนของตวัควำมต้องชีแ้จงข้อเทจ็จรงิในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวนัครบก�ำหนดระยะเวลำ

กำรฟ้องคดขีองข้อพิพำทว่ำครบก�ำหนดระยะเวลำในกำรฟ้องคดตีำมควำมในมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบญัญตั ิ 

จดัต้ังศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในวนัใด พร้อมเหตุผลว่ำคดีดังกล่ำวครบระยะ

เวลำกำรฟ้องคดีในวันดังกล่ำวเพรำะเหตุใด มาในหนังสือน�าส่งเรื่องเพื่อด�าเนินคดี

   ทั้งนี้ ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองปรากฏตาม

ภำคผนวก ๓ การส่งเรื่องไปยังส�านักงานคดีปกครองเพื่อด�าเนินคดีนั้น ให้หน่วยงานตัวความเร่งรัด รวบรวม 

ข้อเทจ็จรงิพร้อมพยานหลกัฐานให้ครบถ้วน และส่งไปยงัส�านกังานคดีปกครองก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำกำร

ฟ้องคดีไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน

  ๑.๓ เอกสารทีเ่กีย่วข้องหากต้องปิดอากรแสตมป์ให้ปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 

และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน ก่อนคัดถ่ายส�าเนามาเพื่อประกอบการพิจารณา

  ๑.๔ เอกสารแสดงฐานะของผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีบุคคลธรรมดาหน่วยงานตัวความต้อง 

ด�าเนินการคัดถ่ายแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรไปประกอบการพิจารณา

   ส�าหรับในกรณีนิติบุคคลนั้น หน่วยงานตัวความต้องส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

ของนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่คัดถ่ายมาไม่เกิน ๑ เดือนในขณะที่ส่งเร่ืองเพ่ือพิจารณาถึงฐานะของนิติบุคคล 

ว่าถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วหรือไม่ ประการใด

   ในกรณีที่นิติบุคคลท่ีจะถูกด�าเนินคดีถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทแล้ว  

หน่วยงานตวัความต้องไปด�าเนนิการยกฐานะของนิตบิคุคลทีถ่กูขีดชือ่ออกจากทะเบยีนดงักล่าวกลับคนืสูท่ะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งเรื่องมาเพื่อด�าเนินคดี 

  ๑.๕ ผลการตรวจสอบสถานภาพการล้มละลายของผู้ที่จะถูกด�าเนินคดี

  ๑.๖ ใบมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดี ค�าสั่งมอบอ�านาจ หรือค�าสั่งแต่งตั้งการด�ารงต�าแหน่งของ 

ผู้มอบอ�านาจ หลักฐานบัตรประจ�าตัวของผู้แทน หรือผู้มอบอ�านาจ อย่างน้อยจ�านวนละ ๒ ชุด
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   ในกรณทีีห่น่วยงานของตวัความไม่ได้รับการยกเว้นในเร่ืองอากรแสตมป์หน่วยงานตัวความ 

ต้องจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด ตัวอย่างหนังสือขอให้ว่าต่างปรากฏตาม  

ภำคผนวก ๔

  ๑.๗ ในกรณทีีพ่นกังานอยัการเจ้าของส�านวน เหน็ว่า พยานหลกัฐานทีร่วบรวมมาข้างต้นเพยีงพอ  

แก่การด�าเนนิคดแีล้ว จงึจะได้มหีนงัสอืแจ้งให้ตวัความค�านวณดอกเบีย้ให้ถูกต้องสอดคล้องตามสญัญา และ/หรอื 

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดจนถึงก�าหนดวันที่จะฟ้องคดี

  ๑.๘ เม่ือพนักงานอัยการเจ้าของส�านวน เห็นว่า คดีดังกล่าวมีหลักฐานเพียงพอที่จะด�าเนิน

การฟ้องร้อง และได้ก�าหนดวันท่ีจะฟ้องร้องด�าเนินคดีแล้ว พนักงานอัยการเจ้าของส�านวนจะได้ประมาณการ 

ค่าธรรมเนียมศาลท่ีต้องช�าระ และมีหนังสือแจ้งให้ตัวความเตรียมเงินค่าธรรมเนียมไปช�าระยังศาลปกครอง 

โดยหน่วยงานตัวความอาจช�าระเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม “เงินค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับ

ของส�านักงานศาลปกครอง...” หากเป็นศาลปกครองกลางส่ังจ่ายในนาม “เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับ 

ของส�านักงานศาลปกครองกลาง” เป็นต้น

   ทัง้นี ้เอกสารและหลกัฐานทีไ่ด้จัดส่งให้พนกังานอยัการหน่วยงานตัวความควรจัดท�าส�าเนา 

เอกสารเกบ็ไว้ทีต่วัความ จ�านวน ๑ ชดุ เพือ่ประโยชน์ในการท�าความเห็นในชัน้อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุต่อไป

   อนึ่ง ส�าหรับในกรณีหน่วยงานราชการส่งเรื่องเพื่อให้ด�าเนินคดีกับหน่วยงานราชการ 

ด้วยกันเอง ให้ปฏิบัติตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ

 ๒. ในกรณีขอให้ยื่นค�ำให้กำร หรือฟ้องแย้ง การเตรียมการของตัวความมีดังนี้ 

  ๒.๑ ในกรณียื่นค�ำให้กำร หรือส�ำนวนแก้ต่ำง

   ๒.๑.๑ ให้ตรวจสอบหมายแจ้งค�าสั่งศาลที่เรียกให้จัดท�าค�าให้การว่าคดีดังกล่าว 

จะครบก�าหนดยื่นค�าให้การเมื่อใด ในกรณีท่ีหน่วยงานตัวความได้ยื่นค�าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การ  

ให้หน่วยงานตวัความตดิตามผลค�าสัง่ของศาล และแจ้งผลค�าสัง่ของศาลให้ปรากฏข้อเทจ็จริงดังกล่าวในหนงัสอื

น�าส่งเรื่อง ไปยังส�านักงานคดีปกครอง

   ๒.๑.๒ ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�าค�าให้การ 

โดยมีประเด็นหักล้างประเด็นตามค�าฟ้อง พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตัวความต้องรับรอง 

ความถูกต้องของส�าเนาเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า 

   อนึ่ง ในกรณีที่หน่วยงานตัวความพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีที่ตนถูกฟ้องนั้นไม่อยู่ในอ�านาจ

พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง และประสงค์จะโต้แย้งอ�านาจการพิจารณาว่าคดีไม่อยูใ่นอ�านาจ การพจิารณา

พิพากษาของศาลปกครอง ให้แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลให้ปรากฏในหนังสือน�าส่งเรื่องเพื่อด�าเนินคดี 

   ทั้งน้ี ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง

โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

   ๒.๑.๓ จัดให้มีใบมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดี ค�าส่ังมอบอ�านาจ หรือค�าสั่งแต่งตั้ง 
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การด�ารงต�าแหน่งของผูม้อบอ�านาจ หลกัฐานบตัรประจ�าตวัของผูแ้ทน หรือผูม้อบอ�านาจอย่างน้อยจ�านวนละ ๒ ชดุ  

โดยให้ผู้ประสานงานคดีน�ามาส่ง

   ในกรณทีีห่น่วยงานของตัวความไม่ได้รับการยกเว้นในเร่ืองอากรแสตมป์หน่วยงานตัวความ

ต้องจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องขอให้แก้ต่างปรากฏตาม

ภำคผนวก ๕

   อนึ่ง กำรส่งส�ำนวนขอให้แก้ต่ำงนั้น หน่วยงำนตัวควำมต้องส่งส�ำนวนขอให้แก้ต่ำง

ไปยังส�ำนักงำนคดีปกครอง โดยมีก�ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วันท�ำกำร ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำ 

ยื่นค�ำให้กำรตำมหมำยแจ้งค�ำสั่งศำล

  ๒.๒ กรณีฟ้องแย้ง

   หลักเกณฑ์ส�าคัญของฟ้องแย้ง กล่าวคือ ฟ้องแย้งต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการ

พิจารณาตัดสินชี้ขาดเข้าด้วยกันได้ อีกทั้ง ฟ้องแย้งต้องไม่เป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขด้วย ดังนั้น เมื่อฟ้องแย้งเป็น

ค�าฟ้องประเภทหนึ่ง ฟ้องแย้งดังกล่าว ต้องด�าเนินการฟ้องแย้งเข้ามาภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามความ  

ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และฟ้องเข้ามา 

ในค�าให้การ (แต่จะฟ้องแย้งเข้ามาในค�าให้การเพิ่มเติมไม่ได้ หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องฟ้องคดี ก็ให้ฟ้องเข้ามา

เป็นคดีใหม่)

   ส่วนข้อเทจ็จรงิทีใ่ช้ในการจดัท�าค�าฟ้องแย้งนัน้ เป็นไปเช่นเดยีวกันกบัข้อเทจ็จรงิทีใ่ช้ในการ 

ท�าค�าฟ้องตามข้อ ๑. ทั้งนี้ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง  

โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

   ข้อควรระวัง เมื่อฟ้องแย้งเป็นการฟ้องคดีอย่างหนึ่ง ดังนั้น ต้องด�าเนินการฟ้องคดีหรือ

ยืน่ฟ้องคดีภายในก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคด ีตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๓. ในกรณีขอให้คัดค้ำนกำรขอทุเลำกำรบังคับตำมกฎหรือค�ำส่ัง กำรขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำว 

หรือกำรขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีเพื่อบังคับตำมค�ำพิพำกษำ และกำรไต่สวน

ค�ำร้องขอยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลของคู่กรณีอีกฝ่ำย

  ๓.๑ กำรด�ำเนินกำรไต่สวนค�ำร้องขอทุเลำกำรบังคับตำมกฎ หรือค�ำสั่งทำงปกครอง

   เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับหมายนัดไต่สวนค�าขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือค�าสั่ง 

ทางปกครอง และหน่วยงานตัวความประสงค์ส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครองเป็นผู้ด�าเนินการให้หน่วยงาน 

ตัวความด�าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียด โดยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสือ  

ขอส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครอง 

   ๓.๑.๑ ให้หน่วยงานตวัความตรวจสอบข้อเทจ็จรงิให้ได้ความโดยละเอยีดว่า ศาลปกครอง 

ได้ก�าหนดวันนัดไต่สวนในเรื่องดังกล่าววันเวลาใด

   ๓.๑.๒ ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎ หรือค�าสั่ง

ทางปกครอง
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   ๓.๑.๓ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากจะให้กฎหรือค�าสั่งทางปกครอง 

มีผลต่อไปตามหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ และหลักความต่อเนื่องของกฎหรือค�าสั่งทางปกครองแล้ว  

จะไม่ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การจะเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

   ๓.๑.๔ ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลมีค�าสั่งให้มีการทุเลาการบังคับ 

ตามกฎ หรือค�าสั่งแล้ว จะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารราชการแผ่นดิน หรือแก่การบริการสาธารณะอย่างไร

   ทั้งนี้ ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงในข้อ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๔ ข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้าย

บันทึกสรุปข้อเท็จจริง โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๓.๒ กำรด�ำเนนิกำรไต่สวนค�ำร้องขอบรรเทำทกุข์ชัว่ครำว หรอืกำรขอให้คุม้ครองประโยชน์

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีเพื่อบังคับตำมค�ำพิพำกษำ

   เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับหมายนัดไต่สวนค�าขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หรือการขอให้

คุ้มครองประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามค�าพิพากษาจากศาล และหน่วยงานตัวความประสงค์  

ขอความอนุเคราะห์ส่งเรือ่งให้ส�านกังานคดปีกครองเป็นผูด้�าเนนิการให้หน่วยงานตวัความด�าเนนิการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 

ให้ได้ความโดยละเอียด โดยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้ ไปพร้อมกับหนังสือขอส่งเรื่องให้ ส�านักงานคดีปกครอง

   ๓.๒.๑ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหักล้างประเด็นตามค�าขอของผู้ยื่นค�าร้องขอบรรเทาทุกข์

ชั่วคราว หรือการขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามค�าพิพากษาให้ได้ความ 

โดยละเอียดว่า ค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีมูลหรือไม่เพียงใด ในค�าร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ระบุค�าขอที่จะขอให้  

ศาลบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือไม่ ลักษณะของค�าขอมีความสัมพันธ์กับค�าฟ้องและค�าขอท้ายฟ้องคดีหรือไม่  

หากศาลออกค�าสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หรือการขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อบังคับ

ตามค�าพิพากษา มีผลเสมือนมีค�าพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ยื่นค�าขอชนะคดีหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีที่ยื่น ค�าขอได้ม ี

ค�าขอให้บรรเทาทกุข์ช่ัวคราวโดยให้ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของรฐั ค�าขอในท�านองนี ้ศาลคง ไม่สามารถออกค�าสัง่ 

บรรเทาทกุข์ชัว่คราวให้ได้ เพราะทรพัย์สนิของรัฐไม่อยูใ่นข่ายการบงัคับคดตีามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๑๓๐๗  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๒๘๕(๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะช�าระหนี้ได้หากแพ้คดี

   ๓.๒.๒ ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลมีค�าสั่งให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

หรอืการขอให้คุม้ครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาคดี เพ่ือบงัคบัตามค�าพิพากษาแล้ว จะเป็นอปุสรรคแก่

การบรหิารราชการแผ่นดนิ หรอืแก่การบรกิารสาธารณะอย่างไร เพ่ือเป็นเหตุผลสนบัสนุนในการหกัล้างค�าขอให้

คุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีอีกฝ่าย

   ทั้งนี้ ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงในข้อ ๓.๒.๑ - ๓.๒.๒ ข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้าย

บันทึก สรุปข้อเท็จจริง โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๓.๓ กำรที่หน่วยงำนตัวควำมประสงค์ที่จะขอให้ย่ืนค�ำร้องขอบรรเทำทุกข์ช่ัวครำว หรือ

กำรขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีเพื่อบังคับตำมค�ำพิพำกษำ

   กรณทีีห่น่วยงานของตวัความประสงค์จะขอให้ส�านกังานคดปีกครอง ยืน่ค�าร้องขอให้ศาล

มีค�าสั่งก�าหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ก่อนการพิพากษา หรือขอให้ศาลคุ้มครอง
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ประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา ซึ่งตามความในข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุม

ใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวิธพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก�าหนดให้น�าความในลกัษณะท่ี ๑  

ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค�าขอ  

เงือ่นไขในการออกค�าสัง่ของศาล และผลของค�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองอย่างใด ๆ  เพือ่บรรเทาทกุข์ 

ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ

ตามค�าพิพากษาโดยอนุโลมเท่าที่สภาพของเร่ืองจะเปิดช่องให้กระท�าได้ และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ และ 

หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

   ทัง้นี ้ให้หน่วยงานตวัความด�าเนนิการช้ีแจงข้อเทจ็จริงให้ได้ความโดยละเอยีดถงึข้อเทจ็จรงิ  

และเหตผุลทีจ่ะขอให้ศาลออกค�าสัง่ก�าหนดมาตรการ หรือวิธกีารคุม้ครองใด ๆ  เพือ่บรรเทาทกุข์ก่อนการพพิากษา 

หรือขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาเพื่อบังคับตามค�าพิพากษาพร้อมพยานหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือขอส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครองทั้งนี้ ในบันทึกสรุป

ข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๓.๔ กำรไต่สวนค�ำร้องขอยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลของคู่กรณีอีกฝ่ำย 

   เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับหมายนัดไต่สวนค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของ 

คูก่รณีอีกฝ่าย และหน่วยงานตวัความประสงค์ส่งเร่ืองให้ส�านกังานคดีปกครองเป็นผู้ด�าเนนิการ ทัง้นี ้ให้หน่วยงาน 

ตัวความด�าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียด โดยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสือ 

ขอส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครอง

   ๓.๔.๑ ให้หน่วยงานตวัความตรวจสอบข้อเทจ็จรงิให้ได้ความโดยละเอยีดว่า ศาลปกครอง 

ได้ก�าหนดวันนัดไต่สวนค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในวันเวลาใด

   ๓.๔.๒ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอียดถึงสถานะของผู้ร้องขอยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมศาลว่า มีฐานะเพียงพอท่ีจะช�าระค่าธรรมเนียมได้หรือไม่เพียงใด และค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีมูล 

ที่ศาลจะรับไว้เพื่อด�าเนินคดีหรือไม่ เพียงใด

   ทั้งน้ี ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง 

โดย ผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ๔. ในกรณกีำรขอบงัคบั หรือเพกิถอนค�ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร กำรเตรียมกำรของตัวควำม 

มีดังนี้ 

  ๔.๑ ส�ำนวนคัดค้ำนค�ำช้ีขำดและขอเพิกถอนค�ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร (การคัดค้าน

ค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว คู่พิพาทที่แพ้คดีต้องรอให้คู่กรณีที่ชนะคดีน�าค�าชี้ขาดมาบังคับก่อน)  

แต่ส�าหรับการเพิกถอนค�าชี้ขาดนั้น ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

คูก่รณทีีแ่พ้คดสีามารถขอเพกิถอนค�าช้ีขาดของอนญุาโตตลุาการได้ แม้คู่กรณทีีช่นะคดยีงัไม่น�าค�าช้ีขาดมาบงัคบั 

   กำรขอให้เพกิถอนค�ำช้ีขำดต้องท�ำเป็นค�ำร้องยืน่ต่อศำลทีม่เีขตอ�ำนำจภำยในเก้ำสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนำค�ำชี้ขำด หน่วยงานตัวความประสงค์จะร้องขอให้บังคับตามค�าชี้ขาดต้องมีเอกสาร 



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖14

ดังต่อไปนี้ประกอบหนังสือการส่งเรื่องของตัวความ 

   ๔.๑.๑ ตวัความจะต้องด�าเนนิการชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ได้ความโดยละเอยีดว่า คดีนีอ้ยูใ่น

อ�านาจการพจิารณาและเพกิถอนค�าชีข้าดของศาลปกครองหรอืไม่ เพราะเหตใุด พร้อมเหตผุลทีจ่ะขอให้เพกิถอน 

ค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย

   ๔.๑.๒ หน่วยงานของตวัความต้องชีแ้จงข้อเทจ็จรงิในประเดน็ทีเ่ก่ียวกบัวนัครบก�าหนด 

ระยะเวลาการเพิกถอนค�าชี้ขาดว่า คดีดังกล่าวครบก�าหนดระยะเวลาในการเพิกถอนค�าชี้ขาดตามความ 

ในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวันใด พร้อมเหตุผลว่าคดีดังกล่าวครบระยะเวลา 

ในวันดังกล่าวเพราะเหตุใด มาในหนังสือน�าส่งเรื่องเพื่อด�าเนินคดี

   ส�าหรับการคัดค้านค�าช้ีขาดนั้น หากคู่กรณีพิพาทที่ชนะคดีต้องน�าค�าชี้ขาดมาบังคับให้

หน่วยงานตัวความด�าเนินการตามข้อ ๔.๑.๑ พร้อมเหตุผลที่จะคัดค้านค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

   ทั้งน้ี ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง 

โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๔.๒ ส�ำนวนกำรขอบังคับตำมค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องกระท�าภายในก�าหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่อาจบังคับ

ตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ ก�าหนดระยะเวลา ๓ ปีนี้ไม่อาจขยายได้ หน่วยงานตัวความที่ประสงค์จะ

ร้องขอบงัคบัตามค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการต้องมเีอกสารดังต่อไปนีป้ระกอบหนงัสือการส่งเร่ืองของตัวความ

   ๔.๒.๑ ส�าเนาค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

   ๔.๒.๒ ส�าเนาสัญญาอนุญาโตตุลาการ

   ๔.๒.๓ ค�าแปลเป็นภาษาไทยของค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการและสญัญาอนญุาโตตลุาการ

ในกรณีที่ค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ตัวความ 

ต้องจดัท�าค�าแปลเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาไทย โดยมเีจ้าหน้าท่ีท่ีมอี�านาจในการรับรองค�าแปลได้รับรองค�าแปล

   ๔.๒.๔ หากผู้ถูกบังคับตามค�าชี้ขาดเป็นนิติบุคคล หน่วยงานตัวความต้องส่งหนังสือ

รบัรองการจดทะเบียนของนิตบุิคคลฉบับปัจจบัุนทีคั่ดถ่ายมาไม่เกนิ ๑ เดอืนในขณะทีส่่งเรือ่ง เพ่ือพจิารณาถงึฐานะ

ของนิติบุคคลว่าถูกขีดช่ือออกจากทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วหรือไม่ประการใดหากนิติบุคคลผู้ถูกบังคับตาม 

ค�าชีข้าดถกูขดีชือ่ออกจากทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัให้หน่วยงานตัวความไปด�าเนนิการยกฐานะนติิบคุคลดังกล่าว 

ให้แล้วเสร็จก่อนส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินการ

   ๔.๒.๕ หน่วยงานตัวความจะต้องด�าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คดีนี้อยู่ในอ�านาจ 

การพิจารณาและบังคับตามค�าชี้ขาดของศาลปกครองหรือไม่ เพราะเหตุใด

   ๔.๒.๖ สรปุข้อเทจ็จรงิความเป็นมาของคดีเร่ิมต้นจากฐานะทางกฎหมายของหน่วยงาน 

ตัวความ ฐานะทางกฎหมายของผู้ท่ีจะถูกบังคับตามค�าช้ีขาด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตัวความกับ 

ผู้ท่ีถูกบังคับตามค�าชี้ขาด ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น หน่วยงานตัวความได้ด�าเนินการให้เป็นตามข้อสัญญาใน

การอนุญาโตตุลาการอย่างไร และอนุญาโตตุลาการได้มีวินิจฉัยชี้ขาดเม่ือใด โดยในค�าวินิจฉัยได้วินิจฉัยให้ผู้ใด 

ช�าระหนี้ให้แก่ใคร เมื่อผู้ถูกบังคับตามค�าชี้ขาดได้รับค�าชี้ขาดแล้วได้ปฏิบัติตามค�าชี้ขาดหรือไม่ ประการใด  
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ผู้ที่ถูกบังคับตามค�าชี้ขาดได้ยื่นขอเพิกถอนค�าชี้ขาดหรือไม่ หน่วยงานตัวความมีความประสงค์อย่างไร

   ทั้งน้ี ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง 

โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ๕. ในกรณีขอให้ศำลเรียกเข้ำมำเป็นคู่ควำมฝ่ำยที่สำม ตามความในข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของ 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้บุคคล

ภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีโดยการร้องสอด ท้ังนี้ ให้น�าความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม

  การร้องสอดเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในการด�าเนินคดี กล่าวคือ บุคคลที่ควรเข้ามาในคดี แต่ไม่มี

โอกาสได้เข้ามาตั้งแต่ต้นอาจร้องสอดเข้ามาในคดีได้ 

  ในการด�าเนินคดีที่มักจะเกิดขึ้นในการด�าเนินคดีภาครัฐ คือ การร้องสอด ตามมาตรา ๕๗ (๓) ก 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๕.๑ คดยีงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล กล่าวคอืการร้องสอดต้องท�าในศาลปกครองชัน้ต้น  

ก่อนศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษา หรือศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาในกรณีฟ้องตรง

  ๕.๒ การร้องสอดต้องอยู่ภายใต้ก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามความในมาตรา ๕๑ แห่ง 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

  ๕.๓ การขอให้ศาลหมายเรยีกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีต้องท�าเป็นค�าร้องการร้องสอดจะร้องสอด

มาในค�าให้การเพิ่มเติมไม่ได้๑๐

  ๕.๔ การร้องสอดกบัการฟ้องซ้อน เมือ่ในคดีแรกศาลหมายเรยีกบคุคลภายนอกเข้าเป็นคูก่รณแีล้ว 

และในระหว่างการพิจารณาคดีหากมีการน�าคดีมาฟ้องใหม่กับบุคคลดังกล่าวจึงเป็นฟ้องซ้อน

  ส�าหรับข้อเท็จจริงที่ตัวความจะต้องด�าเนินการหากมีความประสงค์จะขอให้ศาลเรียกบุคคล

ภายนอกเข้ามาในคดี มีดังนี้

   ก. ข้อเท็จจริงท่ีน�าไปสู่ข้อกฎหมายซึ่งจะเป็นเหตุผลที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกเข้ามา

ในคดี พร้อมหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

   ข. ในกรณีเป็นนิติบุคคลหน่วยงานตัวความต้องส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

นิติบุคคล ฉบับปัจจุบันที่คัดถ่ายมาไม่เกิน ๑ เดือนในขณะที่ส่งเรื่องมาประกอบการ

พิจารณา

   ค. เหตุผลที่ไม่อาจฟ้องบุคคลที่จะถูกเรียกให้เข้ามาในคดีได้ตั้งแต่ต้น

   ทั้งน้ี ในบันทึกสรุปข้อเท็จจริงข้างต้น ต้องจัดให้มีการลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง 

โดยผู้แทนของหน่วยงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๐ ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๗/๒๕๔๕
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บทที่ ๓

กำรประสำนงำนและกำรด�ำเนินกำรของตัวควำมก่อนและหลังกำรยื่นค�ำคู่ควำม

 การด�าเนนิคดปีกครองทีจ่ะสามารถอ�านวยความยตุธิรรมให้กับประชาชน หน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าทีข่องรฐัได้อย่างแท้จรงิ กต่็อเมือ่พนกังานอยัการผู้รับมอบอ�านาจด�าเนนิคดีแทนหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานต่อศาลปกครองได้ครบถ้วน  

การที่พนักงานอัยการผู้รับมอบอ�านาจจะสามารถด�าเนินการเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในคด ี

อย่างละเอยีดและมีพยานหลกัฐานประกอบข้อเทจ็จริงนัน้ทกุอย่างทีม่ ีซึง่การทีพ่นกังานอัยการจะทราบข้อเทจ็จริง 

และมีพยานหลักฐานดังกล่าว ก็ต้องเกิดจากการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงานอัยการผู้รับมอบอ�านาจกับตัวความ 

ผูท้ราบข้อเทจ็จรงิและครอบครองพยานหลกัฐานดงักล่าว ดงันัน้ การประสานงาน การสือ่สารและการด�าเนนิการ

ตดิต่อซึง่กนัและกนัจงึมคีวามส�าคญัยิง่ ส�านกังานคดปีกครอง จงึได้ก�าหนดแนวทางในการประสานงานคดไีว้ ดงันี้ 

 ๑. กำรประสำนงำนและกำรด�ำเนินกำรของตัวควำมก่อนกำรยื่นค�ำคู่ควำม

  ๑.๑ ผู้ประสำนงำนคดีผู้รับผิดชอบอำจก�ำหนดให้เป็นคณะหรือรำยบุคคลก็ได้แต่ต้องระบุ

ไปให้อย่ำงชัดเจน

   ให้หน่วยงานท่ีส่งเรือ่งมาให้ส�านักงานคดปีกครองด�าเนนิคดแีทน ให้แจ้งชือ่ผูป้ระสานงาน/ 

ผู้รวบรวมพยานหลักฐาน ผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงโดยระบุตัวและต�าแหน่งสถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์

ส�านักงาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานเมื่อมีเหตุจ�าเป็นและเร่งด่วน

  ๑.๒ ใบมอบอ�ำนำจ

   ใบมอบอ�านาจต้องใช้แบบพิมพ์ของศาลปกครอง ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (download)  

ได้จากเว็บไซด์ของศาลปกครอง ตัวอย่างใบมอบฉันทะ/ใบมอบอ�านาจ ปรากฏตามภำคผนวก ๖

   ข้อความที่ระบุไว้ในใบมอบอ�านาจควรกรอกข้อความที่ให้อ�านาจด�าเนินคดี หรือข้อความ

ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๒ ให้ครบถ้วนดังนี้ 

   ๑. กรณีว่าต่าง ด�าเนินการฟ้อง ด�าเนินกระบวนพิจารณาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อุทธรณ์

และแก้อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ถอนฟ้อง รับเงินค่าธรรมเนียม ด�าเนินการ

บังคับคดี ขอพิจารณาคดีใหม่และมอบอ�านาจช่วงในการด�าเนินคดีแทน 

   ๒. กรณแีก้ต่างด�าเนนิกระบวนพิจารณาจนกว่าคดีจะถงึทีสุ่ด อทุธรณ์คดีและแก้อทุธรณ์

คดีต่อศาลปกครองสูงสุดและมอบอ�านาจช่วงในการด�าเนินคดีแทน 

   ๓. กรณเีพกิถอน หรอืบังคบัตามค�าชีข้าดอนญุาโตตลุาการ ด�าเนินการยืน่ค�าร้อง ด�าเนนิ

กระบวนพจิารณาจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ อทุธรณ์คดต่ีอศาลปกครองสงูสดุ ถอนค�าร้อง 

รับเงินค่าธรรมเนียม ด�าเนินการบังคับคดีขอพิจารณาคดีใหม่และมอบอ�านาจช่วง 

ในการด�าเนินคดีแทน
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   ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีในใบมอบอ�านาจก่อนท่ีจะให้ผู้มอบอ�านาจลงลายมือช่ือ  

และต้องระบุว่าผู้มอบอ�านาจมีชื่อ นามสกุล และต�าแหน่งใดไว้ใต้ลายมือชื่อ ให้ส่งใบอ�านาจพร้อมส�าเนา 

บัตรประจ�าตัวและค�าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานอัยการพร้อมกับการส่งมอบส�านวนให้ส�านักงานคดีปกครอง

   กรณีมอบอ�านาจโดยระบุต�าแหน่ง ให้ส่งส�าเนาค�าสั่งการด�ารงต�าแหน่งของผู้มอบอ�านาจ 

และหลกัฐานบัตรประจ�าตวัของผูม้อบอ�านาจ ถ้าผูม้อบอ�านาจเป็นคณะบคุคลถกูฟ้อง กรรมการทกุคนทีถ่กูฟ้อง 

จะต้องลงชื่อทุกคนในใบมอบอ�านาจในแต่ละใบหรือใบเดียวกัน แต่กรรมการแต่ละคนอาจมอบอ�านาจให้ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดมีอ�านาจด�าเนินคดีแทน โดยให้จัดส่งค�าสั่งหรือมติที่ประชุมของ

คณะบุคคลมาด้วย 

   ส�าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเสียอากรแสตมป์ในการมอบอ�านาจตาม 

ประมวลรัษฎากร ให้จัดเตรียมอากรแสตมป์ จ�านวน ๓๐ บาท ต่อใบมอบอ�านาจ ๑ ใบ 

   ให้หน่วยงานตรวจสอบอ�านาจของผู้มอบอ�านาจภายหลังจากที่ได้ส่งเรื่องมาให้พนักงาน

อัยการด�าเนินคดีแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับมอบอ�านาจก่อนพนักงานอัยการด�าเนินการยื่นค�าฟ้อง/ 

ค�าให้การให้แจ้งพนักงานอัยการทราบพร้อมกับส่งใบมอบอ�านาจฉบับใหม่มาด้วย

  ๑.๓ หนังสือน�ำส่งเรื่องให้ส�ำนักงำนคดีปกครองด�ำเนินคดีในกรณีที่มีข้อเท็จจริง, เอกสำร

หรือพยำนหลักฐำนที่ส�ำคัญไม่ครบถ้วน

   พนักงานอัยการจะแจ้งให้ตัวความชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่ครบถ้วน และ

ให้ตัวความส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ส�าคัญให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก�าหนด หากไม่ด�าเนินการภายใน

เวลาที่ก�าหนด พนักงานอัยการจะเตือนเป็นหนังสืออีกอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยระบุในหนังสือเตือนครั้งสุดท้ายว่า 

หากตัวความไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและ/ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ส�าคัญให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก�าหนดไว้ 

ส�านักงานอัยการสูงสุดอาจส่งเรื่องคืน

  ๑.๔ กรณีน�ำพยำนบุคคลไปพบพนักงำนอัยกำร

   ให้ตวัความน�าพยานบคุคลไปพบพนกังานอยัการเพือ่ซกัถามเพิม่เตมิ โดยพนกังานอยัการ

จะมีหนังสือถึงตัวความเพื่อให้น�าพยานบุคคลมาพบพนักงานอัยการในวันและเวลาที่ก�าหนด 

  ๑.๕ เงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินคดี

   การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ในกรณีว่าต่าง แก้ต่าง หน่วยงานผู้ส่ง

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี

   เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินคดี ได้แก่ เงินค่าธรรมเนียมศาล  

ในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด 

   การส่งเงินค่าธรรมเนียมไม่ต้องส่งพร้อมเรื่องให้ด�าเนินคดี ให้ส่งเมื่อพนักงานอัยการ 

มีหนังสือแจ้งให้น�าเงินค่าธรรมเนียมไปวางศาล

   การไม่ส่งเงินค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีพนักงานอัยการก�าหนด อาจท�าให้คดีได้รับ 

ความเสียหายได้

   การช�าระเงินค่าธรรมเนียมศาลสามารถช�าระได้เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค โดยอัตรา
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ค่าธรรมเนียมปรากฏตามภาคผนวก ๗ โดยสั่งจ่ายในนาม “เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับของส�านักงาน 

ศาลปกครองกลาง” (กรณีเป็นศาลปกครองภูมิภาคให้ระบุชื่อศาลปกครองภูมิภาคนั้น)

  ๑.๖ กำรไต่สวนค�ำร้องขอทุเลำกำรบังคับตำมกฎ หรือค�ำสั่งทำงปกครอง

   หนังสือน�าส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครองด�าเนินคดี ตัวความจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหรือค�าสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การให้กฎหรือ

ค�าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะไม่ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา

แก้ไขในภายหลงัการทุเลาการบงัคบัตามกฎหรอืค�าสัง่ทางปกครองนัน้จะเป็นอปุสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ 

หรือแก่บริการสาธารณะของตัวความ

   ตัวความมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งหรือทราบค�าสั่งศาล

   กรณจีะอทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว ให้แจ้งความประสงค์ในการอทุธรณ์ พร้อมข้อเทจ็จริงเกีย่ว

กบัความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรอืต่อสทิธผิูอ้ทุธรณ์ และขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีค�าสัง่

ระงับค�าสั่งศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์

 ๒. กำรประสำนงำนและกำรด�ำเนินกำรของตัวควำมหลังกำรยื่นค�ำคู่ควำม

  ๒.๑ จัดท�ำค�ำช้ีแจงเพื่อจัดท�ำค�ำให้กำรเพิ่มเติมแก้ค�ำคัดค้ำนค�ำให้กำร/ค�ำแก้ค�ำคัดค้ำน 

ค�ำให้กำร

   เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับหนังสือจากพนักงานอัยการแจ้งให้จัดท�าค�าให้การเพิ่มเติม

แก้ค�าคัดค้านค�าให้การ/ค�าแก้ค�าคดัค้านค�าให้การ ซึง่หนงัสอืดงักล่าวจะแนบค�าคดัค้านค�าให้การ/ค�าให้การและ

ส�าเนาพยานเอกสารมาพร้อมด้วย ให้หน่วยงานตัวความรีบด�าเนินการตรวจสอบค�าคัดค้านค�าให้การ/ค�าให้การ

ดังกล่าว แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อจัดท�าค�าให้การเพิ่มเติมแก้ค�าคัดค้านค�าให้การ/ค�าแก้ 

ค�าคัดค้านค�าให้การดังกล่าวพร้อมพยานเอกสาร โดยให้รีบส่งให้พนักงานอัยการเจ้าของส�านวนโดยด่วนภายใน

ระยะเวลาที่พนักงานอัยการก�าหนดไปในหนังสือดังกล่าว ถ้าหากไม่สามารถด�าเนินการจัดท�าค�าให้การเพิ่มเติม

แก้ค�าคัดค้านค�าให้การ/ค�าแก้ค�าคัดค้านค�าให้การพร้อมพยานเอกสารส่งให้พนักงานอัยการทันภายในก�าหนด 

ให้รีบท�าหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการทราบโดยด่วนเพื่อพนักงานอัยการจะได้ยื่น ค�าขอขยายต่อศาลต่อไป

   การชี้แจงให้ชี้แจงเป็นประเด็นตามท่ีคู่กรณีโต้แย้งมาและหากมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมก็ให้

ชีแ้จงเพิม่เตมิมา หรอืหากเหน็ว่าทีคู่ก่รณคีดัค้านมาได้ชีแ้จงไว้หมดแล้วโดยไม่ประสงค์จะท�าค�าคดัค้านค�าให้การ/

ค�าให้การเพิ่มเติมอีก ก็ให้แจ้งมายังพนักงานอัยการว่าไม่ประสงค์จะท�าการคัดค้านค�าให้การ/ค�าให้การเพิ่มเติม 

คู่กรณีโดยจะขอยืนยันตามที่ชี้แจงไว้แล้ว

  ๒.๒ กำรเตรียมพยำนบุคคลเพื่อเบิกควำมต่อศำลในกรณีศำลไต่สวนพยำนเพื่อทรำบ 

ข้อเท็จจริง ที่ยังไม่กระจ่ำงชัด

   เนือ่งจากตามพระราชบัญญติัจดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๖๑ ได้บัญญัติให้ตุลาการศาลปกครองมีอ�านาจในการเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไต่สวนหรือให้ถ้อยค�าพร้อมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา  



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖ 19

เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานอัยการเจ้าของส�านวนแล้ว ให้น�าพยานบุคคลพร้อมพยาน

หลกัฐานไปศาลตามค�าสัง่ของศาล โดยให้หน่วยงานตัวความจดัน�าพยานบคุคลทีรู่เ้หน็เหตุการณ์และเป็นผูจ้ดัท�า 

เอกสารไปศาล เพื่อเบิกความต่อศาลในประเด็นที่ศาลก�าหนดพร้อมพยานเอกสารถ้ามี

  ๒.๓ กำรเผชิญสืบ

   ในบางคดีคู่ความอาจขอให้ศาลตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการ

พจิารณา ซึง่น�ามาตรวจสอบในศาลไม่ได้ ศาลมอี�านาจทีจ่ะออกไปเผชญิสืบตรวจสอบนอกศาลได้ ในการเผชญิสืบ  

หน่วยงานตวัความ จะต้องจดัหายานพาหนะมารบั-ส่งพนกังานอยัการและ/หรอืศาล และจดัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

หรือรู้เห็นในเรื่องดังกล่าว ร่วมไปเผชิญสืบกับพนักงานอัยการ

  ๒.๔ กำรโอนส�ำนวน 

   การโอนคดีไปยังศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ 

การวนิจิฉยัชีข้าดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมือ่มกีารฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว ผู้ถกูฟ้องคดีโต้แย้ง 

ว่าคดนีีอ้ยูใ่นเขตอ�านาจศาลยตุธิรรม ต่อมาเมือ่มคี�าวนิจิฉัยชีข้าดว่าคดีอยูใ่นอ�านาจศาลยติุธรรมพนกังานอัยการ 

ส�านกังานคดปีกครองกจ็ะจดัส่งส�านวนคดดัีงกล่าวไปยงัพนกังานอยัการ ส�านกังานอยัการทีค่ดีอยูใ่นเขตอ�านาจ 

และพนักงานอัยการ ส�านักงานคดีปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานตัวความให้ทราบว่า คดีได้มี 

ค�าวนิจิฉยัให้โอนคดไีปยงัเขตอ�านาจศาลยติุธรรมใดพร้อมทัง้แจ้งให้ทราบว่าได้มกีารจัดส่งส�านวนคดีดังกล่าวไปยงั

ส�านักงานอัยการที่คดีอยูใ่นเขตอ�านาจนั้นแล้ว จงึขอให้ตวัความรบีด�าเนนิการติดต่อประสานงานไปยังพนักงาน

อัยการส�านักงานคดีนั้น ๆ ที่มีเขตอ�านาจตามที่แจ้งดังกล่าวโดยด่วน 

  ๒.๕ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนวันส้ินสุดแสวงหำข้อเท็จจริงว่ำมีข้อเท็จจริงอะไรท่ีจะ 

เพิ่มเติม 

   เมื่อศาลปกครองได้แจ้งก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานตัวความ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อเท็จจริงใดท่ียังขาดตกบกพร่องในกรณีที่เป็นผู้ฟ้องคดีให้ตรวจสอบจากค�าฟ้อง  

ค�าคัดค้านค�าให้การ และค�าแถลงข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิต่าง ๆ  ในกรณทีีเ่ป็นผูถู้กฟ้องคดใีห้ตรวจสอบจากค�าให้การ 

ค�าให้การเพิ่มเติม และค�าแถลงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต่าง ๆ ว่ายังมีข้อเท็จจริงใดท่ียังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้แจ้ง

พนกังานอยัการทราบ เพือ่ให้พนกังานอยัการจะได้ยืน่ค�าชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อศาลก่อนวนัส้ินสุดแสวงหาข้อเทจ็จริง  

เน่ืองจากไม่สามารถชีแ้จงข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิหลงัวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิได้ ตามระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖๒ ที่บัญญัติว่า “บรรดาค�าฟ้อง

เพิ่มเติม ค�าให้การ ค�าคัดค้านค�าให้การให้การ ค�าให้การเพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อศาล 

หลังวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของส�านวนคดี”

  ๒.๖ วันนั่งพิจำรณำคดีครั้งแรก

   ก่อนวันนัดน่ังพิจารณาครั้งแรกศาลปกครองจะส่งค�าสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ

ส�านวนมาให้ และพนักงานอัยการผู้รับมอบอ�านาจได้จัดส่งให้หน่วยงานตัวความตรวจสอบ ว่ามีข้อเท็จจริงใด 

ทีไ่ม่ถกูต้องหรอืบดิเบอืนไปจากข้อเทจ็จริงทีไ่ด้ให้ไว้ในค�าฟ้อง ค�าคัดค้านค�าให้การ/ค�าให้การ ค�าให้การเพ่ิมเตมิ

หรือไม่ ให้แจ้งให้พนักงานอัยการเจ้าของส�านวนทราบ เพื่อจะได้ยื่นค�าชี้แจงแถลงให้ศาลทราบต่อไป และให้น�า
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พยานมาให้ถ้อยค�าประกอบค�าแถลงดงักล่าวเพือ่ยนืยนัหรอืหกัล้างหรอืข้อกฎหมายเพิม่เตมิใน วนัก�าหนดวนันัง่

พิจารณาคดีครั้งแรกก็ได้

  ๒.๗ แจ้งผลคดี

   ให้หน่วยงานตวัความท�าใบมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าท่ีของตนไปศาลในวนันดัฟังค�าพิพากษา

ของศาลปกครองชั้นต้น และคัดส�าเนาค�าพิพากษาส่งมอบให้กับพนักงานอัยการเจ้าของส�านวนโดยด่วน  

เพื่อพนักงานอัยการเจ้าของส�านวนจะได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานพิจารณาว่า ประสงค์จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์

ตามความเห็นของพนักงานอัยการต่อไป 

   ถ้าตัวความมีความประสงค์ประการใด ให้แจ้งพนักงานอัยการทราบภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดข้างต้นถือว่าตัวความเห็นด้วยกับความเห็นของ

พนักงานอัยการ๑๑ 

 ๓. กำรประสำนงำนเกี่ยวกับคดีที่อยู ่ในอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด 

และวิธีพิจำรณำ

  อ�านาจและวิธีพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดโดยการฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

  (๑) คดตีามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัจดัต้ังศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึ่งต้องเริ่มคดีด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ได้แก่

   - ตามมาตรา ๑๑ (๑) คดพีพิาทเกีย่วกบัค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัข้อพพิาท

ตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองประกาศก�าหนด

   - ตามมาตรา ๑๑ (๒) คดีพิพาทเกีย่วกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎกีา

หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

   - ตามมาตรา ๑๑ (๓) คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจศาลปกครองสูงสุด

  (๒) การยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับการด�าเนินคดีปกครองใน

ศาลปกครองชั้นต้น 

  การประสานงานเกีย่วกบัคดีท่ีอยูใ่นอ�านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุให้ดบูทที ่๔

๑๑ คณะท�างาน ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๑ ส�านักงานคดีปกครอง
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๑๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๐

บทที่ ๔

กำรด�ำเนินกำรของตัวควำมในกำรอุทธรณ์

 ตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๕, ๕๐, ๖๔ และ ๖๕ ได้ก�าหนดให้ใช้วิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน โดยศาลอาจตรวจสอบและแสวงหา 

ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่ความ และศาลมีอ�านาจในการใช้ดุลพินิจ 

ที่จะรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร

 กรณีการด�าเนินคดีปกครองในชั้นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา  

คดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการคดัค้านค�าพิพากษาและค�าส่ังของศาลปกครองชัน้ต้น  

ดังนี้

 “มำตรำ ๗๓ การคัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้นให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

ปกครองชัน้ต้นทีม่คี�าพพิากษาหรือค�าสัง่ ภายในก�าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัทีไ่ด้มคี�าพิพากษาหรือค�าส่ัง ถ้ามิได้

ยื่นอุทธรณ์ตามก�าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด

 ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค�าสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาลหรือ

ค�าสั่งอื่นใดที่ท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาด

 ในกรณทีีศ่าลปกครองสงูสดุ เหน็ว่า ค�าอทุธรณ์ใดมข้ีอเทจ็จริงหรือข้อกฎหมายทีไ่ม่เป็นสาระอนัควร

ได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้

 ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด”

 ดงัน้ัน การด�าเนนิคดปีกครองในชัน้อทุธรณ์ คูค่วามทีป่ระสงค์จะอทุธรณ์จงึต้องปฏบิตัติามมาตรา ๗๓  

และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  

มีหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินคดีในชั้นอุทธรณ์เป็น ๒ กรณี คือ

   ๑. การอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

   ๒. การแก้อุทธรณ์

 ๑. กำรอุทธรณ์คัดค้ำนค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้น

  ๑.๑ กำรอุทธรณ์คัดค้ำนค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้น

   ในกรณีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ถ้ากฎหมายหรือระเบียบของ 

ทีป่ระชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดงักล่าวไม่ได้ก�าหนดให้

ถงึทีส่ดุให้อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ๑๒ โดยมหีลักเกณฑ์และวธิกีารแตกต่างกนัตามลักษณะของค�าพิพากษา

หรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้
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   (๑) ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๗๓

    ส�าหรับค�าพิพากษาและค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรานี้ให้หมายความ 

รวมถึงค�าสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาลหรือค�าสั่งอื่นใดที่ท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาดแต่ไม่รวมถึงค�าสั่งระหว่าง

พจิารณา ซึง่มีระเบียบของทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง

    การอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้

    ก) การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นค�าอุทธรณ์ซึ่งตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๑ ก�าหนดให้ท�าเป็นหนังสือและ 

อย่างน้อยต้องระบุ

     (๑) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์

     (๒) ข้อคัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

     (๓) ค�าขอของผู้อุทธรณ์

     (๔) ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

    ข) ค�าอทุธรณ์ให้ยืน่ต่อศาลปกครองชัน้ต้นทีม่คี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ภายในก�าหนด

สามสิบวันนับแตว่ันที่ได้มีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่ง๑๓

     เมือ่ศาลได้อ่านค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่แล้ว ถ้าคูค่วามมไิด้ยืน่อทุธรณ์ตามก�าหนด

เวลา ๓๐ วันดังกล่าวให้ถือว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดนอกจากนี้ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่ได้มีการบัญญัติ 

ไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไม่ได้ให้อ�านาจศาลปกครอง 

ขยายได้

     ดงันัน้ คูค่วำมจงึไม่อำจยืน่ค�ำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรอทุธรณ์ออกไปได้๑๔ 

และการอุทธรณ์คดีปกครอง ต้องพิจารณาตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง (ภำคผนวก ๘)

    ค) ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นค�าอุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้

โดยชัดแจ้งในค�าอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

     แต่ถ้าเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหา 

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะผู้อุทธรณ์จะยกขึ้นกล่าวในค�าอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้๑๕

  ๑.๒ เหตุที่ศำลปกครองมีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๔ มีดังนี้

   ๑. ค�าอทุธรณ์นัน้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซ่ึงอาจแก้ไขได้และผู้อทุธรณ์ไม่แก้ไขภายในระยะ

เวลาที่ศาลก�าหนด

   ๒. ค�าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

๑๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓ วรรคแรก
๑๔ ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๕ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ข้อ ๑๐๑
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   ๓. ผู้อุทธรณ์ช�าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนและไม่ช�าระให้ครบถ้วนภายในระยะ

เวลาที่ศาลก�าหนด

   ๔. ค�าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมาย

   ๕. ค�าอุทธรณ์นั้นยื่นโดยผิดระเบียบนี้

   ส�าหรบักรณีดงักล่าวหากศาลปกครองชัน้ต้นตรวจพบกจ็ะมคี�าสัง่ไม่รับอุทธรณ์ แต่หากศาล

ปกครองชัน้ต้นสัง่รบัอทุธรณ์ไว้พจิารณาเมือ่ความปรากฏในชัน้ศาลปกครองสงูสดุองค์คณะ ตลุาการศาลปกครอง 

สูงสุดจะมีค�าส่ังยกอุทธรณ์น้ัน๑๖ ในกรณีท่ีศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ด้วยเหตุดังกล่าวผู้อุทธรณ์มีสิทธิ

ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด๑๗ ระยะเวลายื่นค�าร้อง

อุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดข้อ ๖ ศาลมีอ�านาจสั่ง

ขยายได้ตามความจ�าเป็น

   ตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของท่ีประชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๘ ยังให้อ�านาจเฉพาะศาลปกครองสูงสุดที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ในกรณีที่เห็นว่า 

ค�าอุทธรณ์นั้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย

  ๑.๓ ค�ำส่ังของศำลปกครองช้ันต้นที่ถือว่ำเป็นที่สุด ตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีดังนี้

   ๑.๓.๑ ค�าสั่งรับค�าฟ้องไว้พิจารณา๑๘ รวมถึงในกรณีที่ศาลรับค�าฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นระยะ

เวลาการฟ้องคดีแล้ว โดยศาลเห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีมีค�าขอ

   ๑.๓.๒ ค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องแย้งเนื่องจากไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม๑๙

   ๑.๓.๓. ค�าสั่งไม่รับค�าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง๒๐

   ๑.๓.๔. ค�าสั่งยกค�าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง๒๑

   ๑.๓.๕ ค�าสัง่ไม่รับหรอืยกค�าขอให้ศาลมคี�าสัง่ก�าหนดมาตรการหรือวธิกีารคุม้ครองอย่างใด ๆ  

เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือค�าขอให้ศาลมีค�าส่ังก�าหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน ์

ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา๒๒

   ๑.๓.๖ ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง๒๓

   ๑.๓.๗ ค�าสั่งอนุญาตให้คู่กรณีน�าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค�าแถลง๒๔ 

๑๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง
๑๗ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๕
๑๘ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๐
๑๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๔
๒๐ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๐
๒๑ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๓ วรรคสอง
๒๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๖ วรรคสอง
๒๓ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘๒
๒๔ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘๔ วรรคสาม
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  ๑.๔ ค�ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้นตำมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง

สูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๙/๑ ได้แก่

   - ค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณา๒๕

   - ค�าสั่งจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี

   - ค�าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�านาจศาลตามมาตรา ๖๔

   - ค�าสั่งอื่นใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง๒๖

   ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยมี 

หลักเกณฑ์ดังนี้

   ก) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

   ข) การอุทธรณ์ให้ท�าเป็นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง

   ค) ค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค�าสั่ง

   ง) ต้องยืน่ค�าร้องอทุธรณ์ภายในก�าหนดระยะเวลาสามสบิวนันบัแต่วันท่ีได้รบัแจ้งค�าสัง่

ของศาลปกครองชั้นต้น

   มีข้อสังเกต ดังนี้

   ๑. ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นกรณีนี้ ศาลมีอ�านาจสั่งขยายได้

ตามความจ�าเป็น๒๗

   ๒. ค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและค�าสั่งจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ไม่มีการ

วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีไม่เป็นค�าส่ังท่ีท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาดความมาตรา ๗๓ 

วรรคสอง

   ๓. วันเริ่มนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามระเบียบนี้ก�าหนดไว้แตกต่างจากที่ก�าหนด 

ตามมาตรา ๗๓ นับแต่วันที่ได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ดังนั้น วันเริ่มนับระยะเวลา

อุทธรณ์ค�าสั่งจึงต้องเริ่มแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นต้นไป

  ๑.๕ ค�ำสั่งระหว่ำงพิจำรณำ

   กรณคี�าสัง่ระหว่างพจิารณาจะอทุธรณ์ทันทหีลงัจากทีศ่าลปกครองชัน้ต้นได้มีค�าสัง่ยงัไม่ได้ 

แต่ให้อุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งที่ท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เว้นแต่

เป็นค�าสั่งระหว่างพิจารณาที่ระเบียบนี้ก�าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้หรือก�าหนดให้เป็นอันที่สุด

   ส�าหรับค�าสั่งระหว่างพิจารณาท่ีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้มี ๒ กรณี คือ

   ๑. ค�าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง๒๘

๒๕ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๓, ๓๔ และ ๓๗
๒๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๓ และ ๗๖
๒๗ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖
๒๘ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๓
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   ๒. ค�าสัง่ของศาลในการก�าหนดมาตรการหรอืวธีิการคุม้ครองอย่างใด ๆ  เพือ่บรรเทาทกุข์ 

ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่าง 

การพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา๒๙

  การอุทธรณ์ค�าสั่งระหว่างพิจารณาทั้งสองกรณีดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   ก) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

   ข) การอุทธรณ์ให้ท�าเป็นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง

   ค) ค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค�าสั่ง

   ง) ต้องยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่ำวภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือ

ทรำบค�ำสั่ง

  ระยะเวลายื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวศาลมีอ�านาจสั่งขยายได้ตามความจ�าเป็น๓๐

 กำรประสำนงำนเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด

 ๑. กำรอุทธรณ์

  พนกังานอยัการเจ้าของส�านวนมหีนงัสอืแจ้งค�าพิพากษาให้ตวัความทราบ เพ่ือพจิารณาความเหน็ 

ทางคดีว่า หน่วยงานตัวความประสงค์จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ตามความเห็นของพนักงานอัยการต่อไป  

เน่ืองจากการอทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นต่อศาลปกครองสงูสดุมกี�าหนดระยะเวลา เพียงภายใน 

ก�าหนด ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีศาลปกครองชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ และไม่สามารถยืน่ค�าขอขยายระยะเวลา 

ในการยื่นอุทธรณ์ได้อีก ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๗๓ วรรคแรก

  ดังนั้น เมื่อหน่วยงานตัวความได้รับทราบค�าพิพากษาและความเห็นทางคดีแล้วหากหน่วยงาน 

ตวัความประสงค์จะอุทธรณ์ค�าพพิากษาของศาลปกครองต่อศาลปกครองสงูสดุ ก็ให้แจ้งประเดน็ของค�าพพิากษา

ที่ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังกล่าว พร้อมเหตุผลที่จะโต้แย้ง โดยจัดส่งข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมายที่จะอุทธรณ์ไปยังส�านักงานคดีปกครอง ภายใน ๗ วันท�าการก่อนครบก�าหนดระยะเวลาอุทธรณ์

  ค่าธรรมเนียมศาลในการอุทธรณ์ค�าพิพากษา (ถ้ามี) ให้ผู้ประสานคดีของหน่วยงานตัวความ 

นัดหมายกับพนักงานอัยการเจ้าของส�านวน เพื่อให้ทราบวันที่พนักงานอัยการประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ และ

ประมาณการค่าธรรมเนียมในการอุทธรณ์ เพื่อจัดเตรียมค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งหน่วยงานตัวความอาจ

ช�าระเป็นเงนิสด หรอืเช็คธนาคารสัง่จ่ายในนาม “เงนิค่าธรรมเนยีมและเงนิค่าปรบัของส�านกังานศาลปกครอง...” 

โดยผู้ประสานคดีต้องน�าไปช�าระต่อศาลปกครองในวันที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไป

๒๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๗๖
๓๐ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖
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 ๒. กำรแก้อุทธรณ์

  ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค�าอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าส่ังของศาลปกครองชั้นต้น  

พนกังานอยัการเจ้าของส�านวนจะมหีนงัสอืส่งหมายแจ้งค�าส่ังศาลและส�าเนาค�าอทุธรณ์ให้หน่วยงานตวัความทราบ  

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค�าอุทธรณ์ของคู่กรณีอีกฝ่ายทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อประกอบ 

ในการจัดท�าค�าชี้แจงข้อเท็จจริงในการแก้อุทธรณ์พร้อมเหตุผลที่จะโต้แย้งประเด็นที่จะแก้อุทธรณ์ทุกประเด็น 

แล้วจัดส่งไปยังส�านักงานคดีปกครอง เพื่อจัดท�าค�าแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

  หากตวัความไม่อาจจดัค�าชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ือจัดท�าค�าแก้อทุธรณ์ได้ทันภายในก�าหนดระยะเวลา

ทีศ่าลปกครองสงูสดุก�าหนด ให้หน่วยงานตวัความมหีนงัสือแจ้งเหตุขดัข้องไปยงัพนกังานอยัการเจ้าของส�านวน 

เพื่อจะได้พิจารณายื่นค�าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป

 ๓. กำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิกำรนัง่พจิำรณำคดีคร้ังแรกและกำรพพิำกษำของศำลปกครองสงูสดุ

  ภายหลงัจากการแก้อทุธรณ์หากตลุาการเจ้าของส�านวนเหน็ว่า คดมีข้ีอเทจ็จรงิเพยีงพอทีศ่าลจะ 

พิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งได้แล้ว จะมีการก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก

และพพิากษาหรอืมคี�าสัง่ชีข้าดคดต่ีอไปเหมอืนกบัการพจิารณาของศาลปกครองชัน้ต้นซึง่พนกังานอยัการเจ้าของ

ส�านวนจะแจ้งให้ทราบตามหมายแจ้งก�าหนดวันนัดของศาล แล้วแต่กรณี เพื่อให้ตัวความตรวจสอบข้อเท็จจริง

หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือด�าเนินการตามหมายแจ้งของศาล

  เม่ือศาลปกครองสงูสดุพพิากษาหรือมคี�าสัง่อย่างใดแล้ว พนกังานอยัการจะมหีนงัสอืแจ้งให้ทราบ

เพ่ือด�าเนินการตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งต่อไป หรือหากตัวความทราบค�าพิพากษาหรือค�าสั่งแล้ว ก็ไม่แจ้ง 

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอีก

  ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดนั้นย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่
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บทที่ ๕

กำรด�ำเนินกำรของตัวควำมในชั้นบังคับคดี

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครอง

มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้๓๑

 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการโดย ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�าส่ัง หรือการกระท�าอื่นใด เนื่องจากกระท�าโดยไม่มีอ�านาจหรือ 

นอกเหนอือ�านาจหน้าที ่หรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถกูต้องตามรูปแบบหรือขัน้ตอน หรือวธิกีารอัน

เป็นสาระส�าคัญที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 

หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ�าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการ

ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

 (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�าสั่งทางปกครอง หรือค�าสั่งอื่น หรือจาก

การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

 (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

 (๕) คดทีีม่กีฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพือ่บงัคบั

ให้บุคคลกระท�าการหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด

 (๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครอง

 เมือ่ศาลปกครองมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่แล้ว ค�าพพิากษาศาลปกครองจะผกูพนัคูก่รณทีีจ่ะต้องปฏบัิติ

ตามค�าบงัคบันบัแต่วันท่ีก�าหนดในค�าพพิากษาจนถงึวนัทีค่�าพพิากษานัน้ถกูเปลีย่นแปลง แก้ไข กลบั หรอืงดเสีย 

ในกรณีทีเ่ป็นค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้น ให้รอการปฏบิตัติามค�าบงัคบัไว้จนกว่าจะพ้นก�าหนดระยะเวลา

อุทธรณ์หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด๓๒

 ๑. ลักษณะค�ำบังคับคดีปกครอง

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให ้

ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดค�าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในการในพิพากษาคดี ดังนี้๓๓

๓๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
๓๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐
๓๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒
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  (๑) กรณทีีม่กีารฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ�านาจสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค�าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท�า

ทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ยังให้อ�ำนำจศำลปกครองในกำรก�ำหนดว่ำจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ หรือ 

มีผลไปในอนำคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก�ำหนดให้มีเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ ทั้งนี้ ตำมควำมเป็นธรรม

แห่งกรณี 

  (๒) กรณฟ้ีองว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏบิติัหน้าท่ี

ล่าช้าเกินสมควร ศาลปกครองมอี�านาจสัง่ให้หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องปฏิบตัิ

ตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก�าหนด

  (๓) กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการฟ้องเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองมีอ�านาจส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบ

ทรัพย์สินหรือให้กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการ โดยจะก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

  (๔) กรณฟ้ีองให้ศาลมีค�าพพิากษาแสดงความเป็นอยูข่องสทิธหิรอืหน้าที ่ศาลปกครองมอี�านาจ

สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

  (๕) ศาลปกครองมีอ�านาจพิพากษาหรือมีค�าสั่งให้บุคคลกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่ง

อย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

  ในกรณีศาลปกครองมีค�าบังคับให้บุคคลกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 

เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรอืในกรณีมีค�าบังคบัให้ผูใ้ดช�าระเงินหรอืส่งมอบทรพัย์สนิตามค�าพพิากษา ถ้าผูน้ัน้ 

ไม่ช�าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ ศาลปกครองอาจมคี�าสัง่ให้มกีารบงัคบัคดีแก่ทรพัย์สนิของบคุคลนัน้ได้ ซ่ึงทัง้สอง

กรณีดงักล่าว กฎหมายบัญญตัใิห้น�าบทบัญญตัว่ิาด้วยการบงัคบัคดตีามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง  

มาใช้บงัคับโดยอนโุลม เช่น อาจมกีารด�าเนนิการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของลกูหนีต้ามค�าพพิากษาออกขายทอด

ตลาดน�าเงินมาช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา เป็นต้น

 ๒. กำรบังคับคดีปกครอง

  ในการด�าเนินการบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามค�าบังคับของศาลปกครองน้ัน พระราชบัญญัต ิ

จัดต้ังศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานศาลปกครอง๓๔  

ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่บังคับคดีปกครองคือ ส�ำนักบังคับคดีปกครอง

  ส�านักบังคับคดีปกครอง ส�านักงานศาลปกครอง ได้แบ่งลักษณะของการบังคับคดีออกเป็น  

๓ ลักษณะ คือ

  ๒.๑ กำรด�ำเนนิกำรบงัคบัตำมค�ำบงัคบัของศำลปกครองในการบงัคบัคดีส่วนนี ้ส�านกับงัคบั

คดีปกครอง ได้แบ่งการบังคับคดีออกเป็น ๔ กลุ่มตามลักษณะของค�าบังคับ ดังนี้

๓๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๗
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   (๑) วิธีกำรบังคับกรณีเพิกถอนกฎ

    เมื่อศาลปกครองมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนกฎ ส�านักบังคับคดีปกครองมีหน้าที่ 

จดัส่งผลแห่งค�าพพิากษาทีใ่ห้เพกิถอนกฎไปลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาซึง่การประกาศดงักล่าวมผีลเป็นการ 

เพกิถอนกฎนัน้ และส�านกับังคบัคดปีกครองมีหน้าทีต่ดิตามผลการลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพือ่รายงาน

ศาลปกครอง

   (๒) วิธีกำรบังคับกรณีเพิกถอนค�ำสั่งอย่ำงเดียว

    เมือ่ศาลปกครองมคี�าพิพากษาให้เพกิถอนค�าสัง่อย่างเดียว โดยผลของกฎหมาย ถอืว่า

ค�าสั่งนั้นได้มีการเพิกถอนแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากบางค�าสั่งอาจมีผลต่อเนื่องที่ต้องมีการด�าเนินการต่อไป  

ศาลปกครองอาจมีค�าสั่งให้ส�านักบังคับคดีปกครองติดตามการด�าเนินการดังกล่าวและรายงานศาลได้

   (๓) วิธีกำรบังคับกรณีสั่งให้ชดใช้เงิน

    เมื่อศาลปกครองมีค�าพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา (คู่กรณีที่แพ้คดี) ชดใช้เงิน  

ส�านักบงัคับคดปีกครองมหีน้าท่ีตดิตามผลการปฏบิตัติามค�าบงัคบัดงักล่าว หากลกูหนีต้ามค�าพพิากษาปฏบิติัตาม

ค�าบังคับครบถ้วน ส�านักบังคับคดีปกครองจะรายงานศาลเพื่อยุติการบังคับคดี แต่หากลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 

ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนหรือมิได้ปฏิบัติ ส�านักบังคับคดีปกครองจะรายงานศาลพร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้

ตามค�าพิพากษา (หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ที่ประสงค์จะบังคับคดีต่อไป ให้ยื่นขอออก 

หมำยบังคับคดตี่อศาลปกครอง

    เมือ่ศาลออกหมายบงัคบัคดแีล้ว จะเป็นการบงัคบัตามหมายบงัคับคดขีองศาลปกครอง 

ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่น�ามาใช้โดยอนุโลม 

   (๔) กำรบังคับกรณีสั่งให้กระท�ำกำรหรือห้ำมกำรกระท�ำทั้งหมดหรือบำงส่วน

    เมือ่ศาลปกครองมคี�าพพิากษาให้คูก่รณกีระท�าการใด ๆ  หรอืห้ามการกระท�าทัง้หมด

หรือบางสว่น ส�านกับงัคบัคดปีกครองมีหนา้ทีต่ดิตามผลการปฏิบตัิตามค�าบงัคบัดงักล่าว หากคู่กรณปีฏิบตัติาม

ค�าบังคับครบถ้วน ส�านักบังคับคดีปกครองจะรายงานศาลเพื่อยุติการบังคับคดี แต่หากคู่กรณีปฏิบัติยังไม่ครบ

ถ้วนหรือมิได้ปฏิบัติ ส�านักบังคับคดีปกครองจะรายงานศาลเพื่อมีค�าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เรียกมาไต่สวน 

ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ออกตรวจสถานที่พิพาท หรือให้ติดตามต่อไป เป็นต้น เมื่อศาลมีค�าสั่งอย่างใดส�านักบังคับ

คดีปกครองจะปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว

  ๒.๒ กำรด�ำเนินกำรบังคับตำมค�ำสั่งศำลเกี่ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ

   ก่อนศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดี ศาลอาจมีค�าสั่งซึ่งมีผลให้มีการบังคับ

ตามค�าสั่งศาลเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ แม้คดียังไม่ถึงท่ีสุด เรียกว่า “วิธีกำรช่ัวครำวก่อนกำร

พิพำกษำ” ได้แก่

   (๑) กำรทุเลำกำรบังคับตำมกฎหรือค�ำสั่งทำงปกครอง

    เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง  

ไม่เป็นเหตใุห้ทเุลาการบงัคบักฎหรอืค�าสัง่ทางปกครองนัน้ ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในค�าฟ้องหรือยืน่ค�าขอในเวลาใด ๆ   

ก่อนศาลจะพพิากษาหรอืมคี�าสัง่ชีข้าดคด ีเพือ่ขอให้ศาลมคี�าสัง่ทเุลาการบงัคบัตามกฎหรอืค�าสัง่ทางปกครองได้ 
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หากมีค�าสั่งตามค�าขอดังกล่าว จะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง

ไว้เป็นการชั่วคราว

   (๒) กำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำว

    การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือ

วิธีคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีขอให้ศาลมีค�าส่ังก�าหนดวิธีการ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง๓๕ ซ่ึงเป็นผล

ให้มีการบังคับตามค�าสั่งศาลเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาแม้คดียังไม่ถึงที่สุด เช่น ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให ้

เพกิถอนกฎหรอืค�าสัง่ทางปกครอง และขอให้ศาลมคี�าส่ังทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค�าส่ังทางปกครองดังกล่าว  

หากศาลมีค�าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง ค�าสั่งศาลดังกล่าวจะมีผลบังคับเป็นการชั่วคราว

ก่อนการพิพากษาคดี หรือกรณีฟ้องผิดสัญญาทางปกครอง เรียกค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอาจขอให้ศาลมีค�าส่ัง

ก�าหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา  

โดยให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ชั่วคราว เป็นต้น ซ่ึงตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้น�าความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับผลของค�าสั่งศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง

ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับ 

ตามค�าพพิากษาโดยอนโุลมเท่าท่ีสภาพของเรือ่งจะเปิดช่องให้กระท�าได้และไม่ขดัต่อระเบยีบและหลกักฎหมาย

ทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง๓๖ 

    เมื่อศาลปกครองมีค�าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง หรือมีค�าสั่ง

บรรเทาทกุข์ช่ัวคราวก่อนมคี�าพพิากษา ซึง่กฎหมายก�าหนดให้ค�าส่ังทเุลาการบงัคบัตามกฎหรอืค�าส่ังทางปกครอง

จะมผีลเมือ่คูก่รณีและผูอ้อกกฎหรอืค�าสัง่ทางปกครองได้รบัทราบค�าสัง่ศาลหรอืหมายแจ้งค�าสัง่ศาล แล้วแต่กรณี 

ส�านกับงัคบัคดปีกครองจะประสานเป็นการภายในไปยงัผูต้้องปฏบิติัตามค�าสัง่ศาลว่าได้รับทราบและปฏบิติัตาม

ค�าสั่งศาลแล้วหรือไม่ อย่างไร และให้ท�าหนังสือขอทราบผลการด�าเนินการไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตาม 

ค�าสัง่เพือ่รายงานผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเอกสาร เมือ่คูก่รณฝ่ีายทีต้่องปฏิบตัติามค�าสัง่ศาลมหีนงัสอืแจ้ง

ผลการด�าเนินการ ส�านักบังคับคดีปกครองจะรายงานให้ศาลทราบต่อไป

  ๒.๓ กำรด�ำเนินกำรบังคับตำมหมำยบังคับคดี

   เมื่อศาลมีพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีแล้วพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ค�าพิพากษาศาลปกครองมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติ

ตามค�าบังคับนับตั้งแต่วันท่ีก�าหนดในค�าพิพากษาจนถึงวันที่ค�าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรือ 

งดเสียและในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษา ให้รอการปฏิบัติตามค�าบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 

การอทุธรณ์ หากมีการอทุธรณ์ ให้รอการบังคบัคดไีว้จนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ๓๗ จงึเหน็ได้ว่า เมือ่ศาลปกครองชัน้ต้น 

๓๕ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๕ วิธีการ ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
๓๖ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๗
๓๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐
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มีค�าพิพากษาแล้ว จะยังไม่มีการปฏิบัติตามค�าบังคับจนกว่าจะพ้นก�าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ และจะมีการ

บังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 

   เมือ่ศาลปกครองมคี�าพิพากษาและค�าบงัคบัดังกล่าว เจ้าหนีต้ามค�าพิพากษาต้องบงัคบัคดี

ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุด โดยเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องด�าเนินการดังนี้

    (๑) ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี๓๘ 

    (๒) แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว๓๙ 

    (๓) แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา๔๐

   เมื่อศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ�านาจในฐานะเป็น 

ผู้แทนเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาในอันที่จะได้รับช�าระหนี้หรือทรัพย์สิน มีอ�านาจยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพย์สิน

ของลกูหนีต้ามค�าพพิากษา มอี�านาจทีจ่ะเอาทรพัย์สนิออกขายทอดตลาดและด�าเนนิการบงัคบัท่ัว ๆ  ไปตามทีศ่าล

ได้ก�าหนดไว้ในหมายบงัคบัคด ีเช่น เรียกให้ส่งโฉนดท่ีดิน และรักษาไว้โดยปลอดภัยซ่ึงเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสาร

ทั้งปวงที่ยึดมาหรือที่ได้ช�าระหรือส่งมอบให้เจ้าพนักงาน เป็นต้น มีอ�านาจเท่าที่จ�าเป็นเพื่อที่จะกันสถานที่ใด ๆ  

อนัเป็นของลกูหนีต้ามค�าพพิากษาหรือทีลู่กหนีต้ามค�าพพิากษาได้ปกครองอยู ่และมอี�านาจร้องขอความช่วยเหลือ 

จากเจ้าพนักงานต�ารวจในกรณีมีผู้ขัดขวางเพื่อด�าเนิน การบังคับคดีให้เสร็จเรียบร้อย

   ดังนั้น เมื่อศาลปกครองออกหมายบังคับคดีแล้ว และส�านักบังคับคดีปกครองได้รับหมาย 

บังคับคดีก็จะด�าเนินการตั้งส�านวนบังคับคดีรอเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษามาแถลงขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี ้

ตามค�าพิพากษา และด�าเนนิการตามกระบวนการในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาคบงัคบัคดต่ีอไป

 ๓. กำรด�ำเนินกำรของพนักงำนอัยกำรและตัวควำมเกี่ยวกับกำรบังคับคดี

  ๓.๑ พนักงำนอัยกำร

   ในการด�าเนนิการเก่ียวกบัการบงัคบัคด ีส�านกังานอยัการสงูสดุ ได้ออกระเบยีบส�านกังาน

อัยการสูงสุด ว่าด้วยการด�าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งระเบียบดังกล่าวให้ใช้บังคับต้ังแต่ 

วันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้น (ภำคผนวก ๙)

   เมือ่ศาลปกครองได้มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ และศาลได้ออกหมายบงัคบัคดแีล้ว พนกังาน

อัยการ ส�านักงานคดีปกครองซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากตัวความให้ด�าเนินคดีปกครองแทน มีหน้าที่ส่งส�าเนา 

หมายบังคับคดีพร้อมส�าเนาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลและเอกสารที่จ�าเป็น ให้ส�านักงานการบังคับคดี 

ส�านกังานอยัการสงูสดุ เพือ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบงัคบัคดีตามระเบยีบดังกล่าวต่อไปและแจ้งให้ตัวความทราบ 

  ๓.๒ ตัวควำม 

   กรณีว่ำต่ำง

   เมือ่ศาลปกครองพพิากษาหรอืมคี�าสัง่ให้ตัวควำมชนะคดี ตัวความต้องด�าเนนิการบงัคบัคดี  

โดยขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล เช่น ในการฟ้องคดี  

๓๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๕
๓๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๖
๔๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๘



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖32

ขอบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีช�าระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน หากศาลพิพากษาให้ตัวความชนะคดีและผู้ถูกฟ้องคดี 

ไม่ช�าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค�าพิพากษา ตัวความจะต้องด�าเนินการบังคับคดีโดยขอให้ศาลออก 

หมายบงัคบัคดแีก่ทรพัย์สนิของผู้ถกูฟ้องคดหีรอืจะแจ้งให้พนกังานอยัการผูร้บัมอบอ�านาจให้ด�าเนนิ คดปีกครองแทน  

ขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคด ี(ภำคผนวก ๑๐) ให้กไ็ด้ และเมือ่ศาลออกหมายบงัคบัคด ี(ภำคผนวก ๑๑) แล้ว  

ตัวความจะต้องด�าเนินการน�าเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลท�าการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี 

ออกขายทอดตลาดเพื่อน�าเงินมาช�าระหนี้ให้แก่ตัวความตามค�าพิพากษาต่อไป 

   หากเป็นกรณีตัวความฟ้องคดีและศาลพิพากษายกฟ้อง ไม่มีเหตุที่ต้องด�าเนินการ 

ชั้นบังคับคดีแต่อย่างใด 

   กรณีแก้ต่ำง

   เมื่อศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ตัวควำมชนะคดี โดยพิพากษายกฟ้อง  

ไม่มีเหตุที่ต้องด�าเนินการชั้นบังคับคดี

   แต่หากศาลปกครองมีค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้ตวัควำมแพ้คด ีตวัความมหีน้าทีต้่องปฏบิตัิ

ตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ถูกต้องครบถ้วน

   ในกรณทีีต้่องมกีำรบังคบัคด ีตัวความอาจขอให้ส�านกังานการบงัคับคดี ส�านกังานอยัการสงูสดุ 

ด�าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีได้ด้วย โดยตัวความต้องส่งส�าเนาหมายบังคับคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง

ส�านักงานการบังคับคดี ส�านักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ด�าเนินการบังคับคดี เมื่อส�านักงานการบังคับคดีสั่งรับ

ด�าเนนิการบงัคบัคดแีล้ว จะแจ้งตวัความเพือ่ยนืยนัทีจ่ะให้มกีารบงัคบัคดี และด�าเนนิการตรวจสอบสถานะและ

ทรัพย์สินของลูกหน้ี เช่น ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นติบิคุคลของลกูหนี ้สถานภาพของลกูหนีแ้ละครอบครัวและอืน่ ๆ  ท่ีจ�าเป็นส่งให้ส�านกังานการบงัคับคดี จากนัน้ 

ส�านักการบงัคับคดจีะด�าเนนิการตรวจสอบสถานะและทรพัย์สนิของลกูหนี ้ตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพ่ือด�าเนนิการ

เก่ียวกับการบงัคบัคด ีหากพบว่าสามารถทีจ่ะบงัคบัคดนี�าเงนิมาช�าระหนีไ้ด้ จะแจ้งตวัความด�าเนนิการยืน่ค�าขอ

ต่อเจ้าพนกังานบังคบัคดเีพือ่ด�าเนนิการตามข้ันตอนในการบงัคบัคดีต่อไป ในการบงัคบัคดี พนกังานอยัการ หรอื

เจ้าหน้าที่บังคับคดีของส�านักงานอัยการสูงสุดจะให้ความช่วยเหลือ ปรึกษาหรือแนะน�าแก่ตัวความ เพื่อให้การ

บังคบัคดเีป็นไปโดยรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุดในการได้รับเงินมาช�าระหนีต้ามค�าพิพากษา 

ทั้งนี้ ในการบังคับคดี หากต้องมีการด�าเนินคดีปกครอง ส�านักงานการบังคับคดี ส�านักงานอัยการสูงสุด จะเป็น

ผู้ด�าเนินการให้ด้วย
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บทที่ ๖

ปัญหำที่เกิดขึ้นในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนและกำรประสำนคดี

 โดยทีก่ารด�าเนนิคดขีองศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนศาลจะมบีทบาทในการด�าเนนิกระบวนพิจารณา

คดเีป็นอย่างมากและการด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดีของศาลปกครองมกีารไต่สวนพยานบคุคลน้อยมาก ซ่ึงแทบ

จะเรยีกได้ว่าไม่มกีารไต่สวนสบืพยานบุคคลเลย ฉะนัน้พยานเอกสารจงึมคีวามส�าคญัยิง่ แต่ในทางปฏบิติัปรากฏว่า  

เม่ือหน่วยงานตัวความส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นกรณีว่าต่างหรือแก้ต่างการรวบรวม

เอกสารและพยานหลักฐานของหน่วยงานตัวความส�าหรับคดีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปและ 

ขึน้อยูกั่บข้อเท็จจรงิในแต่ละเรือ่งหากหน่วยงานตวัความสามารถรวบรวมเอกสารหลกัฐานได้ครบถ้วนและรวดเร็ว

เท่าใด พนักงานอัยการก็สามารถด�าเนินคดีได้รวดเร็วเช่นกัน หรือสามารถแก้ต่างคดีได้ครบถ้วนในทุกประเด็น 

และส่งผลดีต่อการด�าเนินคดีในชั้นศาล และประโยชน์ของทางราชการ ปัญหาท่ีพบในทางปฏิบัติจึงเกิดจาก 

ความบกพร่องของเอกสาร และผู้ประสานคดีของหน่วยงาน ตัวความตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

 ปัญหำเกี่ยวกับกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนในคดี

 ๑. เอกสำรที่ต้องมีกำรจัดท�ำส�ำหรับคดีทุกเรื่อง 

  (๑) จัดท�าบันทึกสรุปข้อเท็จจริงความเป็นมาในคดีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขาดเอกสาร ดังนี้ 

คือ เกี่ยวกับฐานะทางกฎหมายของหน่วยงานตัวความ เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เหตุที่ท�าให้เกิดอ�านาจฟ้อง  

เหตุที่ถูกฟ้อง เหตุแห่งการต่อสู้คดี กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ไม่ระบุข้อสัญญาท่ีคู่กรณีปฏิบัต ิ

ไม่ถูกต้องให้ชัดเจน ไม่ได้แนบส�าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างในสรุปข้อเท็จจริงดังกล่าว

  (๒) ข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานในคดีท่ีส่งให้พนักงานอัยการเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ไม่ได้รับรองส�าเนาถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น ส�าเนาเอกสารที่ปิดอากรแสตมป์ไม่ได้ถ่ายให้ปรากฏอากรแสตมป์ 

ทีข่ดีฆ่าไว้ด้วย กรณีเป็นเอกสารมหาชนไม่ได้ส่งส�าเนาซ่ึงรบัรองความถกูต้องโดยพนกังานเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจท�า 

และออกเอกสาร โดยปกติได้แก่ เอกสารส�าหรับพนักงานอัยการติดส�านวน ๑ ชุด แนบท้ายค�าฟ้องหรือ 

ท้ายค�าให้การ ๑ ชุด และส�าหรับคู่ความซึ่งเป็นคู่กรณีคนละ ๑ ชุด ตามจ�านวนผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคด ี

แต่หน่วยงานจัดส่งส�าเนาเอกสารให้ไม่ครบถ้วน

  (๓) ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดให้มีการปิด

อากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมขีดฆ่าให้เรียบร้อย 

  (๔) ในกรณีฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบสถานภาพการล้มละลายของคู่กรณี

  (๕) ไม่มเีอกสารทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนินคดี เช่น หนังสือมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดี ค�าส่ังมอบอ�านาจ 

ค�าสัง่แต่งตัง้การด�ารงต�าแหน่งของผูม้อบอ�านาจและของผูรั้บมอบอ�านาจ หลกัฐานบตัรประจ�าตัวของผูม้อบอ�านาจ 

และผู้รับมอบอ�านาจในกรณีผู้มอบอ�านาจเป็นคณะบุคคลไม่ได้จัดส่งมติที่ประชุมของคณะบุคคลดังกล่าว 
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  (๖) ไม่จัดท�าบัญชีระบุเอกสารที่น�าส่งพนักงานอัยการ 

  (๗) ไม่จัดส่งแบบรับรองการทะเบียนราษฎร์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ฉบับที่เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันออกหนังสือจนถึงวันยื่นฟ้องศาล 

 ๒. พยำนหลักฐำนและเอกสำรที่ต้องรวบรวมส่งพนักงำนอัยกำรในกำรด�ำเนินคดีแต่ละประเภท

  นอกจากพยานหลกัฐานและเอกสารทีต้่องรวบรวมส่งพนกังานอยัการข้างต้นแล้ว ในการด�าเนนิคดี 

แต่ละประเภท ยังมีปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารดังนี้

  ๒.๑ คดีว่ำต่ำงและแก้ต่ำงกรณีผิดสัญญำทำงปกครอง 

   (๑) กรณีสัญญาที่พิพาทเป็นภาษาต่างประเทศไม่จัดส่งค�าแปลพร้อมมีผู้รับรองค�าแปล

   (๒) ไม่มีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องหรือหนังสือรับสภาพหนี้ที่คู่กรณีซ่ึงจะ

ถูกฟ้องคดี และท�าไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

   (๓) ไม่มเีอกสารทีเ่กีย่วด้วยเหตุทีผิ่ดสัญญา เช่น ค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

หรือตรวจการจ้าง รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการรับพัสดุหรือตรวจการจ้างหนังสือแจ้งสงวนสิทธ ิ

การเรยีกค่าปรบั กรณเีป็นเบ้ียปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา ๓๘๑ เอกสารแสดงการหกัเบีย้ปรบั 

จากเงินค่าจ้างหรือค่าสิ่งของหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญา หนังสือแจ้งเลิกสัญญา หนังสือ

บอกกล่าวการบังคับจ�านอง หนังสือทวงถามผู้ค�้าประกัน หนังสือโต้ตอบคู่กรณีทุกฉบับ พร้อมหลักฐานการรับ

หนังสือ/ใบตอบรับทางไปรษณีย์

   (๔) ไม่มเีอกสารเกีย่วกบัจ�านวนเงนิทีเ่รยีกให้ชดใช้ค่าทดแทนและค่าเสยีหาย เช่น รายการ

ค�านวณค่าเสยีหายพร้อมดอกเบ้ียซึง่ลงลายมอืช่ือผู้จัดท�าไว้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ฎกีาเบกิเงนิ เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ   

สัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ตลอดจนหลักฐานซึ่งแสดงที่มาของการค�านวณเงินต่างๆ ในกรณีที่ค่าเสียหายเป็น

เงินตราต่างประเทศไม่ส่งประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นฟ้องและค�านวณ 

ค่าเสียหายหรือจ�านวนเงินที่เรียกร้องเป็นเงินสกุลบาทเพื่อระบุจ�านวนทุนทรัพย์ ไม่มีประกาศก�าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดี

   (๕) ไม่มหีลกัฐานทีจ่ะพสิจูน์ว่าหน่วยงานตัวความได้รับความเสียหายจากการผิดสัญญา

ของคู่สัญญาอย่างไร เช่น หน่วยงานตัวความซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน การที่ผู้ขายส่ง

มอบของล่าช้า หรือในท่ีสุดไม่ส่งมอบของเลย หน่วยงานตัวความเกิดความเสียหายการซ่อมถนนเป็นไปด้วย

ความล่าช้าเพราะขาดเครื่องมือ เอกสารที่จะพิสูจน์ความเสียหายได้ คือ เอกสารในขั้นตอนการจัดซื้อ เหตุและ

วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ จ�านวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบท้ังหมดและท่ีจะต้องซ่อมแซม เนื่องจากในกรณีท่ี 

หน่วยงานตวัความฟ้องเรยีกค่าปรบั จะต้องพสิจูน์ความเสยีหายให้ปรากฏในชัน้พจิารณาของศาลด้วยว่าจ�านวน

ค่าปรับที่เรียกเหมาะสมกับความเสียหาย

  ๒.๒ คดีว่ำต่ำงและแก้ต่ำงกรณีละเมิดทำงปกครอง

   (๑) ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาคดีซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญ เช่น

    รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ความเห็นของหน่วยงาน หรือ

ความเห็นของกระทรวงการคลังในเรื่องการท�าละเมิดของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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พร้อมวันที่ผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลได้รู้ถึงการละเมิดและตัวผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนสัญญา  

หรอืเอกสารซึง่เกีย่วข้องกบัมลูละเมดิ เช่น สญัญาจ้าง กรมธรรม์ ประกนัภยั ทะเบยีนรถยนต์ โฉนดทีด่นิ หนงัสอื 

รับสภาพหน้ี กรณีเป็นเอกสารมหาชน เช่น ใบส�าคัญการสมรส ใบมรณะบัตร โฉนดที่ดิน ไม่ส่งฉบับที่รับรอง

ความถกูต้องโดยเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการท�าหรอืเกบ็รักษา บนัทกึค�าพยานของบคุคลทีเ่ก่ียวข้องในมลูละเมดิ

ทั้งหมดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    กรณีเป็นคดีซึ่งต้องใช้ความช�านาญทางวิชาชีพเฉพาะทาง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง 

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาพร้อมท�าความเห็นในเหตุแห่งละเมิดมาโดยละเอียด 

   (๒) ไม่มีเอกสารแสดงความเสียหาย เช่น

    รายการค�านวณค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องซึ่งลงลายมือ

ชื่อผู้จัดท�าไว้ หลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดง 

ค่าใช้จ่ายที่ได้ออกทดรองไป ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคาซ่อมแซม ฯลฯ

    กรณีขอให้เรียกค่าเสียหายซึ่งไม่ปรากฏเอกสารแสดงความเสียหายได้แน่นอน  

เช่นเดียวกับความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน ให้ชี้แจงว่าจ�านวนเงินที่ขอให้เรียกร้องนั้นอ้างอิงจาก 

ค่ามาตรฐานหรือราคากลางตามเอกสารหรือหลักฐานใด

    กรณขีอให้แก้ต่างให้ตรวจสอบความเสยีหายตามทีโ่จทก์อ้างว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้ 

จรงิหรอืไม่ ค่าเสยีหายทีค่วรเป็นราคามาตรฐานของทรัพย์สนิทีเ่สยีหาย หรือหลกัฐานอืน่ทีห่กัล้างข้ออ้างของโจทก์  

เช่น โจทก์อ้างว่ามีอาชีพ หรือมีรายได้สูง

    เอกสารแสดงความเสียหายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุและ 

ความเสียหาย ภาพถ่ายที่เกิดเหตุหรือสภาพความเสียหาย ใบรับรองแพทย์ ใบมรณะบัตร 

   (๓) ไม่แจ้งผลการด�าเนินคดีอาญาพร้อมส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในคดีอาญาท้ังหมด เช่น 

ส�าเนารายงานประจ�าวนั ส�าเนาค�าให้การชัน้สอบสวน ส�าเนาบนัทกึเกีย่วกบัค�ารบัสารภาพและช�าระค่าปรบัของ

ผู้ต้องหา ส�าเนาสรุปข้อเท็จจริง และความเห็นของพนักงานสอบสวน ส�าเนาค�าพิพากษา ทั้งนี้ผู้ประสานคดีต้อง

ติดตามและรายงานผลการด�าเนินคดีอาญาต่อพนักงานอัยการจนกว่าคดีอาญาจะถึงที่สุด

  ๒.๓ คดีฟ้องขับไล่ เรียกค่ำเสียหำย 

   กรณีไม่มีสัญญาเช่าแต่อยู่โดยบุกรุก และอยู่โดยละเมิดหลักฐานที่ตัวความต้องจัดส่ง 

แก่พนักงานอัยการ ได้แก่

   ๒.๓.๑ หลกัฐานเกีย่วกบัทรพัย์สนิ และหลกัฐานทีแ่สดงว่าหน่วยงานตวัความนัน้มอี�านาจ 

ฟ้องขับไล่ เช่น เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตาม

กฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ๒.๓.๒ เอกสารแสดงการได้มาซ่ึงทีดิ่น เช่น ได้มาตามพระราชบญัญติัเวนคนืสัญญาซ้ือขาย  

สัญญาให้ที่ดิน หลักฐานการอุทิศท่ีดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ หนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง เป็นต้น

   ๒.๓.๓ หลกัฐานการส่ง-รบัขึน้ทะเบยีนเป็นทีร่าชพสัด ุหรอืหนงัสอืส�าคญัส�าหรับทีห่ลวง
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   ๒.๓.๔ หลกัฐานแสดงแนวเขตทีช่ดัเจนของทีด่นิส่วนทีถ่กูบกุรกุ จ�านวนเนือ้ทีด่นิถกูบกุรกุ  

เช่น หลักฐานการรังวัดของเจ้าหน้าท่ีดิน หรือกรมธนารักษ์ ส�าหรับพื้นที่ส่วนที่บุกรุกให้ท�าเครื่องหมายให้เห็น

ความแตกต่าง

   ๒.๓.๕ หลกัฐานแสดงการบกุรกุหรือการใช้พืน้ที ่เช่น แผนผงั ภาพถ่ายบนัทกึการตรวจ

สถานที่ของเจ้าหน้าที่

   ๒.๓.๖ เอกสารหรือหลักฐานแสดงราคาประเมินทรัพย์สินว่ามีราคาเท่าใด และส่วนที่

บุกรุกมีราคาประเมินเท่าใด หากน�าออกให้เช่าอาจให้เช่าได้ในราคาเท่าใด

   ๒.๓.๗ ส�าเนาหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกพร้อมบริวารออกจากพื้นที่และหลักฐานการรับ

หนังสือ/ใบตอบรับทางไปรษณีย์ 

   ๒.๓.๘ หลักฐานที่แสดงว่าขณะยื่นฟ้องผู้บุกรุกและบริวารยังคงยึดถือครอบครอง

ทรัพย์สินอยู่ เช่น ภาพถ่ายสถานที่พิพาท บันทึกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

   ๒.๓.๙ การคิดค�านวณค่าเสียหาย พร้อมหลักเกณฑ์ที่น�ามาใช้ในการค�านวณ

   ๒.๓.๑๐ หากมีการด�าเนินคดีอาญา โดยมีการแจ้งความด�าเนินคดีอาญาต่อพนักงาน

สอบสวน ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีอาญาดังกล่าว ผลคดีค�าพิพากษาคดีอาญา ด้วย

  ๒.๔ กำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน

   ไม่มเีอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัทีด่นิ เช่น กรณกีารโต้แย้งกรรมสทิธ์ิทีด่นิ ฟ้องขอทางจ�าเป็น 

ทางภารจ�ายอม เพิกถอนการจดทะเบียน เพิกถอนการโอน หน่วยงานของรัฐรุกล�้าที่ดินเอกชน ห้ามหน่วยงาน

ของรัฐรบกวนสิทธิการครอบครองของเอกชน 

   (๑) ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงสิทธิในที่ดิน ได้แก่

    ๑. ส�าเนาโฉนดท่ีดนิ, โฉนดแผนที,่ โฉนดตราจอง, ตราจองทีต่ราว่าได้ท�าประโยชน์แล้ว  

หรือ

    ๒. ส�าเนาหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก ที่แสดงภาพถ่าย 

ทางอากาศฯ) หรือ

    ๓. ส�าเนาใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) หรือ

    ๔. ส�าเนาเอกสารสิทธิอื่นๆ เช่น ใบจอง (น.ส.๒), ใบไต่สวน (น.ส.๕) สปก,  

ภ.บ.ท. ๕ เป็นต้น

    ส�าเนาเอกสารดังกล่าวให้ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับเต็มทุกหน้า โดยเฉพาะสารบัญ

หน้าสุดท้ายที่มี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รายล่าสุด และให้ถ่ายติด วัน เดือน ปี ที่ท�านิติกรรมด้วย 

   (๒) ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ

    ๑. ส�าเนาค�าร้อง ค�าขอ บันทึกถ้อยค�าต่าง ๆ ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออก

เอกสารสิทธิ์ พร้อมค�าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ทีดิน

    ๒. ระวางแผนที่บริเวณที่ดินพิพาท

   (๓) ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการท�านิติกรรม
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    ๑. ส�าเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน, ส�าเนาหนังสือยกให้ที่ดิน ฯลฯ

    ๒. ส�าเนาสัญญาจ�านองที่ดิน

    ๓. ส�าเนาเอกสารในการท�านิติกรรมอื่น ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในคดี

   (๔) ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับสภาพที่ตั้งของที่ดิน

    ๑. แผนผัง แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายที่แสดงท�าเลที่ตั้ง

    ๒. รูปร่างและลักษณะแปลงที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

    ๓. หลักฐานการรังวัดที่ดิน

     - หมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง

     - ภาพถ่ายระวางแผนที่

     - หนังสือโต้แย้งคัดค้านการรังวัด

     - ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรังวัด

   (๕) ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับราคาที่ดิน

    ๑. ใบประเมินราคาที่ดิน (รวมราคาซื้อขายและราคาประเมิน)

    ๒. บัญชีราคาประเมินที่ดินที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส�านักงาน

ประเมินทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่แสดงราคาประเมินของที่ดินพิพาท

   (๖) กรณีเป็นที่ราชพัสดุ ไม่จัดส่งหนังสือมอบอ�านาจให้ฟ้องคดีจากกระทรวงการคลัง 

โดยพิจารณาดังนี้

    ๑. กรณไีม่มผีูค้รอบครองและใช้ประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุกรมธนารกัษ์จะเป็นผูม้หีน้าที ่

ดแูลรกัษาทีร่าชพสัดแุละฟ้องคดแีทนกระทรวงการคลงั ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารปกครอง 

ดูแล บ�ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการปกครอง ดูแล บ�ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น 

จึงต้องจัดส่งหนังสือมอบอ�านาจของกระทรวงการคลังที่มอบอ�านาจให้กรมธนารักษ์ฟ้องคดีแทนพร้อมส�าเนา 

กฎกระทรวงดังกล่าวมาด้วย

    ๒. กรณผีูค้รอบครองและใช้ประโยชน์ในทีร่าชพสัดเุป็นโจทก์ร่วมกนัให้จดัส่งหนงัสอื

มอบอ�านาจจากระทรวงการคลังที่มอบอ�านาจให้ผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุเป็นผู้ฟ้องคดีแทน 

เป็นโจทก์ที่ ๑ และให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นโจทก์ที่ ๒ (ในฐานะผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์)

    ทัง้นีม้ข้ีอยกเว้น ส�าหรบัทีด่นิซึง่ไม่ต้องส่งหนงัสอืมอบอ�านาจให้ฟ้องคดจีากกระทรวง

การคลัง เนื่องจากสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ น�าส่งขึ้นทะเบียนเป็น 

ทีร่าชพสัด ุตามมาตรา ๕๙ ของพระราชบัญญตัดิงักล่าวนี ้ได้บญัญตัใิห้สถานศกึษาสามารถถอืกรรมสทิธิใ์นบรรดา 

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา โดยไม่ถือว่า

อสงัหารมิทรพัย์ทีโ่จทก์ได้มาเป็นทีร่าชพสัด ุแต่จะเป็นกรรมสทิธิข์องสถานศกึษานัน้ๆ จะปรากฏหลักฐานแม้ว่า

สถานศึกษาได้น�าทรัพย์สินส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้รับขึ้นทะเบียน 

ทีร่าชพสัด ุและได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชือ่ผู้ถอืกรรมสิทธิใ์นสารบัญจดทะเบยีนท้ายเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ 
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หรือสิทธิครอบครองให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว และได้ให้สถานศึกษาเป็นผู้ครอบครอง 

ใช้ประโยชน์ก็ตาม กรณีดังกล่าวน้ี หากปรากฏว่าการบุกรุกได้เกิดขึ้นระหว่างปรากฏชื่อกระทรวงการคลังเป็น 

ผูก้รรมสทิธิห์รือสทิธคิรอบครอง หรอือยูใ่นระหว่างการขอให้เพกิถอน การขึน้ทะเบยีนเป็นทีร่าชพสัด ุสถานศกึษา 

นัน้ๆ ย่อมเป็นผูม้อี�านาจฟ้องคดีขับไล่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องได้รับมอบอ�านาจจากกระทรวงการคลังก่อน เพราะเป็น 

กรณมีกีารจดทะเบยีนผดิพลาดแต่ต้องส่งเอกสารท่ีแสดงการได้มา การน�าส่งข้ึนทะเบยีนให้แก่พนักงานอยัการ และ

หากอยูร่ะหว่างขัน้ตอนขอเพิกถอนการเป็นทีร่าชพสัด ุกใ็ห้จดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องมาทัง้หมดเพือ่น�าสบืหกัล้าง 

ข้อสนันษิฐานของกฎหมายเรือ่งผูม้ช่ืีอในเอกสารมหาชนให้ได้ความชัดเจนว่าสถานศกึษานัน้ๆ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์

ที่แท้จริง ไม่ใช่กระทรวงการคลัง (หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๔/๗๒๔๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕)

   (๗) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ส�าเนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในคดี

หมำยเหต ุการจัดเตรียมเอกสารเป็นไปตามข้อพิพาท 

 ๓. วิธีกำรคุมครองชั่วครำวก่อนพิพำกษำ

  กรณีแก้ต่างหน่วยงานตัวความที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อถูกบังคับใช้วิธีการคุ้มครอง

ชัว่คราวและมคีวามประสงค์ขอให้ศาลเพกิถอนวธิกีารชัว่คราวทีศ่าลก�าหนด ไม่มข้ีอเทจ็จริงและพยานหลกัฐาน 

ที่แสดงว่าค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่มีมูลซ่ึงพยานหลักฐานจะข้ึนอยู่กับเร่ืองท่ีฟ้องว่าเกี่ยวกับเร่ืองอะไร เช่น  

ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ได้กระท�าละเมิด การกระท�าตามค�าฟ้องไม่เป็นความจริง ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องร้อง เป็นต้น

 ๔. กรณีผู้จะถูกฟ้องคดีถึงแก่ควำมตำยก่อนยื่นค�ำฟ้อง

  กรณีที่ผู้จะถูกฟ้องคดีถึงแก่ความตายก่อนยื่นฟ้องต่อศาลไม่อาจฟ้องผู้จะถูกฟ้องคดีได้ แต่อาจ

ฟ้องทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ของผู้จะถูกฟ้องคดีได้ 

  ปัญหาที่พบ

  ๑) หน่วยงานตวัความไม่สบืหาทายาทผู้มสีทิธริบัมรดกของผู้ถกูฟ้องคด ีเพือ่ทีจ่ะฟ้องทายาท

ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ถูกฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๐  

มาตรา ๑๖๐๑ และต้องฟ้องทายาทผู้มสีทิธรัิบมรดกภายใน ๑ ปี นบัแต่ผูถ้กูฟ้องคดตีาย หรอืควรได้รูถ้งึความตาย 

ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้นมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก�าหนด ๑๐ ปี นับแต่ลูกหนี้ตาย ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม

  การแก้ปัญหา

   เมือ่หน่วยงานตวัความพบว่าผูจ้ะถกูฟ้องคดถีงึแก่ความตายต้องด�าเนนิการคดัถ่ายและส่ง

เอกสารแก่พนักงานอัยการดังนี้ คือ

   ๑. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผู้ตาย

   ๒. ใบมรณะบัตรของลูกหนี้ผู้ตาย

   ๓. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร หรือสูติบัตร ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของ 

ลูกหนี้ผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ เช่น ภรรยาหรือสามี บิดามารดา และบุตร

ทุกคนของผู้ตาย เป็นต้น 

   ๔. ใบส�าคัญการสมรสของลูกหนี้ผู้ตาย (ถ้ามี)
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   ๕. ส�าเนาค�าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกของลูกหนี้ผู้ตายในกรณีที่ผู้ตายมีผู้จัดการมรดก

   ๖. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผู้จัดการมรดกของลูกหนี้ผู้ตาย

   ๗. ผลการสืบหาทรัพย์มรดกของลูกหนี้ผู้ตาย

   ๘. กรณีทรัพย์มรดกของผู้ตายโอนกรรมสิทธิ์ไปยังทายาทคนใด หรือบุคคลภายนอก 

ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีตาย ส�าเนาหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ส�าเนาโฉนดที่ดิน บันทึกถ้อยค�าของผู้โอน 

และผู้รับโอน นิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ จากส�านักงานที่ดินหรือส�าเนาทะเบียนรถยนต์ หรือส�าเนาบัญช ี

เงินฝากธนาคารของผู้ตาย เป็นต้น

  ๒) ในกรณผีูถ้กูฟ้องคดซีึง่เป็นบคุคลธรรมดาถงึแก่ความตายหลงัจากได้ยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลแล้ว 

และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

  ปัญหาที่พบ

  หน่วยงานตวัความไม่ได้สบืหาทายาทของผูถ้กูฟ้องคด ีเพือ่จะได้ย่ืนค�าร้องขอให้ศาลเรยีกทายาท

เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒ ภายในก�าหนด ๑ ปี  

นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีถึงแก่ความตาย

  ทางแก้ปัญหา แจ้งหน่วยงานตัวความด�าเนินการตามข้อ ๑ โดยอนุโลม

  ๓) ในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตายระหว่างอยู่ในชั้นบังคับคดี 

   กรณีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตายระหว่างอยู่ในชั้นบังคับคดี ทายาท

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค�าพิพากษาต่อไป ศาลออกค�าบังคับแก่ผู้จัดการมรดกได้โดย ไม่ต้องเรียก

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าเป็นคู่ความแทนที่ก่อนหน่วยงานตัวความไม่ได้สืบหาท่ีอยู่ของทายาทผู้ตายพร้อมรวบรวม

เอกสารหลักฐานส่งให้พนักงานอัยการเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ก่อนฟ้อง

 ๕. กำรคัดค้ำนค�ำร้องขอด�ำเนินคดีโดยขอยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำล (กำรขอด�ำเนินคดีอย่ำง 

คนอนำถำเดิม)

  ตัวความไม่ได้จัดท�าค�าชี้แจงและส่งเอกสาร ดังนี้

  ๑) เอกสารผลการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีว่ามีทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

  ๒) ผลการตรวจสอบการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ว่าประกอบอาชีพใด มีรายได้หรือ 

เงินเดือนเท่าใด

  ๓) ภาพถ่ายบ้านพัก ที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดี สถานประกอบกิจการงานของผู้ฟ้องคดี

  ๔) ตรวจสอบญาตใิกล้ชดิ เช่น บตุร ว่ามอีาชพีใด มฐีานะทางการเงินอย่างไร เพราะผู้ฟ้องคดี

อาจมีบุตรที่ประกอบธุรกิจที่มีฐานะเพียงพอที่โจทก์จะหยิบยืมเงินมาช�าระค่าธรรมเนียมได้

 ๖. ก�ำหนดระยะเวลำกำรส่งส�ำนวนคดี

  หน่วยงานตัวความไม่ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ด่วนมาก ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง  

การด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานอัยการมีเวลาอย่างเพียงพอในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดครบถ้วนซึ่งจะเป็นผลดีกับการด�าเนินคดีการส่งเรื่อง
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ให้พนักงานอัยการในระยะเวลากระชั้นชิดกับที่จะขาดอายุความท�าให้พนักงานอัยการต้องเร่งรีบพิจารณา 

และรีบฟ้องไปให้ทันโดยไม่มีโอกาสจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดครบถ้วนซึ่งอาจม ี

ข้อผดิพลาดเกิดขึน้ได้ อย่างไรกต็ามในทางปฏบัิติเมือ่หน่วยงานตัวความไม่ปฏบิติัตาม มติคณะรฐัมนตรีโดยไม่ได้

ส่งเรือ่งให้พนักงานอยัการด�าเนนิการก่อนขาดอายคุวาม ๓ เดอืนหรอืส่งในระยะกระชัน้ชดิใกล้จะขาดอายคุวาม  

ส�านกังานอยัการทีร่บัผิดชอบในการด�าเนนิคดปีกครองแต่ละส�านกังาน อาจมนีโยบายในการรับเร่ืองทีไ่ม่เหมอืนกัน  

โดยบางส�านักงานอาจถือเคร่งครัดและไม่รับเรื่องไว้ด�าเนินการ ในส่วนของส�านักงานคดีปกครองนั้นได้ขอ 

ความร่วมมือจากพนักงานอัยการผู้ปฏิบัติงานให้พยายามผ่อนปรนและรับเร่ืองไว้ด�าเนินการ แต่ถ้าหน่วยงาน 

ตวัความแห่งใดไม่ถอืปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวข้างต้น โดยส่งเร่ืองล่าช้ามากจนไม่อาจจัดท�าค�าฟ้องได้ทนั  

ส�านักงานคดีปกครองจะใช้มาตรการเคร่งครัดส�าหรับหน่วยงานตัวความดังกล่าว โดยไม่รับด�าเนินการและ 

คืนเรื่องให้ตัวความ

 ๗. เม่ือหน่วยงำนตวัควำมได้รับแจ้งผลคดจีำกพนกังำนอยักำรแล้ว หำกประสงค์จะอทุธรณ์หรอื

ฎีกำท�ำควำมเห็นในประเด็นต่ำงๆ โดยละเอียด

  กรณีที่หน่วยงานตัวความมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของพนักงานอัยการ เช่น พนักงาน 

อัยการมีความเห็นควรไม่อุทธรณ์ แต่หน่วยงานตัวความประสงค์จะอุทธรณ์ หน่วยงานตัวความไม่มี ค�าชี้แจงใน

แต่ละประเดน็โดยละเอยีดให้ชดัเจนทัง้ข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย หากหน่วยงานตัวความประสงค์จะได้เอกสาร

หลักฐานในช้ันพจิารณาของศาลเพือ่ประกอบการพจิารณาการโต้แย้งค�าพพิากษาในประเดน็ใด บางครัง้หยบิยก

ประเด็นที่ไม่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้น

 ๘. ปัญหำที่เกิดขึ้นกรณีส่งเรื่องให้แก้ต่ำงทำงไปรษณีย์

  ในการแจ้งความประสงค์ขอให้พนักงานอัยการด�าเนินการแก้ต่างนั้น หากหน่วยงานตัวความ 

ใช้วธิกีารส่งเรือ่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั ให้ส่งเรือ่งมายังส�านกังานคดปีกครองก่อนครบก�าหนดระยะเวลา 

ยืน่ค�าให้การอย่างน้อย ๑๕ วนัท�าการ เนือ่งจากเคยมหีน่วยงานตวัความบางแห่งได้ส่งเรือ่งคดแีก้ต่างให้พนกังาน

อัยการทางไปรษณีย์และหนังสือส่งเรื่องลงนามก่อนครบก�าหนดยื่นค�าให้การในระยะเวลากระชั้นชิดหรือ 

บางหน่วยงานได้ส่งเรือ่งมาล่วงเลยก�าหนดระยะเวลายืน่ค�าให้การแล้ว อกีทัง้เอกสารหลกัฐานทีส่่งมายงัไม่ครบถ้วน 

สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะใช้ในการด�าเนินคดีได้ การที่หน่วยงานส่งเรื่องมาในระยะเวลากระชั้นชิดใกล้ครบก�าหนด

ระยะเวลายืน่ค�าให้การ หรอืล่วงเลยก�าหนดระยะเวลายืน่ค�าให้การดงักล่าว ท�าให้เกดิปัญหาและอปุสรรคในการ

ด�าเนินคดีอย่างมาก เนื่องจากกรณีการส่งเรื่องทางไปรษณีย์นั้น ส�าหรับส�านักงานคดีปกครองไม่ได้มีบทบัญญัติ

ของกฎหมายเช่นเดยีวกับข้อ ๑๓ แห่งระเบียบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวิธพีจิารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะให้ถือเอาวันที่ส่งเอกสารแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาล  

จนเป็นเหตุให้การด�าเนินคดีล่าช้าในระหว่างการน�าส่งอันมีผลท�าให้ล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการ

ตามกฎหมาย และการส่งเรื่องทางไปรษณีย์มักจะมีปัญหาการขาดซึ่งเอกสารส�าคัญในการด�าเนินคดี

 ๙. ปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนงำนของผู้ประสำนงำนคดี หน่วยงานตัวความบางหน่วยงานที่  

ส่งเรือ่งมาให้ส�านกังานคดปีกครองด�าเนนิคดแีทนไม่ได้แจ้งรายชือ่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ประสานงานคดี 

เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานหรือบางหน่วยงานมีขั้นตอนการด�าเนินการที่ล่าช้า ยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
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ด�าเนินคดีเท่าที่ควร

 สรุปปัญหำที่พบในทำงปฏิบัติ

 ๑. หน่วยงานตวัความส่งส�านวนมาให้โดยไม่มกีารจัดท�าสรปุข้อเทจ็จรงิ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการ

ในขั้นตอนต่อไปได้

 ๒. หน่วยงานตัวด�าเนินการยื่นค�าขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การต่อศาลไว้หลายคร้ังแล้วจึงส่ง 

ส�านวนมายังส�านักงานคดีปกครองโดยไม่มีการด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคดี ท�าให้พนักงานอัยการต้องยื่นค�าขอ

ขยายระยะเวลายื่นค�าให้การออกไปอีก ซึ่งศาลอาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย หรือไม่อนุญาต

ให้ขยายระยะเวลาเลย

 ๓. หน่วยงานตัวความส่งส�านวนคดีมายังส�านักงานคดีปกครองในระยะเวลากระช้ันชิดใกล้จะ

ครบก�าหนดระยะเวลายื่นค�าให้การ โดยไม่ยอมด�าเนินการยื่นค�าขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การต่อศาล  

ก่อนส่งส�านวนคดี

 ๔. หน่วยงานตัวความส่งส�านวนคดีมายังส�านักงานคดีปกครองล่วงเลยระยะเวลายื่นค�าให้การแล้ว

 ๕. หน่วยงานตัวความส่งเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะยื่นต่อศาล

 ๖. หนังสือมอบอ�านาจที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ขาดค�าสั่งมอบอ�านาจ ค�าสั่งแต่งตั้งการด�ารงต�าแหน่งของ 

ผู้มอบอ�านาจและของผู้รับมอบอ�านาจ และหลักฐานบัตรประจ�าตัวของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ หรือ

มติของที่ประชุมเรื่องการมอบอ�านาจ

 ๗. กรณีที่มีหน่วยงานตัวความตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไปซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันถูกฟ้องคดีเป็นคดี

เดียวกัน ส่งส�านวนคดีมายังส�านักงานคดีปกครองโดยไม่มีการประสานงานภายใน ท�าให้สรุปข้อเท็จจริงออกมา

ในทิศทางที่แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกภาพ

 ๘. กรณีท่ีหน่วยงานตัวความถูกฟ้องคดีตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป การส่งส�านวนมายังส�านักงาน  

คดีปกครองจะส่งมาไม่พร้อมกัน ท�าให้ต้องรอส�านวนจากอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยพนักงานอัยการต้องด�าเนินการ

ขอขยายระยะเวลาให้แก่หน่วยงานตัวความที่ส่งเรื่องมาก่อน ท�าให้การด�าเนินคดีล่าช้าออกไปอีก 

 ๙. เอกสารที่หน่วยงานตัวความส่งมาให้ ไม่ได้มีการรับรองส�าเนาถูกต้องทุกแผ่นทุกหน้า

 ๑๐. กรณทีีศ่าลมคี�าสัง่ให้ท�าค�าชีแ้จง หน่วยงานตวัความจดัท�าค�าชีแ้จงไม่ตรงตามประเด็นในค�าสัง่ศาล

 ๑๑. หน่วยงานตวัความไม่ถือปฏบิติัตามมติคณะรฐัมนตร ีตามหนงัสือส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  

ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่องการปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี  

เรื่องการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองอย่างเคร่งครัด

 ๑๒. หน่วยงานตัวความไม่ส่งค�าชี้แจงต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการก�าหนด โดยไม่ได้

แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ ท�าให้พนักงานอัยการต้องด�าเนินการขอขยายระยะเวลาออกไปโดยขาดเหตุผลอ้างอิง

ในค�าขอขยายระยะเวลา ท�าให้เกิดปัญหาในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งเรียกดูเอกสารของหน่วยงานตัวความ

 ๑๓. กรณอีทุธรณ์ค�าพพิากษาศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลปกครองสงูสดุ หน่วยงานตวัความส่งค�าช้ีแจง 

มาให้กระชั้นชิดใกล้ครบก�าหนดยื่นค�าอุทธรณ์ หรือในวันครบก�าหนดยื่นค�าอุทธรณ์





ส่วนที่ ๒

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด

(Workshop)
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อยระดมควำมคิด
(Workshop)

 กลุ่มที่  หัวข้อกำรประชุมกลุ่ม

 ๑ ปัญหา-อปุสรรคของการส่งส�านวนทางไปรษณย์ีตลอดจนวธิกีารป้องกันแก้ไขปัญหาและอปุสรรค

ที่เกิดขึ้น

 ๒ ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีปกครอง  

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๓ ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพ่ือแก้ต่างคดีปกครอง 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๔ ปัญหา-อปุสรรคในการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและเหตผุลในการจดัท�าค�าแก้อทุธรณ์ วธิกีารป้องกนัแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๕ ปัญหา-อุปสรรคในการจัดท�าค�าชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ตลอดจนวิธีการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๖ ปัญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือ/ใบมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีและเอกสารประกอบ 

เพื่อส่งพนักงานอัยการ ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๗ ปัญหา-อุปสรรคเก่ียวกบัการไต่สวนค�าร้องขอทเุลาการบงัคบัตามกฎหรอืค�าสัง่ค�าร้องขอให้คุม้ครอง

ประโยชน์ในระหว่างพิจารณาคดี หรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๘ ปัญหา-อุปสรรคในวนัสิน้สุดการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ ในวนันัง่พจิารณาคดคีรัง้แรก วันฟังค�าพพิากษา 

หรือค�าสั่งศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๙ ปัญหา-อุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของตัวความ และการบังคับคดี 

ตามค�าพิพากษา ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๑๐ ปัญหา-อุปสรรคในการตั้งผู้ประสานงานคดีเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงและการประสานงานระหว่าง

ตัวความกับพนักงานอัยการ (เฉพาะการมาพบพนักงานอัยการและการน�าพยานมาพบพนักงาน

อัยการ) ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๑๑ ปัญหา-อปุสรรคในการว่าต่างและแก้ต่างในคดปีกครองทีม่ข้ีอสญัญาอนญุาโตตลุาการ การขอบงัคับ

ตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน 

วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๑๒ ปัญหา-อปุสรรคในการด�าเนนิการตามค�าสัง่ศาลเช่น ค�าสัง่ให้แยกฟ้อง การขอขยายระยะเวลา ฯลฯ  

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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 กลุ่มที่  หัวข้อกำรประชุมกลุ่ม

 ๑๓ ปัญหา-อุปสรรคในการก�าหนดวันครบระยะเวลาการฟ้อง และเหตุจ�าเป็นอื่นที่จะขอฟ้องคดี เมื่อ

ล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาการฟ้องในหนงัสอืส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการ ในคดพีพิาทเกีย่วกับค่าปรับ

รายวัน ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการจ้างลูกจ้างรายใหม่ท�างานให้แล้วเสร็จ ค่าควบคุมงาน ค่าซ่อมแซม

งานช�ารุดบกพร่อง ค่าปรับและเงินทุนที่ต้องคืนตามสัญญารับทุน เงินค่าเวนคืนท่ีหน่วยงานจ่าย

เกินไป และระยะเวลาการด�าเนินการยื่นค�าเสนอค�าพิพาทเสนออนุญาโตตุลาการ ฯลฯ ตลอดจน

วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๑๔ ปัญหา-อปุสรรคในการบรหิารจดัการเพือ่ไม่ให้ส�านวนคดีขาดอายคุวาม หรอืพ้นระยะเวลาฟ้องคดี 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ๑๕ ปัญหา-อปุสรรคในการเบกิจ่ายเงนิค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคด ีการไต่สวนยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อระดมควำมคิดเห็น (Workshop)

กลุ่มที่ ๑ 

หัวข้อ 

ปัญหา-อุปสรรคของการส่งส�านวนทางไปรษณีย์ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นางชนิญญา ชัยสุวรรณ 

รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นางฉัตราพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมที่ดิน 

 ๒. นางสาวสุดาพร สกุลดี นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ๓. นายปิยะพงษ์ โกมลเสวิน นิติกร/ส�านักงานประกันสังคม

 ๔. นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิพักษ์ นติกิรปฏิบตักิาร/ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 ๕. นางฐิตินันท์ สองสมุทรจิตร์ นิติกรช�านาญการ/กรมการค้าต่างประเทศ

 ๖. นายพงษ์เกียรติ สิทธิเวช นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

 ๗. นายณัฐกิตติ์ สมสุข นิติกร/มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๘. นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมศิลปากร

 ๙. นางสาวปัทมา คัจฉพันธุ์ นิติกร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑๐. นางวราภรณ์ ลิ้มสงวน นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมทางหลวง
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคของการส่งส�านวนทางไปรษณีย์ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. อาจท�าให้หนงัสอืขอความอนเุคราะห์
และเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งส่งไปให้
ด�าเนินคดีสูญหาย ไม่ถึงผู้รับ

๒. ไม่สามารถก�าหนดระยะเวลาได้อย่าง 
ชดัเจนว่า หนังสอืขอความอนุเคราะห์ 
และเอกสารท่ีเกีย่วข้องจะถึงผู้รับเม่ือใด 

 ๓. หนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดส่งไปทาง 
ไปรษณีย์อาจถูกจัดส่งไปยังสถานที่อื่น  
ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ
หน่วยงาน

 ๔. หนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ในคดีท่ีขอให้
แก้ต่าง) อาจมาถึงเมื่อพ้นก�าหนด
ระยะเวลายื่นค�าให้การ อีกท้ัง หาก
หน่วยงานไม่ได้ขยายระยะเวลายื่น
ค�าให้การ อาจเป็นอุปสรรคท่ีต้อง 
มาขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาออกไป

  พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืน
เอกสารต่อศาล หน่วยงำนของรัฐ 
และส�ำนักงำนคดีปกครองไม่ได้มี
บทบัญญัติของกฎหมำยรองรับไว้
ในท�ำนองอย่ำงเดียวกัน

 ๘. มีบางหน่วยงานที่แจ้งว่า มีบุคลากร
ของหน่วยงานกฎหมายจ�านวนน้อย  
ในกรณทีีต้่องส่งเรือ่งไปยงัส�านกังาน
คดปีกครองอ่ืนๆ ประจ�าศาลปกครอง 
ภูมิภาค อาจมีข้อจ�ากัด และมีความ
ยุ่งยาก

 การส่งเร่ืองของหน่วยงานตัวความ
ให ้แก ่ส�านักงานคดีปกครอง ในทุก
ประเภทคดีทีข่อให้ส�านกังานคดปีกครอง
เป็นผู ้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดี ให ้
หน ่วยงานตัวความต ้องส ่ง เร่ืองให ้
ส�านักงานคดีปกครองด้วยตนเอง โดย 
ผู ้ประสานคดีซึ่งได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานตัวความ
 การน�าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ด�าเนินคดี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาส่งด้วยตนเองนั้น ท�าให้หน่วยงาน 
ตัวความสามารถทราบถึงความประสงค์
ที่แท ้จริง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และท�าให้ทราบช่องทางในการติดต่อ 
ประสานงานกัน เช่น ทราบว่าผู้ใดเป็น
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานคดี 
หมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีจ่ะใช้ในการ
ประสานงานระหว่างกัน เป็นต้น
 ส�าหรับบางหน่วยงานท่ีแจ้งว ่ามี 
บคุลากรของหน่วยงานกฎหมายจ�านวนน้อย  
ในกรณีที่ต้องส่งเรื่องไปยังส�านักงานคดี
 ดังนัน้ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ก็ขอให้ผู้ประสานคดีของ
หน่วยงานตัวความพยายามหรอืเร่งตดิต่อ
สื่อสารกับพนักงานอัยการเจ้าของเร่ือง
โดยเร็ว
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๒

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีปกครอง 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายสถาพร บ�ารุงไทย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายภาสพงศ์ ขาวกระจ่าง นิติกร ๖ว/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ๒. นายกฤษดา เชยคาน นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 ๓. นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ นิติกรช�านาญการพิเศษ/ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๔. นายสังวาลย์ ค้นหา นิติกร ๗ว/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ๕. นางประครองศักดิ์ ขันเพียแก้ว นิติกรช�านาญการ/กรมการปกครอง

 ๖. นางสาวอังคณา โชติช่วง นิติกร ๖/การประปานครหลวง

 ๗. น.ท.พิทักษ์ เพียรพิทักษ์ หวัหน้าแผนกความรบัผดิทางละเมดิ/ส�านกังานพระธรรมนญู

ทหารอากาศ

 ๘. นางสาวเพ็ญพิมล อรุณสุรัตน์ นิติกรอาวุโส ส�านักคดี/ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๙. นายภูมินทร์ สิงหลกะนนท์ นิติกร/กรมทางหลวงชนบท

 ๑๐. นางธนภร คัฒทะจันทร์ นิติกรช�านาญการ/มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๒

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีปกครอง 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. ในกรณีขอให้ว่าต่าง และเอกสารซึ่ง

มีความส�าคัญในคดีซ่ึงอยู ่ในความ

ครอบครองของบคุคลภายนอก หรอื

อยูห่น่วยงานอ่ืน ซึง่ต้องใช้ระยะเวลา

ในการด�าเนินการ

๒. ในกรณีก่อนฟ้องคดีต้องมีการสอบ

พยานบคุคล เพือ่รวบรวมข้อเทจ็จรงิ 

โดยพยานบุคคลอยู ่หน่วยงานอ่ืน  

ในสังกัดเดียวกัน หรือต่างสังกัด  

ต้องใช้เวลาในการตดิต่อประสานงาน

๓. กรณคีดิค่าเสยีหายและดอกเบ้ียตาม

กฎหมายที่ต้องส่งเรื่องให้หน่วยงาน

ทางการเงิน ซึ่งอยู ่ต่างหน่วยงาน

ด�าเนินการให้ ท�าให้เกิดความล่าช้า

๔. นิติกรบางหน่วยงานไม่เคยท�าเร่ือง

ฟ ้องคดีปกครอง กรณีเ ก่ียวกับ 

อายุความ ต้องด�าเนินการอย่างไร

๑. ให้ผูป้ระสานงานในคดเีร่งส่งเอกสาร

เท่าที่มีอยู่ในความครอบครองมาให้

พนักงานอัยการก่อน โดยให้แจ้งว่า 

เอกสารใดมีความความส�าคัญแก่คดี

อย่างไร ในประเด็นใด และอยู่ใน

ความครอบครองของผู้ใด รวมทั้ง 

เหตุขัดข ้องที่ ไม ่อาจน�าเอกสาร 

ดังกล่าวมาได้เพือ่ให้พนกังานอัยการ

พิจารณาถึงความส�าคัญของเอกสาร

ดังกล่าวเสียก่อน เมื่อหากมีการ

ด�าเนินการในทางการศาล พนักงาน

อัยการอาจขอให้ศาลมีค�าสั่งเรียก

เอกสารดังกล่าวมาประกอบการ

พิจารณาได้

๒. ให้ผูป้ระสานงานในคดต้ีองเร่งตดิต่อ 

ประสานงานโดยเรว็ หากมเีหตขุดัข้อง 

ให้เสนอผูบ้งัคบับญัชาก�าหนดนโยบาย

๓. ด�าเนินการตามข้อ ๒.

๔. ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้จากแนว 

ค�าพพิากษาของศาลปกครอง หรอืศาลอ่ืน  

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินคดี
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๓

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดีปกครอง 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายวิรัช ธัญญะกิจ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมเจ้าท่า

 ๒. นายชีวิน อินทรนุกูล นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมชลประทาน

 ๓. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมควบคุมมลพิษ

 ๔. พันโท ค�าแสน ว่องไว หัวหน้าแผนกคดีอาญาและวินัย/กองทัพบก

 ๕. นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน นิติกร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๖. นายภัควัสส์ รุ่งโอภาวิศิษฏ์ เจ้าหน้าที่นิติกร/บริษัท ที โอ ที จ�ากัด (มหาชน)

 ๗. นายไกรสิทธิ์ ทองโชค นิติกรช�านาญการ/กรุงเทพมหานคร

 ๘. นางสาวดารุณี ธนาพรสังสุทธิ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมสรรพากร

 ๙. นายมัธศักดิ์ เรืองแสน นิติกร ๔/การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 ๑๐. นาวาเอก อรรณพ แจ่มศรีใส รองผู้อ�านวยการกองคดี/ส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๓

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการสรุปเรื่อง การชี้แจง ส่งเอกสารให้พนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดีปกครอง 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. หน่วยงานตัวความได้รับหมายแจ้ง 

ค�าสัง่ให้จดัท�าค�าให้การหรอืค�าให้การ

เพิ่มเติมในระยะเวลากระชั้นชิด

๒. ไม่ได้รบัความร่วมมอืจากพยานบคุคล  

พยานเอกสารกระจัดกระจายอยู ่

หลายแห่ง เป็นเหตุให้ต้องใช้ระยะ

เวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและ

เอกสารในการจัดท�าค�าชี้แจงข้อ

เท็จจริงเพ่ือจัดท�าค�าให้การ หรือ 

ค�าให้การเพิ่มเติม

๑. ให้มีหน่วยงานคัดกรองที่เกี่ยวกับ

เร่ืองค�าส่ัง/หมายศาล เช่น หมายศาล

ที่ก�าหนดระยะเวลาเร่งด่วน เป็นต้น 

เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเร็ว

๒. ให้หน่วยงานด�าเนินการดังนี้

 - มีหนังสือแจ้งให้พยานบุคคลท่ี 

เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลาย- 

ลกัษณ์อกัษรหรอืให้จดัส่งเอกสารไป

ยังหน่วยงานหลัก

  หากไม่ได้รับความร่วมมือให้

นิติกร ผู้ประสานคดีเดินทางไปสอบ

ข้อเท็จจริงหรือไปติดตามเอกสาร

ด้วยตนเอง

  ท้ังนีเ้พือ่จดัท�าค�าชีแ้จงข้อเท็จจริง 

ส่งไปยังพนักงานอัยการเพื่อจัดท�า 

ค�าให้การ หรือค�าให้การเพิ่มเติม

  หากมีเหตุขัดข้องไม่อาจด�าเนิน

การให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 

ศาลก�าหนดให ้มีหนังสือแจ ้งให ้

พนักงานอัยการเพื่อขอขยายระยะ

เวลายื่นค�าให้การ หรือค�าให้การ

เพิ่มเติม
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๓. ความล่าช้าซึ่งเกิดจากการเสนอข้อ

เท็จจริง และความเห็นตามล�าดับ

ชั้นในสายการบังคับบัญชาก่อนส่ง

ค�าชี้แจงให้พนักงานอัยการ

๓. ให้หน่วยงานตวัความด�าเนนิการดงันี้

 - นติกิรผูป้ระสานคดอีาจประสาน

กับพนักงานอัยการเจ้าของส�านวน 

เพือ่จดัส่งร่างข้อเทจ็จริงเพือ่พจิารณา 

ไปพลางก่อน

 - ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัด

ด�าเนนิการตามสายการบงัคบับัญชา

โดยด่วน
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๔

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการจัดท�าค�าแก้อุทธรณ์ 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อ�านวยสมบัติ 

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายณัฐฐ์ผดุงศักดิ์ เสนาภักดิ์ นิติกรอาวุโส ๕/บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ๒. นายช�านาญ เล็กสกุล นิติกรช�านาญการ/กรมราชทัณฑ์

 ๓. นายวันชัย ปิ่นแก้ว นิติกรช�านาญการ/กรมราชทัณฑ์

 ๔. นายสุรินทร์ นิมิตรพันธ์ นิติกรช�านาญการ/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 ๕. นายปกรณ์ ภูฆัง นิติกรปฏิบัติการ/กรมทรัพยากรน�้า

 ๖. นายวิเชียร ค�าชุม นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมทรัพยากรน�้า

 ๗. นางสาวศิจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์ นิติกร/กรมประมง

 ๘. นายพุฒิพงษ์ อบสุวรรณ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 

พันธุ์พืช

 ๙. นางสาวศราวดี อุ่นภิรมย์ นิติกร ๓/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ๑๐. นายประมวล เฉลียว ผูอ้�านวยการกลุม่นติกิาร/ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๔

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการจัดท�าค�าแก้อุทธรณ์ 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. หน่วยงานตวัความเป็นหน่วยงานใหญ่ 

มีหน่วยงานภายในหลายหน่วยงาน 

เมื่อได้รับหมายแจ้งค�าสั่งให้จัดท�า

ค�าแก้อุทธรณ์เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ี

ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ 

ประกอบกับได้รับหมายแจ้งค�าสั่ง 

ในระยะเวลากระชั้นชิด

๒. มีบุคลากรไม่เพียงพอ และปริมาณ

งานมาก

๑. หน่วยงานตัวความอาจด�าเนินการ

ดังนี้

 - จัดให ้มีหน่วยงานคัดกรองที่

เกี่ยวกับเรื่องค�าสั่ง/หมายศาล เช่น  

หมายศาลทีก่�าหนดระยะเวลาเร่งด่วน  

เป็นต้น เพือ่ลดขัน้ตอนในการปฏบิติังาน  

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเร็ว

 - หากไม่อาจด�าเนินการจัดท�า 

ค�าช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้อุทธรณ์

ได้ทันภายในก�าหนดระยะเวลา ให้มี

หนังสือแจ้งเหตุขัดข้อง ให้พนักงาน

อยัการยืน่ค�าร้องขยายระยะเวลายืน่

ค�าแก้อุทธรณ์

๒. ควรเสนอให้มีการเพิ่มบุคลากรให้

เหมาะสมกับปริมาณงาน
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๕

หัวข้อ

 ปัญหา-อุปสรรคในการจัดท�าค�าชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายภูมิชาย ทานัธยพงศ์ 

อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายขวัญชัย อนันทานนท์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมที่ดิน

 ๒. นายสุบิน แสงสุริยา นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๓. นายเอกราช โภชนกิจ นิติกรปฏิบัติการ/กรมการขนส่งทางบก

 ๔. นางสาวสาณิภา คัมภีรภาพ นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ๕. นางสาวสุรางคนา สุกโรดม นิติกร/กรมศุลกากร

 ๖. นางรัตนา อัคนิบุตร นิติกร ๗/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ๗. นางสาววรัทยา วรรณกลัด นิติกร ๕/บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

 ๘. น.ท.อรสรรค์ ศรีผุย หวัหน้าแผนกคดีปกครอง/ส�านกังานพระธรรมนญูทหารอากาศ

 ๙. นางสาวอัญชุลี ห่อสมบัติ นิติกร ส�านักคดี/ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๑๐. นายเอกพจน์ นวมจิต นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมทางหลวง
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๕

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการจัดท�าค�าชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการอุทธรณ์

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. ระยะเวลาในการยืน่อทุธรณ์ทีก่ฎหมาย 

ก�าหนดไว้ ๓๐ วันน้ัน เกิดปัญหา 

ในทางปฏบิตั ิเพราะกว่าทีต่วัความจะ 

พจิารณาว่าควรอทุธรณ์หรอืไม่อทุธรณ์  

ต้องผ่านหลายขั้นตอน ตั้งแต่รอ

ความเห็นจากพนกังานอยัการแจ้งไป  

แล้วต้องมีกระบวนการภายในของ 

ตวัความทีต้่องรวบรวมตรวจค�าพพิากษา 

และเสนอความเหน็ต่อผูบั้งคบับัญชา 

ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อีกท้ัง 

ในกรณีท่ีหน่วยงานภายในตัวความ

อยู่ในส่วนภูมิภาคจะต้องส่งเรื่องไป

ยงัส่วนภูมภิาคก่อนแล้วส่งเรือ่งมายงั

ส่วนกลาง ท�าให้เสนอข้อเท็จจริงใน

ประเด็นที่จะอุทธรณ์ล่าช้า

๑. เน่ืองจากระยะเวลาในการย่ืนอทุธรณ์  

เป ็นกรณี ท่ีกฎหมายก�าหนดไว  ้

ไม่สามารถขยายได้ ดังน้ัน ในเบือ้งต้น 

ที่สามารถกระท�าได้ในขณะนี้คือ

พนักงานอัยการต้องคัดค�าพิพากษา

แล้วแจ้งผลคดใีห้เรว็ทีส่ดุ และเตรยีม

ร่างค�าอุทธรณ์รอเอาไว้เลยเพราะ

ในบางคร้ังถ้ารอหน่วยงานตัวความ

แจ้งความประสงค์ที่จะอุทธรณ์กลับ

มาก่อนแล้วจึงจัดท�าค�าอุทธรณ์อาจ

ไม่ทันการ

  ส่วนหน่วยงานตัวความที่ได้รับ

หนังสือแจ้งผลคดีและค�าพิพากษา

ก็ต ้องรีบแจ้งความประสงค์และ

เหตผุลของการอทุธรณ์ทัง้ข้อเทจ็จรงิ

และข้อกฎหมาย ให้พนักงานอัยการ

ทราบโดยเร็วที่สุดเช่นกัน เพื่อให้

สามารถจัดท�าอุทธรณ์ย่ืนต่อศาลได้

ทันท่วงที

  ส่วนเงนิค่าธรรมเนยีมศาลในชัน้

อุทธรณ์แม้ล่าช้าไปบ้าง



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖58

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๒. การแจ้งความเหน็ว่าควรอทุธรณ์หรอื

ไม่ของพนกังานอัยการไปยงัตวัความ 

ไม่มีเหตุผลประกอบความเห็น

  พนักงานอัยการสามารถขอ

ขยายระยะเวลาในการวางเงินได้ 

ในระยะยาวหากต้องการให้มีการ

ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ 

คงต้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

เพื่อให้มีบทบัญญัติที่ให้อ�านาจศาล

สั่งขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้

๒. กรณีที่พนักงานอัยการเห็นควร

อุทธรณ์หรือไม่ พนักงานอัยการ

ได้แจ้งความเห็นควรอุทธรณ์หรือ 

ควรไม่อุทธรณ์พร้อมเหตุผลโดย

สังเขปให้ตัวความพิจารณาแล้ว
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๖

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือ/ใบมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีและเอกสารประกอบ

เพื่อส่งพนักงานอัยการ ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: เรือโทนราชูวงศ์ โลกะกะลิน 

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายพิเชษฐ โชคบุญธิยานนท์ ผูอ้�านวยการกองนติกิาร/บรษิทั วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั

 ๒. นางสาวนิติยา อะริยะ นิติกรปฏิบัติการ/กรมการบินพลเรือน

 ๓. ว่าที่ ร.ต. สิงหปิญะ วิชานนะ นติกิรช�านาญการ/ส�านกังานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

 ๔. นายมนตรี ธรรมวัฒน์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมทางหลวง

 ๕. นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ๖. นางสาวภัทราวรรณ แท้เที่ยง นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๗. นายสราวุธ ฤทธิรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ/กรมควบคุมมลพิษ

 ๘. พันเอก ธีรพล ปัทมานนท์ รองผู้อ�านวยการกองคดี/กองทัพบก

 ๙. นายเผด็ด สุวรรณกิจ นติิกรปฏิบติัการ/ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร

 ๑๐. นางสาวสมกนก โชคล�้าเลิศ นิติกร ๖/องค์การคลังสินค้า
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๖

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือ/ใบมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีและเอกสารประกอบ

เพื่อส่งพนักงานอัยการ ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. การมอบอ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่

หรือตัวบุคคลในกรณีสับเปลี่ยนและ

โยกย้ายต�าแหน่ง

๑. กรณีมีค�าสั่งมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด 

เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับ

การด�าเนินคดีปกครอง ให้ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายตามค�าสัง่ดงักล่าว ลงนาม 

ในใบมอบอ�านาจเพ่ือมอบหมายให้ 

พนักงานอัยการด�าเนินคดีแทน 

หน่วยงาน

๒. กรณอียูร่ะหว่างการเปลีย่นตัวบคุคล  

ผูด้�ารงต�าแหน่งให้ผูรั้กษาราชการแทน  

เป็นผู้ลงนามในใบมอบอ�านาจเพื่อ

มอบหมายให้พนกังานอยัการด�าเนนิ

คดีแทนหน่วยงาน

๓. กรณีที่มีการแต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ของหน่วยงานแล้ว ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ดงักล่าวเป็นผูล้งนามในใบมอบอ�านาจ 

เพื่อมอบหมายให้พนักงานอัยการ

ด�าเนินคดีแทนหน่วยงาน

  ทั้งนี้ เมื่อด�าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งตาม ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ 

แล้วเสร็จให้จัดส่งใบมอบอ�านาจ

พร ้ อม เอกสาร ท่ี เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ 

การมอบอ�านาจไปยงัพนกังานอยัการ 

ผู้รับมอบอ�านาจโดยเร็ว โดยไม่ต้อง

รอหนังสือแจ้งจากพนักงานอัยการ
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๒. การมอบอ�านาจในรปูองค์กรกลุม่จะ

ต้องด�าเนินการอย่างไร

 ๒.๑ หากคณะกรรมการมีองค์- 

ประกอบจากบคุคลในหน่วย- 

งานเดียวกัน

 ๒.๒ หากคณะกรรมการมีองค์- 

ประกอบจากบุคคลต ่าง- 

หน่วยงาน

  คณะกรรมการ (ตามข้อ ๒.๑ 

และข ้อ ๒.๒ ของป ัญหาและ

อุปสรรค) อาจประชุมโดยมีมติ 

มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งใด เป ็นผู ้มี

อ�านาจท�าการแทนคณะกรรมการ 

ในการมอบอ�านาจให้พนกังานอยัการ 

ด�าเนนิคดีแทนคณะกรรมการดังกล่าว  

รวมท้ังให้พนักงานอัยการมีอ�านาจ

มอบอ�านาจช่วงในการด�าเนินคดี

แทนคณะกรรมการได้ด้วย

ข้อควรปฏิบัติ

- ในการประชุ ม

คณะกรรมการอาจ

มีวาระการประชุม 

เ กี่ ย ว กั บก า รมอบ

อ�านาจให้ด�าเนินคดี

แทนคณะกรรมการ

ไว้ล่วงหน้า แม้ยังไม่

เกิดกรณีการฟ้องร้อง

ต่อศาลขึ้นก็ตาม

- ในการประชุ ม

คณะกรรมการเพื่อมี

มติ ให้ค�านึงถึงองค์

ประชุมและองค์มติ

ตามกฎหมายหรือ 

ข้อบังคับการประชุม
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๗

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับการไต่สวนค�าร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่ง ค�าร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์

ในระหว่างพิจารณาคดี หรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: นายชัยฤทธิ์ คงมา

อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายวุฒดนัย เผือกสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ๒. นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

 ๓. นายชินเดช อภิธนขาล นิติกร/องค์การคลังสินค้า

 ๔. นายประพฤติ เติบโต นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๕. นายอนุวัฒน์ ชอบสันเทียะ นิติกร/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๖. นางสาวฐิติรัตน์ ใจกล้า นิติกร ๔/การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 ๗. นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง นิติกรปฏิบัติการ/กรมป่าไม้

 ๘. นายอิทธิพล ศิริเพชรภัทรกุล นิติกรปฏิบัติการ/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 ๙. นางสาวรักชนก ทองศรีจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ/กระทรวงการต่างประเทศ

 ๑๐. นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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กำรประสำนงำนภำยในขององค์กร

๑. การไม่ได้รับความร่วมมือจากพยาน

บุคคลไปไต ่สวน/พยานเอกสาร

กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง

กำรประสำนงำนภำยในขององค์กร

๑. ให้หน่วยงานด�าเนินการดังนี้

  มีหนังสือแจ้งให้พยานบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลาย- 

ลกัษณ์อกัษรหรอืให้จดัส่งเอกสารไป

ยังหน่วยงานหลัก

  หากไม่ได้รับความร่วมมือให้ 

นิติกรผู้ประสานงานคดีเดินทางไป

สอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองหรือไป

ติดตามเอกสารด้วยตนเอง

  ทั้ งนี้ เพื่อให ้พนักงานอัยการ 

จัดท�าค�าชี้แจงเพ่ือประกอบการ

ไต่สวนของศาลต่อไป

 - ขั้นตอนสุดท้าย หากมีความ

จ�าเป็นอาจขอให้ศาลออกหมายเรยีก

มาเป็นพยานในศาล

ข้อควรปฏิบัติ

๑. กรณีค�าร ้องขอ

ทุเลาการบังคับตาม

กฎหรือค�าสั่ง

 ค ว ร ชี้ แ จ ง ข ้ อ 

เท็จจริงในประเด็น

ดังนี้

 - ค ว า ม ช อ บ

ด้วยกฎหมายในการ

ออกกฎห รือค� าสั่ ง 

ทางปกครองทีเ่ป็นเหต ุ

แห่งการฟ้องคดี

 - การให้กฎหรือ

ค�า ส่ังทางปกครอง 

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ต่อไปจะไม่ท�าให้เกิด

ความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงที่ยากแก่การ 

เยียวยาแก้ไขในภาย- 

หลัง 

สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๗

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับการไต่สวนวิธีการชั่วคราวก่อนค�าพิพากษาของศาลปกครอง

ได้แก่ค�าร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งค�าร้องขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน

การพิพากษาหรือค�าร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับ

ตามค�าพิพากษา ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีพยาน 

บคุคลอยู่ต่างจงัหวัดหรอืต้องเดนิทาง 

ไปตดิตามเอกสารทีอ่ยูใ่นความครอบ

ครองของหน่วยอื่น

๓. พยานบุคคลที่เป็นต้นเรื่องเกษียณ

อายุราชการ/ย้าย/ลาออก ท�าให้

ไม่มรีายละเอยีดข้อเทจ็จรงิ และขาด

ความต่อเนื่องในการรับงานต่อจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กำรน�ำเสนอข้อเท็จจริงประกอบกำร

ไต่สวนของศำล

๑. ระยะเวลาในการการรวบรวมพยาน

หลักฐานท่ีเกี่ยวข ้องน้อยเกินไป 

กระชัน้ชดิท�าให้ยืน่ค�าร้องส่งเอกสาร

หรือบันทึกแถลงการณ์ไม่ทันภายใน

ระยะเวลาที่ศาลก�าหนด

๒. ไม่ทราบประเดน็การไต่สวน ในกรณี

ที่ศาลไม่ได้ก�าหนดประเด็น/ไม่ได้ส่ง

ค�าฟ้องมาด้วย/กรณีศาลยังไม่สั่งรับ

ฟ้อง/อื่น ๆ

๒. ให้หน่วยงานออกระเบียบค่าตอบแทน 

ในการติดตามพยาน รวมท้ังกรณีท่ี

ต้องมาให้ปากค�าในการไต่สวนของ

ศาลเพื่อจูงใจไปให้ถ้อยค�าต่อศาล

๓. ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารให้เป็น

ระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

ข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งการมอบหมายงานให้มีความ

ต่อเนื่อง

กำรน�ำเสนอข้อเท็จจริงประกอบกำร

ไต่สวนของศำล

๑. ให้มีหน่วยงานคัดกรองที่เกี่ยวกับ

เร่ืองค�าส่ัง/หมายศาล เช่น หมายศาล

ที่ก�าหนดระยะเวลาเร่งด่วน เป็นต้น 

เพือ่ลดขัน้ตอนในการปฏบิติังาน เพือ่ 

จดัส่งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยเร็ว

๒. ให้หน่วยงานด�าเนินการดังนี้

๒.๑ กรณหีมายแจ้งค�าส่ังของศาลไม่ได้จัด

ส่งส�าเนาค�าฟ้องมาด้วย ให้ขอคดัถ่าย 

ส�าเนาค�าฟ้องจากศาลเพ่ือประสานงาน

กับพนักงานอัยการต่อไป

๒.๒ ประสานงานกบัพนักงานอยัการเพ่ือ

ทราบประเด็นการชี้แจงข้อเท็จจริง

โต้แย้งประเด็นของคู่กรณีอีกฝ่ายใน

ชั้นไต่สวนโดยเร็ว

 - การทุเลาการ

บั งคับตามกฎหรือ 

ค�าสั่งทางปกครองนั้น 

จะเป็นอุปสรรคแก่

การบริหารงานของรัฐ 

หรือแก่บริการสาธารณะ 

ของตัวความ

๒. กรณีค�าร ้องขอ

บรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ก่อนการพิพากษาฯ

 ควรชี้แจงข้อเท็จ

จริงในประเด็นดังนี้

 - ความรบัผิดชอบ 

ของหน่วยงานทางปก- 

ครองหรือเจ้าหน้าที ่

ของรฐัเก่ียวกับมูลเหตุ 

ที่ฟ้องคดี 

 - ปัญหาอปุสรรค 

การบริหารงานของรัฐ  

หรือแก่บริการสาธารณะ 

ของตวัความ หากศาล 

มคี�าสัง่ก�าหนดมาตรการ

หรือวิธีการใด ๆ เพื่อ 

บรรเทาทุกข ์ให ้แก ่

คู ่ กรณีที่ เ กี่ ยวข ้อง

เป็นการชั่วคราวก่อน

การพิพากษาคดี



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖ 65

ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๘

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 

วันฟังค�าพิพากษา หรือค�าสั่งศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น

อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. เรือโท สว่าง มานาม นิติกรช�านาญการพิเศษ/ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ๒. นายสุภกฤต ทิพย์กุล นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 ๓. นางสาวสุภาณี ฤทธิ์ทอง นิติกร/กรมประมง

 ๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ นิติกรช�านาญการ/กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๕. นางสาวกานต์พิชชา เลิศเรืองฤทธิ์ นิติกร/กรมทรัพยากรธรณี

 ๖. นายนพรัตน์ มรรควิน นิติกร/การเคหะแห่งชาติ

 ๗. นายบวรฉัตร กาบกลอน นิติกร/กรมการแพทย์

 ๘. นางสาวพรพรรณ หรรษนันท์ นิติกรปฏิบัติการ/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๙. นางสาวภรนันท์ ขวัญทอง นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ๑๐. นายศุภชัย สงชู นติกิรช�านาญการ/ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๘

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 

วันฟังค�าพิพากษา หรือค�าสั่งศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. กรณีที่ศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการ

แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ต่อมาศาล

ได้ส่งค�าชีแ้จงและเอกสารของคูก่รณี 

อีกฝ่ายหน่ึงไปยังหน่วยงานตัวความ  

โดยมกี�าหนดเวลากระชัน้ชดิกบัก�าหนด

วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  

หรือศาลได้ส่งค�าชี้แจงและเอกสาร 

ของคู่กรณอีกีฝ่ายหนึง่ไปยงัหน่วยงาน 

ตัวความภายหลังเมื่อพ้นก�าหนด 

วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  

เมื่อหน่วยงานตัวความได้ตรวจสอบ

ค�าชี้แจงและเอกสารของคู่กรณีอีก

ฝ่ายหน่ึงแล้ว มีประเด็นท่ีจะช้ีแจง

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แต่พ้นก�าหนด 

วนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิไปแล้ว  

เป็นเหตใุห้เมือ่ยืน่ค�าชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 

เพ่ิมเติมเมื่อพ้นก�าหนดวันสิ้นสุด 

การแสวงหาข้อเท็จจรงิ อาจส่งผลให้ 

ศาลไม่รับฟังข้อเท็จจริงท่ีได้ยื่นเมื่อ 

พ้นก�าหนดเวลาดงักล่าว จงึเกดิปัญหา 

กับหน่วยงานตัวความ

๑. ให้หน่วยงานตวัความด�าเนนิการดงันี้

 - ตรวจสอบว่า ศาลแจ้งให้คู่กรณี

ทราบก�าหนดวันส้ินสุดการแสวงหา

ข้อเท็จจริงล ่วงหน้าไม ่น ้อยกว่า 

๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้ง 

ก� าหนดวัน ส้ิน สุดการแสวงหา 

ข้อเท็จจริงหรือไม่

 - หากอยูใ่นช่วงก�าหนดระยะเวลา  

๑๐ วัน นับแต่วันที่ได ้รับหมาย 

แจ้งก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา 

ข้อเท็จจริงแล้วศาลได้ส่งค�าชี้แจง

และเอกสารของคู่กรณีอีกฝ่ายให้แก่

หน่วยงานตัวความและหน่วยงาน 

ตวัความมีประเดน็ทีจ่ะชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 

เพิ่มเติม ให ้หน ่วยงานตัวความ 

มหีนงัสือแจ้งพนกังานอยัการเจ้าของ

ส�านวนทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว 

เพ่ือยื่นค�าร้องขอเล่ือนหรือยกเลิก 

ก�าหนดวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ

ต่อศาล

 - หากหน่วยงานตัวความได้รับ 

ค�าช้ีแจงข้อเท็จจริงและเอกสาร 

จากศาล ภายหลังก�าหนดวันส้ินสุด

การแสวงหาข้อเทจ็จรงิดงักล่าว และ

เมื่อตรวจสอบค�าชี้แจงข้อเท็จจริง 
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๒. หน่วยงานตัวความได้รับหมายแจ้ง

ก�าหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก

และสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ

เจ้าของส�านวน โดยมีก�าหนดเวลา 

กระชั้นชิดกับวันนั่งพิจารณาคด ี

ครัง้แรกของศาล เป็นเหตใุห้หน่วยงาน 

ตัวความไม่สามารถตรวจสอบสรุป 

ข้อเทจ็จริงของตลุาการเจ้าของส�านวน

ได้อย่างละเอยีดอกีทัง้ต้องเสนอผ่าน

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

 และเอกสารของคู่กรณีอีกฝ่ายแล้ว 

มีประเด็นท่ีจะต้องชี้แจงเพ่ิมเติม  

ให้มีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่ม

เติมดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการ

เจ้าของส�านวนโดยเร็ว เพื่อจะได้ยื่น

ค�าชี้แจงข้อเท็จจริงนั้นต่อศาลและ

อ้างเหตุท่ีได้รับค�าชี้แจงและเอกสาร

จากศาลเมื่อพ้นก�าหนดวันสิ้นสุด 

การแสวงหาข้อเทจ็จรงิ และขอให้ศาล 

ยกเลกิก�าหนดวนัสิน้สดุการแสวงหา

ข้อเท็จจริงเดิม

๒. หากหน่วยงานตัวความมเีหตุขดัข้อง 

ให้มีหนังสือแจ้งพนักงานอัยการ 

เจ้าของส�านวน เพือ่ยืน่ค�าร้องขอเลือ่น 

ก�าหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก

ต่อศาล
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๙

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของตัวความ 

และการบังคับคดีตามค�าพิพากษา ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ :นายเกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล

อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายสันติโชค กุลเศรษฐ นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานประกันสังคม

 ๒. นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว นติิกรช�านาญการ/ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 ๓. นายอ�าพร สิงห์เสนา นิติกร ๖ว/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ๔. พ.อ.อ.สมเกียรติ ธ�ารงพาณิชยกุล นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

 ๕. นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง นิติกร/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ๖. นายวชิรพันธ์ นาคก้อน นติกิรช�านาญการพเิศษ/ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

 ๗. นายธานี ศรีคงยศ นิติกรปฏิบัติการ/กรมการค้าภายใน

 ๘. นายโชคชัย ศรีชะนันท์ นิติกร/กรมศิลปากร

 ๙. นางสาวจันทิดาภา หาญทวี นิติกร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑๐. นายคุณานนท์ พลกิจ นิติกร ๖/การประปานครหลวง
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๙

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของตัวความ และการบังคับคดี

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานยัง

ไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการยึด หรือ

อายัดทรัพย์สิน และการขายทอด

ตลาดทรัพย์ที่ยึด

๒. ในกรณีท่ีทรัพย์ของลูกหน้ีตามค�าสั่ง

ทางปกครองทีต้่องใช้มาตรการบังคบั

มีเพียงชิ้นเดียวและมีเจ้าหนี้ตาม

ค�าพิพากษาอื่นน�ายึดเช่นเดียวกัน 

จึงน�าไปสู่ปัญหาว่า หากมีการขาย

ทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จะ

น�าหลักเกณฑ์เรื่องการเฉลี่ยทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาบังคับได้หรือไม่ เพราะ

สถานะของค�าพิพากษาและค�าสั่ง

ทางปกครองมีความแตกต่างกัน

๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องไป

ด�าเนินการบังคับให ้เป ็นไปตาม 

ค�าสั่งทางปกครองมีโอกาสเสี่ยง 

ในการถูกด�าเนินคดีอาญา

๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าระเบียบ

เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวให้ครบถ้วนทุก

หน่วยงาน (โดยศกึษาจากระเบยีบว่า

ด้วยการยึดอายัดและการขายทอด

ตลาด กรมสรรพากร กรมท่ีดนิ ฯลฯ)

๒. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

โดยให้เพิ่มบทบัญญัติ ในส่วนที่ ๘ 

การบังคับทางปกครอง ดังนี้

  “มาตรา.... ให้ค�าสัง่ทางปกครอง

มีสถานะเช่นเดียวกับค�าพิพากษา

ของศาล”

๓. สืบเนื่องจากข้อท่ี ๑ เมื่อหน่วยงาน

ได้ด�าเนินการจัดท�าระเบียบแล้ว  

การทีห่น่วยงานได้ด�าเนนิการให้เป็น

ไปตามระเบียบถือได้ว่า หน่วยงาน

ได้กระท�าไปโดยสุจริตตามระเบียบ 

ขั้นตอน มิได้มีเจตนาที่จะกระท�า

ความผิดในทางอาญา
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๔. ความไม่เข้าใจในพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น 

ในเรื่องรูปแบบค�าสั่ง, การแจ้งการ

เตอืน, ขาดความเข้าใจในการเลอืกใช้

มาตรการในสอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ

๕. ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ผูถ้กูค�าสัง่ทางปกครอง และหน่วยงาน 

ผู้ใช้มาตรการบังคับ

๔. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกีย่วข้อง 

กบัการใช้มาตรการบังคบัทางปกครอง 

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งดงักล่าว  

และจดัท�าคูมื่อว่าด้วยการใช้มาตรการ

บังคับทางปกครอง

๕. ควรจัดให้มีส�านักงานบังคับคดีหนี้

ภาครฐั ในคดทีีต้่องใช้มาตรการบงัคบั 

คดี โดยให้จัดตั้งขึ้นในส�านักงาน

บังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวง

ยุติธรรม เพราะเนื่องจากหน่วยงาน

ดังกล่าวมอีงค์ความรู้ในการยดึอายดั

ทรัพย์สิน
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๐

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการตั้งผู้ประสานงานคดีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและการประสานงานระหว่างตัวความ

กับพนักงานอัยการ (เฉพาะการมาพบพนักงานอัยการและการน�าพยานมาพบพนักงานอัยการ)

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายธวัชชัย เพ็งสมบัติ

อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายสาธิต ใช้สถิตย์ นิติกรช�านาญการ/กรมการขนส่งทางบก

 ๒. นายธัชกฤช สุวรรณโณ นิติกรช�านาญการ/กรมการค้าต่างประเทศ

 ๓. นายอ�าพนพงศ์ ชุมสมุทร นติกิรช�านาญการพเิศษ/ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

 ๔. นายวรพจน์ แพรัศมี นิติกรช�านาญการ/กรมการค้าภายใน

 ๕. นางสาววิไลลักษณ์ เค้าโนนกอก นิติกร/กรมศุลกากร

 ๖. นายอาณัติ จันดี นิติกร ๗/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ๗. นายฉัตรมงคล พรยศไกร นิติกร ๔/นายฉัตรมงคล พรยศไกร

 ๘. นายฉกาจนิตย์ จุณณะภาต นิติกร/บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 ๙. นางสาววรดานุช โถสุวรรณจินดา นิติกร ส�านักคดี/ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๑๐. นายสิทธิศักดิ์ สถิตย์ นิติกรปฏิบัติการ/มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๐

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการตั้งผู้ประสานงานคดีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและการประสานงานระหว่างตัวความ 

กับพนักงานอัยการ (เฉพาะการมาพบพนักงานอัยการ และการน�าพยานมาพบพนักงานอัยการ) 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

หน่วยงานตัวความแต่งตั้งนิติกรเป็น 

ผูป้ระสานงานคดโีดยไม่ได้แต่งตัง้เจ้าหน้าที ่

ผูรู้ข้้อเทจ็จรงิจากหน่วยงานต้นเร่ืองร่วมด้วย  

ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในการประสานงาน 

ระหว่างนิติกรกับหน่วยงานต้นเรื่อง 

ในการชี้แจงข้อเท็จจริง และรวบรวม

พยานหลักฐานให้กับพนักงานอัยการ

๑. ให้หน่วยงานตัวความแต่งตั้ง นิติกร

และเจ้าหน้าที่ผู ้รู ้ข ้อเท็จจริงจาก

หน ่วยงานต ้นเร่ืองร ่วมกันเป ็น 

ผู้ประสานงานคดี 

๒. หากหน่วยงานตัวความได้ชี้แจง

ข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ครบถ้วนเมื่อ

พนกังานอัยการได้เรียกให้ผูป้ระสาน

งานคดีมาพบแล้ว ผู้ประสานงานคดี

อาจร้องขอให้บันทึกส่ิงท่ีผู้ประสาน

คดีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ

เพ่ือเสนอผู ้บังคับบัญชาของตนม ี

ค�าสั่งต่อไป
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๑

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการว่าต่างและแก้ต่างในคดีปกครองที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

การขอบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายชัยพล โพธิ์เรือง 

อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นางสาวยุวณัฐ อ�าลา นิติกรช�านาญการ/กรมการค้าต่างประเทศ

 ๒. นายสันติภาพ วรรณุวาส นิติกรช�านาญการ/กรมการปกครอง

 ๓. นายปราการ แดงประดับ นติกิรปฏบิตักิาร/ส�านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

 ๔. นายวีรศักดิ์ ไทรงาม นิติกรช�านาญการ/กรมเจ้าท่า

 ๕. นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต นิติกรปฏิบัติการ/กรมทางหลวงชนบท

 ๖. นายสุริยะ พันธ์เพชร นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ๗. นางสาวปรีชญา บุสจะ นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๘. นายวีระยุทธ จตุภาคสัมพันธ์ นิติกรอาวุโส ๕/บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ๙. นางสาวธีรินทร สุขสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ/กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๑๐. นายธวัช ตันยุวรรธนะ นิติกรช�านาญการ/กรมราชทัณฑ์
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๑

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการว่าต่างและแก้ต่างในคดีปกครองที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

การขอบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. ปัญหำและอุปสรรคในกำรว่ำต่ำง

และแก้ต่ำงในคดีปกครองที่มีข้อ

สัญญำอนุญำโตตุลำกำร 

 สัญญาทางปกครองที่มีข้อสัญญา

ระบ ุในกรณีทีม่ข้ีอโต้แย้งเกดิขึน้ระหว่าง

คู ่สัญญา หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

สัญญา และคู่สัญญาไม่สามารถตกลง

กันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท

นั้นต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ือพิจารณา 

ช้ีขาด น้ัน ป ัญหาจะเกิดในกรณีที่ 

ข้อโต้แย้ง หรอืข้อพพิาททีเ่กดิขึน้ระหว่าง

คู่สัญญา ที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง 

ฝ่ายหน่ึง มีจ�านวนทุนทรัพย์ท่ีพิพาทกัน

เพียงเล็กน้อย แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ

เป็นจ�านวนท่ีสงูมากกว่าจ�านวนทุนทรพัย์

ที่พิพาทกันเสียอีก

๑.๑ ในกรณีว่ำต่ำง หากคู่สัญญาใน

สัญญาทางปกครองที่มีเงื่อนไขให้ระงับ

ข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้

ตกลงกันหรือสอบถามไปยังคู่สัญญาอีก

ฝ่ายแล้วตกลงสละเงื่อนไขให้ระงับข้อ

พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการและคดี

ดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการฟ้อง

คดีปกครองให้หน่วยงานขอรัฐดังกล่าว

สามารถส่งเรื่องให้ส�านักงานคดีปกครอง

ด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

๑.๒ ในกรณีแก้ต ่ำง ให้หน่วยงาน 

ทางปกครองเป็นผูพ้จิารณา แล้วแจ้งความ 

ประสงค์ว่าจะให้ส�านักงานคดีปกครอง

ด�าเนนิปกครอง ด�าเนนิคดีในกรณีแก้ต่าง 

ตามสัญญาที่ พิพาทต่อศาลปกครอง 

ต่อไปหรือไม่ โดยระบุเหตุผลท่ีไม่เสนอ

ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งตามสัญญาต่อ

คณะอนุญาโตตุลาการมาพร้อมหนังสือ

ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืประสงค์ทีจ่ะให้การ 

ต่อสู้คดโีดยให้ศาลมคี�าสัง่จ�าหน่ายคด ีเพือ่ 

ให้คู ่สัญญาไปด�าเนินการตามพระราช

บัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๔ หรอืไม่ เพือ่ให้พนกังานอยัการ 

พจิารณาด�าเนินคดใีนศาลปกครองต่อไป

ข้อควรปฏิบัติ กรณี

ไม่ทราบว่าจะส่งเร่ือง 

ให ้ส�านักงานคดี ใด

ให้เป็นผู ้ รับผิดชอบ

ในการด�าเนินคดี ให้

หน่วยงานสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต ้นจาก 

พนกังานอัยการเจ้าของ 

ส�านวน ส�านักงาน

อัยการพิเศษฝ่ายการ

อ นุญา โต ตุ ล ากา ร  

ผู ้ ด� า เนิ นคดี ในชั้ น

อนุญาโตตุลาการ
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๒. ปัญหำและอปุสรรคในกำรขอบงัคบั

ตำมค�ำชี้ขำดและขอเพิกถอนค�ำ

ชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ในคดี

ปกครอง 

 เมื่ อหน ่วยงานทางปกครองได ้

รับหนังสือแจ ้งค�าวินิจฉัยชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการแล้ว จะขอให้คู่กรณี

ฝ่ายที่ต้องรับผิดตามค�าวินิจฉัยชี้ขาด

ของอนุญาโตตุลาการ หรือ เมื่อจะ

ขอให ้ เพิกถอนค�าวิ นิจฉัยชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ (กรณีแพ้คดี) ไม่ทราบ

ว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร และส่ง

เรื่องให้ส�านักงานคดีใดเป็นผู้ยื่นค�าร้อง 

ต ่อศาลขอให ้เพิกถอนค�าช้ีขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการ ต่อไป

๒.๑ กรณีขอบังคับตำมค�ำชี้ขำดของ 

อนญุำโตตลุำกำร หน่วยงานทางปกครอง 

ต้องไปด�าเนินบอกกล่าวทวงถามให ้

คู ่กรณีท่ีพิพาทช�าระหน้ีตามค�าชี้ขาด 

ข อ งคณะอนุญ า โ ต ตุ ล า ก า รก ่ อ น  

หากไม่ได้รับช�าระหนี้ตามค�าชี้ขาดของ 

คณะอนญุาโตตุลาการจึงพิจารณาส่งเรือ่ง 

ให้ส�านักงานคดีปกครอง ด�าเนินการยื่น

ค�าร้องต่อศาลปกครองท่ีมีเขตอ�านาจ  

( ห า ก สั ญ ญ า ท่ี พิ พ า ท เ ป ็ น สั ญ ญ า 

ทางปกครอง) ภายในก�าหนดเวลาสามป ี

นับแต่วันท่ีอาจบังคับตามค�าชี้ขาดได้ 

ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๒ ต่อไป 

๒.๒ กรณีขอเพิกถอนค�ำช้ีขำดของ

อนุญำโต ตุลำกำรในคดีปกครอง  

หน่วยงานทางปกครองต้องตรวจสอบ

ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

มีเหตุให้เพิกถอนหรือไม่ หากประสงค์

ที่จะขอให้เพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ จึงพิจารณาส่งเรื่อง

ให้ส�านักงานคดีปกครอง ด�าเนินการยื่น

ค�าร้องต่อศาลปกครองท่ีมีเขตอ�านาจ  

( ห า ก สั ญ ญ า ท่ี พิ พ า ท เ ป ็ น สั ญ ญ า 

ทางปกครอง) ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัได้ 

รับส�าเนาค�าชี้ขาดหรือถ้าเป็นกรณีมีการ 

ขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือ

ตีความค�าชี้ขาดหรือชี้ขาดเพิ่มเติม  

นบัแต่วนัทีค่ณะอนญุาโตตลุาการได้แก้ไข

หรือตีความค�าชี้ขาดหรือท�าค�าช้ีขาด 

เพิ่ม เ ติมแล ้ว ตามพระราชบัญญั ติ 



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖76

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

อนุญา โต ตุลาการ  พ .ศ .  ๒๕๔๕  

มาตรา ๔๐คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไข 

หรือตีความค�าชี้ขาดหรือชี้ขาดเพ่ิมเติม  

นับแต ่วันที่ คณะอนุญาโตตุลาการ 

ได ้แก ้ ไขห รือ ตีความค� าชี้ ขาดหรือ 

ท�าค�าชี้ขาดเพ่ิมเติมแล้ว ตามพระราช

บัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๐
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๒

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการด�าเนินการตามค�าสั่งศาลเช่น ค�าสั่งให้แยกฟ้อง การขอขยายระยะเวลา ฯลฯ

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายธีระ ดีนิสัย

อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ/กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๒. นายพงษ์ศิริ จิตบาน นิติกรปฏิบัติการ/กรมป่าไม้

 ๓. นายอนันต์ แจ้งจอน นิติกรปฏิบัติการ/กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ๔. นายอังกูร วาสนายน นิติกรช�านาญการ/ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ๕. นายกฤช กลันตรานนท์ นิติกรปฏิบัติการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 ๖. นางสาวรัชณัฏฐ์ แสงศรี นิติกรปฏิบัติการ/กรมทรัพยากรธรณี

 ๗. นายนิติพงษ์ แสนจันทร์ นิติกรช�านาญการ/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 ๘. นางสาวกรียดา ชนะศรี นิติกร/การเคหะแห่งชาติ

 ๙. นายบรรจบ ยอดน�้าค�า นติกิรช�านาญการ/ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๑๐. นายเกตุแก้ว แก้วใส นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๒

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการด�าเนินการตามค�าสั่งศาล

เช่น ค�าสั่งให้แยกฟ้อง การขอขยายระยะเวลา ฯลฯ ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. กรณีหน่วยงานส่งเรื่องให้พนักงาน

อัยการแก้ต่างคดีแทน หรือกรณีท่ี

ศาลมีค�าสั่งแจ้งให้หน่วยงานชี้แจง

ข้อเทจ็จรงิ หรอืให้ส่งพยานหลกัฐาน  

โดยที่ศาลได้ก�าหนดระยะเวลาให้

ต้องปฏิบัติ แต่หน่วยงานต้องใช้

ระยะเวลาในด�าเนินการดังกล่าว  

จงึส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการในระยะ

เวลากระชัน้ชดิจะด�าเนนิการอย่างไร

๒. ในคดีที่มีผู ้ฟ้องคดีหลายคนในเหตุ

เดียวกัน และศาลได้มีค�าสั่งให้แยก

คดีออกเป็นหลายคดีตามจ�านวน 

ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้เกิดภาระแก่ 

ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดี  

ต้องจัดเตรียมส�าเนาเอกสารเป็น

รายคดตีามจ�านวนท่ีศาลมคี�าสัง่แยก  

ท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และระยะ

เวลา

๑. ก่อนส่งเร่ืองให้ส�านกังานคดีปกครอง 

ส�านักงานอัยการสูงสุด หน่วยงาน

ต้องขยายระยะเวลาต่อศาลก่อน

ครบก�าหนดพร้อมเหตุผล แล้วเร่ง

ส่งเร่ืองไปยังส�านักงานคดีปกครอง 

ส�านักงานอัยการสูงสุด โดยควรมี

ระยะเวลาถงึพนกังานอยัการไม่น้อย

กว่า ๑๐ วัน ก่อนครบก�าหนด

๒. ให ้หน ่วยงานตรวจค�าฟ ้องทันที  

หากเห็นว่าความเสียหายท่ีผู้ฟ้องคดี

แต่ละคนได้รับแม้จะไม่เท่ากนัแต่เกิด

จากสาเหตุเดียวกนั ท้ังการมคี�าส่ังให้

แยกคดีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดภาระ

แก่ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานผู้ถูกฟ้อง

คดีอย่างมาก เป็นเหตุให้คดีล่าช้า

เกนิสมควรให้หน่วยงานผู้ถกูฟ้องคดี 

พจิารณายืน่ค�าร้องต่อศาลขอให้เพกิถอน 

กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 

ภายใน ๘ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รับส�าเนา

ค�าฟ้อง โดยอาศัยพระราชบัญญัติ 

จัดต้ังศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๕ วรรคสาม ประกอบ

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อควรปฏิบัติ

 หน ่วยงานต ้อง

ตรวจดูส�าเนาค�าฟ้อง

ที่มีการแยกค�าฟ้อง

โดยละเอียด ถ้าเห็น

ว ่ าการให ้การของ

ห น ่ ว ย ง า น ทุ ก ค ดี 

ที่ มี ก า ร แ ย ก ฟ ้ อ ง  

มีข้อเท็จจริงเดียวกัน

แทบทั้งหมด อีกทั้ง 

เป็นสิทธิท่ีผู ้ฟ้องคดี

ท้ั งหมดมีอยู ่  ตาม 

พระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองฯ พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๔๕  

วรรคสาม ให้หน่วยงาน 

รีบด�า เนินการตาม 

วิ ธีการป ้องกันและ

แก้ไขทันที
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

 ข้อ ๗. หากล่วงเลยระยะเวลา ๘ วัน 

ให้ท�าหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการ

พิจารณาโต้แย้งค�าสั่งแยกส�านวน

ของศาลดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นค�าสั่ง

ระหว่างพจิารณา เพือ่ใช้สทิธอิทุธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๓

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการก�าหนดวันครบระยะเวลาการฟ้อง และเหตุจ�าเป็นอื่นที่จะขอฟ้องคดี 

เมื่อล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาการฟ้องในหนังสือส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ในคดีพิพาทเกี่ยวกับค่าปรับรายวัน 

ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการจ้างลูกจ้างรายใหม่ท�างานให้แล้วเสร็จ ค่าควบคุมงาน ค่าซ่อมแซมงานช�ารุดบกพร่อง 

ค่าปรับและเงินทุนที่ต้องคืนตามสัญญารับทุน เงินค่าเวนคืนที่หน่วยงานจ่ายเกินไป 

และระยะเวลาการด�าเนินการยื่นค�าเสนอค�าพิพาทเสนออนุญาโตตุลาการ ฯลฯ 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายเอกศักดิ์ ญาโณทัย นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 ๒. นายวิสาล ตฤษฎิคุณ ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย/ส�านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓. ว่าที่ ร.ต.ชวาล ชวรงคกร นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ๔. นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล นิติกร/มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๕. นางดาริษา สายปลื้มจิตต์ รกัษาการหวัหน้างานนติกิารและสญัญา/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี

 ๖. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด นติิกรช�านาญการพเิศษ/ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 ๗. นายชลวิชช์ บุญอาภา นิติกร/บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 ๘. นายชาตรี มณีสวัสดิ์ หัวหน้านิติกร ส�านักคดี/ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๙. นายสามารถ แสงธีระปิติกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ/ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ๑๐. นางสาวจอมขวัญ ศรีศิลป์ นิติกรช�านาญการ/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๑๑. นายเทอดศักดิ์ จิโรจยนตรกิจ ผู้จัดการส่วนคดีทั่วไป/บริษัท ที โอ ที จ�ากัด (มหาชน)

 ๑๒. นายนิพนธ์ โทนสุวรรณ นิติกรช�านาญการ/กรุงเทพมหานคร

 ๑๓. นางสาวอนงค์ สมบุญเจริญ นิติกรช�านาญการ/กรมบัญชีกลาง

 ๑๔. นายวิเชษฐ ตะวันรัตน์ นิติกรช�านาญการ/กรมบัญชีกลาง



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖ 81

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑๕. นายชูชัย วามวสุลักษณ์ นิติกร/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๑๖. นายวีระ วิสุทธิรัตนกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ๑๗. นายนภดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย/ 

สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๓

หัวข้อ

ปัญหา-อุปสรรคในการก�าหนดวันครบระยะเวลาการฟ้อง และเหตุจ�าเป็นอื่นที่จะขอฟ้องคดี 

เมื่อล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาการฟ้องในหนังสือส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ในคดีพิพาทเกี่ยวกับค่าปรับรายวัน 

ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการจ้างลูกจ้างรายใหม่ท�างานให้แล้วเสร็จ ค่าควบคุมงาน ค่าซ่อมแซมงานช�ารุดบกพร่อง 

ค่าปรับและเงินทุนที่ต้องคืนตามสัญญารับทุน เงินค่าเวนคืนที่หน่วยงานจ่ายเกินไป 

และระยะเวลาการด�าเนินการยื่นค�าเสนอค�าพิพาทเสนออนุญาโตตุลาการ ฯลฯ 

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. ด ้วยค�าสั่ งหรือค�าพิพากษาของ

ศาลปกครองจะไม่ปรากฏประเด็น

วินิจฉัยเหตุแห่งการฟ้องคดีตาม

ลักษณะข้อพิพาทนั้น ๆ ไว้โดยตรง 

รวมทั้งค�าวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่ เกี่ยวกับวันเริ่มนับในคดีพิพาท

ตามสัญญาในลักษณะต่าง ๆ นั้น 

บางค�าวินิจฉัยได้มีการเปลี่ยนแนว 

ค�าวินิจฉัยของวนัเริม่นบั และความยาว 

ของระยะเวลาท�าให้ยังไม ่มีแนว 

ค�าวินิจฉัยของศาลท่ีชัดเจนเพียง

พอทีจ่ะยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการ

ก�าหนดเป็นวันเริ่มนับและวันครบ

ก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เป็น

เหตุให้การพิจารณาตีความ “เหตุ

แห่งการฟ้องคดี” ตามข้อพิพาทใน

แต่ละเรื่องซึ่งเป็นเหตุท่ี ผู้ฟ้องคดีรู ้

หรอืควรรูเ้หตแุห่งการฟ้องคด ีอนัเป็น 

วันเริ่มนับก�าหนดระยะเวลาห้าปี 

ของการฟ้องคดีตามความในมาตรา ๕๑  

๑. รวบรวมแนวค�าวินิจฉัยของศาลท่ี

เก่ียวกับวันเริ่มนับและความยาว

ของระยะเวลาการฟ้องคดี ในแต่ละ

ประเภทของข้อพพิาทให้เป็นปัจจบุนั

  ให้เจ ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดย

เฉพาะนิติกรของหน่วยงานจ�าเป็น

ต้องร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ถึงความ

หมายของ “เหตุแห่งการฟ้องคดี” 

ตามกฎหมาย และตามข้อพิพาทใน

แต่ละเรื่องอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นว่า

ข้อพิพาทนั้นมีเหตุแห่งการฟ้องคดี

คือเหตุใด ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุ

แห่งการฟ้องคดีนั้นเมื่อใด

ข้อควรปฏิบัติ

 หน ่วยงานต ้อง

ก� าหนดวั น เริ่ มนั บ

และวันสิ้นของระยะ

เวลาการฟ ้องตาม

แ น ว ค� า พิ พ า ก ษ า 

ทัง้แนวค�าพพิากษาเดมิ 

และปัจจุบัน รวมทั้ง

ท่ีหน ่วยงานเห็นว ่า 

ถู กต ้ อ ง ในหนั งสื อ 

น�าส่งเรื่อง

 ควรส ่ง เรื่ องให ้ 

พนกังานอยัการด�าเนนิ 

คดีก่อนวันครบก�าหนด 

ระยะเวลาการฟ้องคดี

ที่ถึงก่อนนั้น
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครอง 

และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ส่งผลให้หน่วยงานตัวความมีปัญหา 

ในการตคีวาม “เหตแุห่งการฟ้องคด”ี

๒. การที่ ต ้ องระบุ วันครบก� าหนด 

ระยะเวลาการฟ้องคดีในหนังสือ 

น�าส่งน้ันเป็นเรื่องใหม่ท่ีหน่วยงาน

ตัวความอาจมีหน่วยงานต้นเรื่อง 

และหน่วยงานกฎหมาย ดังนั้น 

อาจมีปัญหาว่าหน่วยงานใดจะเป็น 

ผู้พิจารณาก�าหนด

๓. คดทีีห่น่วยงานเห็นว่าอาจพ้นก�าหนด

ระยะเวลาการฟ้องคดี หรือขาด 

อายุความแล้ว จะต้องด�าเนินการ

อย่างไร

๒. หน่วยงานตัวความต้องวางแนวทาง

ปฏิบัติ โดยออกระเบียบ ค�าสั่ง หรือ

หนังสือเวียนให้หน่วยงานต้นเรื่องที่

ท�าหน้าทีบ่รหิารสญัญาต้องพจิารณา

เมื่อคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาแล้วมี

ความเห็นเกี่ยวกับก�าหนดวันเริ่มนับ 

และวันสิน้สดุของระยะเวลาการฟ้องคดี  

และให้หน่วยงานกฎหมายของตัว

ความมีความเห็นเกี่ยวกับวันครบ

ก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเสนอ 

ผูม้อี�านาจลงนามในหนงัสอืถึงพนกังาน 

อัยการ

๓. เนื่องจากมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

วางหลัก เกณฑ ์ ให ้การฟ ้องคด ี

ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมี

เหตุจ�าเป็นอื่น ศาลจะรับฟ้องคดีที่

พ้นก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนัน้ 

ไว ้พิจารณาพิพากษาก็ได้ แม้ว ่า 

ศาลปกครองจะวนิจิฉยัว่า “เหตจุ�าเป็น 

อื่น” ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา

ทางปกครอง คือ เหตุที่เป็นอุปสรรค 

ขัดขวางการฟ้องคดีในระยะเวลา

การฟ้องคดีก็ตาม แต่ในคดีพิพาท

เกี่ยวกับการกระท�าทางปกครอง  
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 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

เช ่ น  คดีพิ พาท เกี่ ย วกั บค� าสั่ ง 

ทางปกครองนั้น ศาลได้วินิจฉัยให้

เหตุที่ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคขัดขวาง

การฟ้องคดี “เป็นเหตุจ�าเป็นอื่น” 

ที่ศาลใช้ดุลพินิจรับฟ้องไว้พิจารณา 

พิพากษา ให ้ ไ ด ้  ป ระกอบกั บ 

การฟ้องคดีโดยอ้างเหตุจ�าเป็นอืน่ตาม

กฎหมายดังกล่าว น่าจะมคีวามหมาย 

ต ่างจาก “เหตุสุดวิสัยขัดขวาง 

การฟ้อง” ซึ่งก�าหนดให้อายุความ 

ใช้สิทธิเรียกร้องขยายออกไปอีก  

๓๐ วัน นับแต่เหตุสุดวิสัยขัดขวาง

การฟ้องคดีส้ินสุดลง ตามความใน

มาตรา ๑๙๓/๑๙ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้น 

“เหตจุ�าเป็นอืน่” น่าจะมคีวามหมาย

ว่า เหตุใดๆ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นฟ้อง

คดีภายในก�าหนดระยะเวลาการ

ฟ้องคดี โดยเหตุนั้นไม่อาจถือว่าเป็น

ความผิดเฉพาะผู้ฟ้องคดีเท่านัน้ เช่น  

หน ่ วยงานเพิ่ ง รู ้ ว ่ า เป ็น สัญญา 

ทางปกครองซึง่อยูใ่นอ�านาจพจิารณา 

พิพากษาของศาลปกครองเมื่อพ้น

ก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว  

เป็นต้น

  ดังนั้น หน่วยงานตัวความต้อง

พิจารณาว่า มีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ

จ�าเป็นอื่นที่จะขอให้ฟ้องคดีเมื่อพ้น

ก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดหีรอืไม่
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๔

หัวข้อ

ปัญหา - อุปสรรคในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส�านวนคดีขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาฟ้องคดี

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นางนาตยา พุกบุญมี

อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายทรงชัย กานต์ดา ผูจ้ดัการงานบรหิารทัว่ไป/บรษัิท วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ๒. นายเบญจพล ตัณฑ์ประพันธ์ นิติกรช�านาญการ/กรมการบินพลเรือน

 ๓. นางสาวพนาพร ศุภรัชตการ นิติกรอาวุโส ส�านักคดี/ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๔. นายฉัตรชัย สาหร่ายทอง นิติกรช�านาญการ/กรมชลประทาน

 ๕. นายนพดล ปุยเกิดทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ/กรมทรัพยากรน�้า

 ๖. นายภานุวัฒน์ ปานประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ/กระทรวงการต่างประเทศ

 ๗. นายสายันต์ มาตรังศรี นิติกร/กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 ๘. นางสาวพสุ รอดทรัพย์ นิติกร/กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๙. นางสาวภัคภัสสร วิเชียรพันธุ์ นิติกร/การเคหะแห่งชาติ

 ๑๐. นาวาโท ดิฐนนทน์ ไม่มีทุกข์ หัวหน้าแผนกคดีปกครอง/ส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๔

หัวข้อ

ปัญหา - อุปสรรคในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส�านวนคดีขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาฟ้องคดี

ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. หน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข ้องกับ 

การบริหารสัญญาไม่ได้ด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้ก�าหนดไว้

ในสัญญา

๒. เมื่อมีการผิดสัญญาแล้วปล่อยให ้

ระยะเวลาล่วงเลยโดยไม่ได้เตรยีมการ 

ส่งเรื่องให้ด�าเนินคดี

๓. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ บุคลากร 

ไม่เพียงพอ ปริมาณงานมาก

๔. ความไม่แน่นอนตามแนวค�าวินิจฉัย

ของศาลในเรื่องก�าหนดวันเริ่มนับ 

และระยะเวลาหรืออายุความในการ

ฟ้องคดี

๑. เมื่อมีการผิดสัญญา ให้หน่วยงาน

ภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

สญัญาด�าเนนิการให้เป็นตามเงือ่นไข

ในสัญญาเช่น

 - มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิในการ

เรียกค่าปรับ ก่อนบอกเลิกสัญญา

 - มหีนงัสอืทวงถามเพือ่ให้คูส่ญัญา

อีกฝ่ายปฏิบัติการช�าระหนี้

๒. ผู ้บังคับบัญชาชั้นต้นควรติดตาม

ก�ากับดูแล เร่ืองการบริหารสัญญา

ตามข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการส่ง

เรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดี  

ทัง้นี ้ให้มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดอืน 

ก่อนครบอายุความ หรือระยะเวลา

การฟ้องคดี

๓. ควรปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารให้

เป็นระบบ เพิม่บคุลากรให้เหมาะสม

กับปริมาณงาน

๔. หน่วยงานควรตดิตามรวบรวม วเิคราะห์ 

ค�าวินิจฉัยของศาลที่เก่ียวกับเรื่อง

ของตน
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ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น (Workshop)
กลุ่มที่ ๑๕

หัวข้อ

ปัญหา - อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี การไต่สวนยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย

อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ล�ำดับที่            ชื่อ - สกุล                        ต�ำแหน่ง - สังกัด

 ๑. นายอุกฤษฎ์ ภักดีวานิช นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ๒. นายพยุงศักดิ์ ศิริองอาจ นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ๓. นายพีรพงศ์ ทองค�า นิติกรช�านาญการ/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๔. นางสาวปาณิศา จอมดง นิติกร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๕. นายกฤษดา เหลืองอร่ามกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ/กรมสรรพากร

 ๖. นางสาวสหัสญาริน พันธุ์งามวงศ์ นิติกรช�านาญการ/ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๗. นายนพเดช ทองค�า นิติกรปฏิบัติการ/กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ๘. นางสาววรางคณา พิพรรธวงศา นิติกร/การเคหะแห่งชาติ

 ๙. นายวีรพล นาคะไพบูลย์ นิติกรช�านาญการ/กรมการแพทย์

 ๑๐. นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ นกัทรพัยากรบคุคลปฏิบตักิาร/ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรี
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สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑๕

หัวข้อ

ปัญหา - อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี การไต่สวนยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาล ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรป้องกันและแก้ไข หมำยเหตุ

๑. ป ัญหาขั้นตอนการเบิกจ ่ายเงิน 

ค่าธรรมเนียมภายในหน่วยงานของ

ตัวความ

๒. ปัญหาของหน่วยงานในการมอบ

อ�านาจให้นิติกรผู้ประสานคดีน�าเงิน

ค่าธรรมเนียมไปวางช�าระต่อศาล

๓. เนื่องจากศาลก�าหนดนัดไต ่สวน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลกระช้ันชิด

ท�าให้หน่วยงานตัวความไม่สามารถ

ตรวจสอบความสามารถในการช�าระ

ค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีได้

๑. หน่วยงานตวัความต้องรบีด�าเนนิการ 

จั ดสรร เ งิ นค ่ า ธรรม เนี ยมศาล 

โดยเร็วหากไม่ทันให้แจ้งเป็นหนังสือ

ให้พนักงานอัยการเจ้าของส�านวน 

ด� า เนินการยื่นค� าร ้องขอผัดส ่ ง 

ค่าธรรมเนียมต่อศาล

๒. นติิกรผู้ประสานคดีอาจประสานงาน

กับพนักงานอัยการให้มอบฉันทะ 

ให ้ นิ ติ ก รผู ้ ป ระสานคดีน� า เ งิ น 

ค่าธรรมเนียมไปวางช�าระต่อศาล 

ท้ังนี้ ให้นิติกรผู้ประสานคดีแจ้งกับ 

เจ้าหน้าที่การเงินของศาลให้ออก 

ใบเสร็จรับเงินในนามของหน่วยงาน

ตัวความ

๓. ให้หน่วยงานตัวความยื่นค�าร้องขอ

ขยายระยะเวลาก�าหนดนัดไต่สวน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเพ่ือให้มี

เวลาตรวจสอบความสามารถใน

การช�าระค่าธรรมเนียมศาล เช่น  

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ งบดุล 

หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

หลักฐานการจดทะเบียนรถยนต์ 

เป็นต้น



ส่วนที่ ๓

ภาคผนวก
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รำยกำรภำคผนวก

 ๑ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  

รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง

 ๒ ชื่อ / ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของส�านักงานคดีปกครองทั่วประเทศ

 ๓ มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

 ๔ ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องขอให้ว่าต่าง

 ๕ ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องขอให้แก้ต่าง

 ๖ ใบมอบฉันทะ / ใบมอบอ�านาจ

 ๗ ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)

 ๘ หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและ

อุทธรณ์คดีปกครอง

 ๙ ระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการด�าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๑๐ ค�าขอออกหมายบังคับคดี

 ๑๑ หมายบังคับคดี
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ภำคผนวก ๑

ท นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ท�าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

 ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง การก�าหนดหลักการและปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีในศาลปกครอง 

 กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ถูกฟ้องในคดีปกครอง

เรียน อัยการสูงสุด

อ้างถึง หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔

 ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

 ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบแนวทางในการด�าเนิน

คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

 ส�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีด้เสนอเรือ่ง การก�าหนดหลกัการและปรบัปรงุมติคณะรฐัมนตรี

เกีย่วกบัการด�าเนนิคดีในศาลปกครอง กรณคีณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตรี หรอืรฐัมนตรปีระจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

 ๑. มอบอ�านาจในการด�าเนินคดีปกครองในนามคณะรัฐมนตรีในศาลปกครองให้พนักงาน

อัยการเป็นผู้ว่าต่างแก้ต่างในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีปกครองทุกศาลและทุกชั้น 

ศาลปกครองจนกว่าคดีถึงที่สุด และให้มีอ�านาจด�าเนินกระบวนพิจารณาใดได้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นไปในทาง

จ�าหน่ายสิทธิหรือไม่ก็ตาม เช่น การยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอม

ยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่  

ตลอดจนให้มีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงให้นิติกรไปด�าเนินการใดๆ แทน

 ๒. กรณคีณะรฐัมนตรี นายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี 

ถูกฟ้องคดีปกครองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง  

ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการน�าค�าส่ังศาลปกครองท่ีให้ท�าค�าให้การแก้ค�าฟ้องเสนอ

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายมีค�าสั่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการต่อไป โดย

ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีและไม่ต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ประสานงานกับส�านักงานอัยการสูงสุด 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความเห็นแล้วยกร่างค�าให้การยื่นต่อ

ศาลปกครอง และด�าเนินการหรือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อไป



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖ 93

 ๓. กรณีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  

ถูกฟ้องคดีปกครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีหน่วยงานหรือผู ้รับผิดชอบโดยตรง 

ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการน�าค�าสั่งศาลปกครองที่ให้ท�าค�าให้การแก้ค�าฟ้อง

เสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมีค�าส่ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการ ทั้งนี้ 

ให้ประสานกบัส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รวบรวม

ความเหน็แล้วยกร่างค�าให้การยืน่ต่อศาลปกครอง และด�าเนนิการหรอืประสานงานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัคดต่ีอไป

 ๔. กรณีหน่วยงานทางปกครอง หรอืเจ้าหนา้ทีข่องรัฐที่เป็นคู่กรณีในคดีปกครองมเีจ้าหน้าที ่

หรอืนติกิรทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยู่แล้วและประสงค์จะด�าเนนิคดปีกครองเอง กใ็ห้ด�าเนนิคดปีกครองเองจนถงึทีสุ่ด  

แต่ถ้าไม่มเีจ้าหน้าทีห่รอืนติกิรดงักล่าวหรอืมแีต่ประสงค์ให้พนกังานอยัการด�าเนนิการแทนให้ท�าความตกลงกับ

พนกังานอยัการให้ด�าเนนิคดแีทนโดยเร่งด่วน หากเป็นกรณทีีต้่องใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน กใ็ห้ว่าจ้างทนายความ

ผูเ้ชีย่วชาญได้ โดยขอความเหน็ชอบจากอยัการสูงสุดหรือผูแ้ทนท่ีอยัการสูงสุดมอบหมาย และหากมค่ีาใช้จ่ายใน

การด�าเนินการ ให้ท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย

 ๕. กรณีหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการด�าเนินคดี

แทนในฐานะผู้รับมอบอ�านาจ ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดงักล่าวอยูใ่นฐานะเสยีเปรยีบไม่สามารถชนะคดไีด้หรอืการด�าเนนิคดไีม่ก่อให้เกดิประโยชน ไม่ควรทีห่น่วยงาน

ทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะด�าเนนิคดใีนเรือ่งนัน้ ให้พนกังานอยัการแจ้งฐานะคดแีละด�าเนนิการต่อไป 

เพือ่ให้อยัการสงูสดุวนิจิฉยัชีข้าด และน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาชีข้าดการยติุในการด�าเนนิคดีแพ่งของ

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 คณะรฐัมนตรไีด้ประชมุปรกึษาวนัที ่๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๔ ลงมติเหน็ชอบตามทีส่�านกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีเสนอ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายอ�าพน กิตติอ�าพน)

 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�านักนิติธรรม
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๙ (อมราลักษณ์ ฯ)
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (BO_181.1/D/ล) www.cabinet.thaigov.go.th

- ๒ -
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ชื่อส�ำนักงำน

ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อาคารราชบรีุดิเรกฤกธิ ์ชัน้ ๖ ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 
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ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อาคารราชบรีุดิเรกฤกธิ ์ชัน้ ๖ ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

๑๐๒๑๐

ที่อยู่ส�ำนักงำน

โทร. ๐-๒๑๔๒-๑๙๔๙,

๐-๒๑๔๒-๑๙๕๑

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๗

Admin@ago.go.th

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๒๑,

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๘

Admin๑@ago.go.th

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๒๓

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๙

Admin๒@ago.go.th

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๒๕,

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๒๔๑

Admin๓@ago.go.th

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๒๗

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๑๕๘

Admin๔@ago.go.th

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๒๙

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๑๕๙

Admin๕@ago.go.th

เบอร์โทรศัพท์/แฟ็กซ์
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๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ล�ำดับที่

ส�านกังานอยัการพเิศษ-

ฝ่ายคดีปกครอง ๖

ส�านกังานคดปีกครอง

ระยอง

ส�านกังานคดปีกครอง

นครราชสีมา

ส�านกังานคดปีกครอง

อุบลราชธานี

ส�านกังานคดปีกครอง

ขอนแก่น

ส�านกังานคดปีกครอง

อุดรธานี

ส�านกังานคดปีกครอง

เชียงใหม่

ส�านกังานคดปีกครอง

พิษณุโลก

ส�านกังานคดปีกครอง

นครศรีธรรมราช

ส�านกังานคดปีกครอง

สงขลา

ชื่อส�ำนักงำน

ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา 

อาคารราชบรีุดิเรกฤกธิ ์ชัน้ ๖ ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

๑๐๒๑๐

อาคารภายในบริเวณ อบจ.ระยอง ถ.สุขุมวิท 

ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

อาคารส�านักงานอัยการภาค ๓ ชั้นที่ ๓  

ถ.ราชด�าเนนิ ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 

๓๐๐๐๐

๑๗๔ ถนนศรีณรงค์ ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

อาคารส�านักงานอัยการภาค ๔ (ชั้น ๓) 

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

๔๐๐๐๐

ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

๔๑๐๐๐

ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง 

จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

อาคารส�านักงานอัยการภาค ๖ ชั้น ๒ 

ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เลขที ่๔๐๓ ชัน้ที ่๓ ถนนศรธีรรมโศก ต.ในเมอืง  

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

อาคารส�านักงานอัยการภาค ๙ ชั้นที่ ๓ 

ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

๙๐๐๐๐

ที่อยู่ส�ำนักงำน

โทร.๐-๒๑๔๒-๑๔๓๑

Fax : ๐-๒๑๔๓-๙๑๖๘

Admin๖@ago.go.th

โทร.๐-๓๘๖๒-๔๑๔๕

Fax : ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๖

rayongadmin@ago.go.th

โทร.๐-๔๔๒๕-๓๘๐๘,

๐-๔๔๒๔-๘๑๕๐

Fax : ๐-๔๔๒๕-๓๘๐๘

korat-admin@ago.go.th

โทร.๐-๔๕๒๔-๔๙๐๔

Fax : ๐-๔๕๒๔-๔๙๐๓

โทร.๐-๔๓๒๔-๓๘๙๗ 

ต่อ ๓๑๗

Fax : ๐-๔๓๒๓-๕๕๖๓

pk-kk@ago.go.th

โทร.๐-๔๒๒๑-๑๐๙๑

Fax : ๐-๔๒๒๑-๑๐๙๑

udon-admin@ago.go.th

โทร.๐-๕๓๑๑-๒๕๖๙

Fax : ๐-๕๓๑๑-๒๕๗๐

cm-admin@ago.go.th

โทร.๐-๕๕๒๘-๐๖๔๖,

Fax : ๐-๕๕๒๘-๐๖๔๖

pislok-admin@ago.go.th

โทร.๐-๗๕๓๔-๕๐๒๗

Fax : ๐-๗๕๓๔-๕๐๒๗

โทร.๐-๗๔๓๑-๒๐๗๓

Fax : ๐-๗๔๓๑-๒๐๗๓

เบอร์โทรศัพท์/แฟ็กซ์
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ภำคผนวก ๓

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ท�าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

 ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๙

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

เรียน อัยการสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง

  และคดีปกครอง ที่ยกเลิก

 ๒. แนวทางในการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

 เดิมคณะรับมนตรีมีมติเก่ียวกับการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง รวม ๑๑ มติ 

ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (ดูรายละเอียดได้ที่ www.cabinet.thaigov.go.th)

 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนิน 

คดอีาญา คดแีพ่ง และคดปีกครอง ซึง่หน่วยงานต่างๆ จะต้องถอืปฏบิตัมิเีป็นจ�านวนมาก จงึเห็นควรน�ามาปรบัปรงุ

โดยน�ารวมไว้ในฉบับเดยีวกัน เพือ่สะดวกในการอ้างองิและถอืปฏิบติัต่อไป ซ่ึงกระทรวงการคลงั กระทรวงยติุธรรม  

ส�านักงบประมาณ และส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้

น�าเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง  

รวม ๑๑ มติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

 ๒. เห็นชอบแนวทางในการด�าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ความละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบตามที่ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๒ ข้อ

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถอืปฏบิติัต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายรองพล เจริญพันธุ์)

 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัญชีรำยชื่อมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง และคดีปกครองที่ยกเลิก

  ๑. มตคิณะรฐัมนตรีวนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๐๕ เร่ือง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ถูกฟ้องเป็นจ�าเลย 

ในคดอีาญา หรอืคดแีพ่ง (หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ท่ี นว ๘๑/๒๕๐๕ ลงวนัท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๐๕)

  ๒. มติคณะรฐัมนตรวีนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๔๐ เรือ่ง การยตุกิารด�าเนนิคดีแพ่งของส่วนราชการและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐)

  ๓. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การยุติการด�าเนินคดีแพ่งของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

  ๔.  มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง การยุติการด�าเนินคดีแพ่งของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๔๑)

  ๕. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนิน 

คดีปกครองกรณีมีผู้ฟ้องร้องคณะรับมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔)

  ๖. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด 

การยุติในการด�าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๒๐๕/๓๔๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕)

  ๗. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง การด�าเนินคดีปกครองและการด�าเนิน 

คดีแพ่งในช้ันอนุญาโตตุลาการ (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๔๕)

  ๘. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง คณะกรรมการชี้ขาดการยุติในการด�าเนิน

คดีแพ่งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/๑๒๙๑๑ 

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕)

  ๙. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การยุติการด�าเนินคดีแพ่งของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๐ 

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖)

  ๑๐.  มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เร่ือง การยุติการด�าเนินคดีแพ่งของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการช�าระค่าเสียหาย (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

  ๑๑.  มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เร่ือง แนวทางปฏบิติัเกีย่วกบัการด�าเนินคดีปกครอง

กรณมีผีูฟ้้องร้องคณะรฐัมนตรต่ีอศาลปกครองเพ่ือให้เพกิถอนมตคิณะรฐัมนตร ี(หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒ เมายน ๒๕๔๗)
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   (ข) ถ้าตัวความเป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

ให้พนักงานอัยการน�าความเห็นของตัวความประกอบการพิจารณาสั่งคดี หากยังเห็นว่าคดีนั้นตัวความ 

อยู่ในฐานะเสียเปรียบไม่สามารถชนะคดีได้และการด�าเนินคดีไม่เกิดประโยชน์ ให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ 

สั่งไม่รับว่าต่างแก้ต่างได้

    กรณพีนกังานอยัการสัง่ไม่รบัว่าต่างแก้ต่างให้ราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงาน 

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจมีสิทธิว่าจ้างให้ทนายความด�าเนินคดีในศาลได้

 ๒. กำรด�ำเนินคดีในศำลปกครอง

  ๒.๑ ให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเป็นคู่กรณีในคดีปกครอง หากม ี

เจ้าหน้าทีห่รอืนติิกรทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยู่แล้วและประสงค์จะด�าเนนิคดีปกครอง ก็ให้ด�าเนนิคดีปกครองเอง 

จนถึงที่สุด แต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าท่ีหรือนิติกรดังกล่าวหรือมีความประสงค์ให้พนักงานอัยการด�าเนินการแทน 

ให้ท�าความตกลงกับพนักงานอัยการให้ด�าเนินคดีแทนโดยเร่งด่วน หากเป็นกรณีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

กใ็ห้ว่าจ้างทนายความผูเ้ชีย่วชาญได้ โดยขอความเหน็ชอบจากอยัการสูงสุด หรือผู้แทนทีอ่ยัการสูงสุดมอบหมาย

และหากมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ให้ท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย

  ๒.๒ ในกรณหีน่วยงานทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดแีทน

ในฐานะผูร้บัมอบอ�านาจ ถ้าพนกังานอยัการมคีวามเห็นว่า หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัดงักล่าว 

อยู่ในฐานะเสียเปรียบไม่สามารถชนะคดีได้ หรือการด�าเนินคดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรที่หน่วยงาน 

ทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะด�าเนนิคดใีนเรือ่งนัน้ ให้พนกังานอยัการแจ้งฐานะคดแีละด�าเนนิการต่อไป

เพือ่ให้อยัการสงูสดุวนิจิฉยัชีข้าด และน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาชีข้าดการยติุในการด�าเนนิคดีแพ่งของ

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๒.๓ (ก) โดยอนุโลม

  ๒.๓ กรณคีณะรฐัมนตร ีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี

เป็นผูถ้กูฟ้องคดปีกครอง และไม่มหีน่วยงานเจ้าของเร่ืองโดยตรง หรือเป็นการฟ้องคดีปกครองในเร่ืองท่ีเกีย่วข้อง

กบัมติคณะรฐัมนตร ีและไม่มหีน่วยงานเจ้าของเรือ่งโดยตรง อกีท้ังไม่ใช่การโต้แย้งในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรง 

ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าค�าสั่งศาลปกครองที่ให้ท�าค�าให้การแก้ค�าฟ้องเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ 

รองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมาย สัง่การให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการต่อไป โดยให้ถอืเป็นมตคิณะรฐัมนตร ี

และไม่ต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความเห็น 

แล้วยกร่างค�าให้การยื่นต่อศาลปกครอง และด�าเนินการหรือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อไป
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 ๓. กำรด�ำเนินคดีชั้นอนุญำโตตุลำกำร

  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีปกครอง 

ที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทก่อนน�าคดีขึ้นสู่ศาล ให้พนักงานอัยการเป็นผู้ด�าเนินคดีแทนได้ในช้ัน

อนญุาโตตลุาการ หรอืให้ว่าจ้างทนายความด�าเนนิคดีแทนได้ ทัง้นี ้โดยความเหน็ชอบจากส�านกังานอยัการสงูสดุ 

หรอืผูแ้ทนท่ีอัยการสงูสดุมอบหมาย และหากมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการให้ท�าความตกลงกับส�านกังบประมาณ

ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย

  ๔. ระยะเวลำส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำร

  ในการด�าเนนิคดทุีกประเภท ให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่งเร่งรดัเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง 

รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรีบส่งเรื่องที่พิพาทไปยังพนักงานอัยการก่อนครบก�าหนดอายุความ 

ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

 ๕. กำรด�ำเนินคดีที่ขำดอำยุควำม

  กรณคีดขีาดอายคุวามแล้ว แต่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวสิาหกิจยงัยนืยนัให้พนกังาน

อัยการด�าเนินคดีให้ทั้งที่เห็นได้ล่วงหน้าว่า หากด�าเนินคดีต่อไปก็มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

กล่าวคือ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เสียก�าลังคนในการปฏิบัติงานโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งการด�าเนินคดีของรัฐ 

ไม่ควรด�าเนนิการในลกัษณะทีเ่อารดัเอาเปรียบเอกชนด้วยการคาดหวงัว่าเอกชนอาจไม่ยกอายคุวามขึน้ต่อสูค้ดี

เพราะความไม่รู้กฎหมายหรือความหลงลืม หรืออาจขาดนัดยื่นค�าให้การ หรือขาดนัดพิจารณา เพราะมีผลให ้

การอ�านวยความยุติธรรมของรัฐขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

จึงไม่ควรน�าคดีที่ขาดอายุความแล้วส่งให้พนักงานอัยการด�าเนินการต่อไป

 ๖. กำรยุติข้อพิพำทระหว่ำงส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ

  ๖.๑ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั และรัฐวสิาหกจิถอืปฏบิติัว่า กรณเีกดิข้อพิพาทในระหว่าง

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น

ต้องรับผิด และไม่ติดใจโต้แย้งในกนเรื่องจ�านวนค่าเสียหาย ให้ฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายด�าเนินการช�าระ 

ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดคดีความระหว่างส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง

  ๖.๒ กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเกิดข้อพิพาทระหว่างกันมิให้ฟ้องคด ี

ต่อศาล ให้ส่งเรื่องที่มีข้อพิพาทเรียกร้องไปยังส�านักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความเพื่อพิจารณาเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด�าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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   ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมีความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจาณาชี้ขาด 

การยุติในการด�าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดแล้วเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

   ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดส่งค�าตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีแจ้งให้คู่กรณีทราบ 

และถือปฏิบัติ หากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจใดเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค�าตัดสินช้ีขาด  

ดังกล่าวข้างต้น ให้น�าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

 ๗. ให้มีคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด�าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เรียกโดยย่อว่า “กยพ” มีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  องค์ประกอบ

  ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการ

  ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

  ๓. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

  ๔. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ

  ๕. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

  ๖. อัยการสูงสุด กรรมการและเลขานุการ

  ๗. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๘. อัยการพิเศษฝ่ายการยุติในการด�าเนินคดีแพ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อ�ำนำจหน้ำที่

  ๑. พิจารณาชี้ขาดการด�าเนินคดีปกครองและคดีแพ่งทั้งปวง เช่น คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย 

และคดีอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

  ๒. พจิารณาตดัสนิชีข้าดข้อพพิาทเรยีกร้องระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิ

ที่มีข้อพิพาทระหว่างกัน

  ๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการใดๆ ตามความจ�าเป็นที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ภำคผนวก ๔

ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ว่ำต่ำง

ที่ ……………............…….. กรม.....................................................

 วันที่................................................

เรื่อง ขอให้ว่าต่างคดีปกครอง

เรียน อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สรุปข้อเท็จจริง

 (๒) เอกสารประกอบการด�าเนินคดี จ�านวน...............แผ่น จ�านวน.............ชุด

 (๓) ใบมอบอ�านาจ และเอกสารประกอบการมอบอ�านาจ จ�านวน ๒ ชุด

 ด้วยมหาวิทยาลัย............................................. ได้ให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาระดับ  

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัย............................ แก่นาย........................... 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ฟ้องคดี โดยท�าสัญญารับทุนเมื่อวันที่......................................  

มีก�าหนดระยะเวลาการศกึษา.........ปี ตัง้แต่วนัที.่...............ถงึวนัที.่................... และมนีาย........................................  

ท�าสญัญาเป็นผูค้�า้ประกนั หลงัจากท�าสญัญาแล้ว นาย...................................... ได้รบัเงนิทนุการศกึษาจากผูฟ้้องคด ี

เป็นเงินจ�านวน...........................บาท แต่ปรากฏว่าไม่ส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนดเวลาตามหลักสูตร  

โดยพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา ตัง้แต่ภาคเรยีนท่ี ........................... ในวนัท่ี ....................................... ซ่ึงมหาวทิยาลยั 

.......................................ทราบการพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาของนาย................................... เมือ่วนัที ่..................  

การทีน่าย.............................................ไม่ส�าเร็จการศกึษาภายในก�าหนดเวลารับทุน เป็นกรณผิีดสัญญารับทนุข้อ 

...............ซึ่งก�าหนดว่า.............................. จึงถือว่านาย................ ผิดสัญญารับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา

/ อาจารย์ที่....
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อาจารย์ที่ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย............... นาย................ และนาย.......................ผู้ค�้าประกัน จึงมีหน้าที่  

ต้องชดใช้เงนิทนุทีไ่ด้รบัไป จ�านวน............................บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ................ต่อปี นบัแต่วนัที.่............  

จนถึงวันที่ช�าระเสร็จ มหาวิทยาลัย.... ได้มีหนังสือถึงนาย............... และนาย...................ผู ้ค�้าประกัน  

ทวงถามให้ช�าระเงินแล้ว ซึ่งบุคคลท้ังสองได้รับหนังสือทวงถามแต่เพิกเฉย ไม่น�าเงินมาช�าระ มหาวิทยาลัย 

...................................... เห็นว่าเป็นกรณีผิดสัญญาทางปกครองตามมาตร ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงประสงค์จะฟ้องนาย.............................. 

และนาย...............................ให้ช�าระเงินจ�านวน............................บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ.............ต่อปี  

ดอกเบีย้ค�านวณนบัแต่วนัท่ี...........................ถึงวนัทีส่่งเรือ่ง เป็นเงนิ...............บาท รายละเอยีดข้อเทจ็จรงิปรากฏ

ตามส่งที่ส่งมาด้วย (๒) ส�าหรับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องจะครบก�าหนดวันที่............................................... 

เพราะ..............................................................

 จึงเรียนมาเพื่อขอให้จัดพนักงานอัยการด�าเนินการฟ้องนาย........................................................ และ  

นาย..............................................ผูค้�า้ประกนั เรยีกให้ช�าระเงนิพร้อมดอกเบีย้ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ 

นาย..........................................ต�าแหน่ง..................................ส�านักงาน......................................... (โทรศัพท์ตดิต่อ 

หมายเลข ..........................................) เป็นผู้ติดต่อประสานงานและให้รายละเอียดกับพนักงานอัยการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( ........................................................ )

ต�าแหน่ง..................................................................

ส�านัก ......................................

โทร. ................…………………….

โทรสาร. ………….......…………….
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ภำคผนวก ๕

ตัวอย่ำงหนังสือส่งเรื่องขอให้แก้ต่ำง

ที่ ……………............…….. กรม.....................................................

 ถนน ...................................................

 กรุงเทพฯ ......................

 วันที่................................................

เรื่อง ขอให้จัดพนักงานอัยการรับมอบอ�านาจแก้ต่างคดี

เรียน อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค�าสั่งเรียกให้ท�าค�าให้การและส�าเนาค�าฟ้อง

 ๒. หนังสือแจ้งค�าสั่งศาล (กรณีมีการขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การ) 

 ๓. สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อสู้คดี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน.........ชุด

 ๔. ใบมอบอ�านาจ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้มอบอ�านาจ ส�าเนาค�าสั่งมอบอ�านาจที่เกี่ยวข้อง 

  และส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งผู้มอบอ�านาจ จ�านวน.......ชุด

 ด้วยกรม................................... ได้รบัค�าส่ังเรยีกให้ท�าค�าให้การแก้คดีและส�าเนาค�าฟ้อง คดีหมายเลขด�า  

ที.่....../........ของศาลปกครองกลาง คดรีะหว่าง ....................................ผูฟ้้องคด ีกรม....................................ผู้ถกู 

ฟ้องคด ีโดยกรม..................................ได้รบัค�าส่ังเรียกให้ท�าค�าให้การดังกล่าวไว้โดยการ..............................(ส่งทาง 

ไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรบั/เจ้าหน้าทีไ่ด้รับไว้/ปิดหมาย) เมือ่วนัที ่........................................รายละเอยีดตามส่ิงที่  

/ส่งมาด้วย....
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-๒-

ส่งมาด้วย ๑. ต่อมากรม...........................................ได้ยืน่ค�าร้องขอขยายระยะเวลาย่ืนค�าให้การและศาลอนญุาตให้ 

ขยายระยะเวลายื่นค�าให้การออกไปถึงวันที่.............................................รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

 กรม................................................มคีวามประสงค์จะแก้ต่างคดจีงึขอให้ส�านกังานคดปีกครองส�านกังาน 

อยัการสงูสดุจดัพนกังานอยัการเป็นผูร้บัมอบอ�านาจด�าเนนิคดแีก้ต่างให้แก่กรม.................................................. 

ผู้ถูกฟ้องคดี ตามประเด็นที่ปรากฏในสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อสู้คดี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. และ 

ในประเดน็อืน่ๆ ตามทีพ่นกังานอยัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ในการนีไ้ด้มอบหมายให้ นาย........................ 

นิติกร..................ส�านักกฎหมาย (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข................................................) เป็นผู้ติดต่อและ

ประสานงานคดีนี้

 อน่ึง กรม.........................................พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของ 

ศาลปกครองกลาง แต่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลยุติธรรม จึงมีความประสงค์ให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้อง 

โต้แย้งเขตอ�านาจศาลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามเหตุผลที่ปรากฏในสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ข้อที่.....................ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๓.

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด�าเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

( ........................................................ )

ต�าแหน่ง..................................................................

ส�านักงาน .................................

โทร. ................…………………….

โทรสาร. ………….......…………….
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ภำคผนวก ๖

  ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอ�านาจ คดีหมำยเลขด�ำที ่.................๒๕...........

 คดหีมำยเลขแดงที.่............../๒๕...........

 ศำลปกครอง................................

 วันที.่.....…เดือน…........................พุทธศักรำช ๒๕.........

 ............................................................................................................ผู้ฟ้องคดี

 ............................................................................................................ผู้ถูกฟ้องคดี

 ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 

ขอมอบฉนัทะ/มอบอ�านาจให้.................................................................................................................................. 

อยู่ที่.........................................เลขท่ี...................................................หมู่ท่ี........................................... 

ถนน...............................ตรอก/ซอย.....................................................ต�าบล/แขวง........................................... 

อ�าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณย์ี........................... 

โทรศัพท์.....................................................................

ท�าการแทน โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอ�านาจของข้าพเจ้าได้ท�าการไปนั้น 

ทุกประการ ในกิจการดังจะกล่าวต่อไปนี้

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 ลงชื่อ...................................................... ผู้มอบฉันทะ/ผู้มอบอ�านาจ

  (....................................................)

 ลงชื่อ...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอ�านาจ

  (.....................................................)

 ลงชื่อ...................................................... พยาน

  (.....................................................)

 ลงชื่อ...................................................... พยาน/ผู้เขียน

  (.....................................................)

ระหว่าง
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ภำคผนวก ๗

ตำรำง ๑*

ค่ำธรรมเนียมศำล (ค่ำขึ้นศำล)

๑) คดีท่ีมีค�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันอาจ

ค�านวณเป็นราคาเงินได้ ให้คิดค่าข้ึนศาล

ตามทุนทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(ก) ค�าฟ้องนอกจากที่ระบุไว้ใน (ข) และ (ค)

(ข) ค�าร้องขอให้ศาลบังคับตามค�าชี้ขาดของ

อนญุาโตตลุาการในประเทศ หรอืค�าร้องขอ

เพกิถอน ค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ใน

ประเทศ

ค�าร ้องขอให ้ศาลบังคับตามค�าชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือ ค�าร้องขอ

เพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่าง

ประเทศ

ลักษณะของคดี

ไม่เกินห้าสิบล้าน

บาท

ส่วนที่เกินห้าสิบ

ล้านบาทขึ้นไป

ไม่เกินห้าสิบล้าน

บาท

ส่วนที่เกินห้าสิบ

ล้านบาทขึ้นไป

ไม่เกินห้าสิบล้าน

บาท

ส่วนที่เกินห้าสิบ

ล้านบาทขึ้นไป

ทุนทรัพย์

ร้อยละ ๒ แต่ไม่

เกินสองแสนบาท

ร้อยละ ๐.๑

ร้อยละ ๐.๕ ของ

จ�านวน ที่ร้องขอ

ให้ศาลบังคับ แต่ 

ไม ่ เกินห ้าหมื่น

บาท

ร้อยละ ๐.๑

ร้อยละ ๑ ของ 

จ�านวนทีร้่องขอให้ 

ศาลบังคับ แต่ไม่

เกนิหนึง่แสนบาท

ร้อยละ ๐.๑

อัตรำ

ค ่ า ธ รรม เนี ยม

ตาม (ก) (ข) และ 

(ค) ถ้ารวมแล้ว

มีเศษไม่ถึงหนึ่ง

บาทให้ปัดทิ้ง

หมำยเหตุ

*ตาราง ๑ แก้ไขครัง้สุดท้ายโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๒๖ วันที่ ๑๑ กุม ภาพันธ์ ๒๕๕๑)
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(ค) ค�าฟ้องขอให้บังคับจ�านอง หรือบังคับเอา

ทรัพย์สินจ�านองหลุด

(๒) คดีที่มีค�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันไม่อาจ

ค�านวณเป็นราคาเงินได้

(ก) คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิพาท

(ข) อุทธรณ์หรือฎีกาค�าส่ัง ตามมาตรา ๒๒๗ 

หรือ มาตรา ๒๒๘ (๒) และ (๓)

(๓) คดีที่มีค�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ 

ค�านวณเป็นราคาเงนิได้และไม่อาจ ค�านวณ

เป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย

(๔) คดทีีข่อให้ช�าระค่าเสียหาย ค่าอปุการะเลีย้งดู  

หรือค่าเลี้ยงชีพก็ดี เงินปี เงินเดือน เงินเบี้ย

บ�านาญ ค่าบ�ารุงรักษา หรือเงินอื่นๆ ก็ดี  

บรรดาท่ีให้จ่ายมีก�าหนดเป็นระยะเวลา

ในอนาคตนอกจากดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือ 

ค่าเสียหายที่ศาลมีอ�านาจ

ลักษณะของคดี

ไม่เกินห้าสิบล้าน

บาท

ส่วนที่เกินห้าสิบ

ล้านบาทขึ้นไป

ทุนทรัพย์

ร้อยละ ๑ ของ

จ�านวนหนี ้ทีเ่รยีก

ร ้ องแต ่ ไม ่ เกิน 

หนึ่งแสนบาท

ร้อยละ ๐.๑

เรื่องละ 

๒๐๐ บาท

เรื่องละ 

๒๐๐ บาท 

ให้คิดค่าขึ้นศาล

ตามอัตราใน (๑) 

แต่ไม่ให้น้อยกว่า

อัตราใน (๒) (ก) 

หรือ (ข) แล้วแต่

กรณี

๑๐๐ บาท 

อัตรำ

การอุทธรณ์หรือ  

ฎี ก าค� าสั่ ง ตาม

มาตรา ๒๒๘ (๑)  

ไม่เรยีกเกบ็ค่าข้ึนศาล

หมำยเหตุ
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ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๔๔ กระทรวงการคลัง 

 ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

 ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

 ตามหนังสือที่อ้างอิง กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์  

ฎีกาค�าพิพากษาของศาลในคดีแพ่งใดๆ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ กรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาให้ส่วนราชการ

เป็นฝ่ายแพ้คดีหรือชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง นั้น

 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการกระจายอ�านาจการตัดสินใจและ 

เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ลดกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ทีล่่าช้าหรอืไม่จ�าเป็นของส่วนราชการ จงึให้ยกเลกิหนงัสือกระทรวงการคลัง ที ่กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๓ ลงวนัที ่๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และให้ส่วนราชการ (กระทรวง กรม หรอส่วนราชการอื่นและมีฐานะเป็นกรมและราชการ

ส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครองที่ส่งมาพร้อมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายประกอบ ตันติยาพงศ์)

 รองปลัดกระทรวงการคลัง

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

ส�านักความรับผิดทางแพ่ง

กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรอุทธรณ์ ฎีกำคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

๑.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรอุทธรณ์ ฎีกำคดีแพ่งในศำลยุติธรรม

  ๑.๑ คดีแพ่งที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ 

ศาลพพิากษาให้ส่วนราชการเป็นฝ่ายแพ้คดีหรอืพพิากษาให้ส่วนราชการชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง กรณีจะอทุธรณ์ 

ฎีกาหรอืไม่ ให้อยูใ่นดลุพินจิของส่วนราชการเจ้าของคดแีละพนกังานอยัการทีส่�านกังานอยัการสงูสดุมอบหมาย  

โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทั้งนี้โดยให้ค�านึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของ 

ทางราชการเป็นส�าคัญ

  ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของคดีและพนักงานอัยการที่ส�านักงานอัญการสูงสุดมอบหมาย 

มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้พิจารณาว่า การอุทธรณ์ ฎีกา จะเป็นประโยชน์กับทางราชการและผลของค�าพิพากษา

จะใช้เป็นบรรทัดฐาน ให้ด�าเนินการอุทธรณ์ ฎีกาต่อไป โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

  ๑.๒ คดีแพ่งท่ีมีจ�านวนทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และศาล

พิพากษาให้ส่วนราชการเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือพิพากษาให้ส่วนราชการชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง หากส่วนราชการ

เจ้าของคดแีละพนกังานอยัการทีส่�านกังานอัยการสูงสุดมอบหมายเหน็ควรอทุธรณ์ ฎกีา ให้ส่วนราชการด�าเนนิการ 

อุทธรณ์ ฎีกา โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

  ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของคดีและพนักงานอัยการที่ส�านักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย 

มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้พิจารณาว่า การอุทธรณ์ ฎีกา จะเป็นประโยชน์กับทางราชการและผลของค�าพิพากษา

จะใช้เป็นบรรทัดฐาน ให้ด�าเนินการอุทธรณ์ ฎีกาต่อไป โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

  ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของคดีและพนักงานอัยการที่ส�านักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย 

เห็นตรงกันว่า คดีไม่ควรอุทธรณ์ ฎีกา ให้ด�าเนินการอุทธรณ์ ฎีกา ไปก่อน เนื่องจากเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์สูง  

แล้วจึงส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็ว โดยให้ส่งเอกสารและแจ้งข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของกระทรวงการคลัง ดังนี้

   ๑.๒.๑ ส�าเนาค�าฟ้อง ค�าให้การ ประเด็นที่อุทธรณ์ ฎีกา

   ๑.๒.๒ ส�าเนาค�าพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี

   ๑.๒.๓ ความเห็นของส่วนราชการเจ้าของคดี

   ๑.๒.๔ ความเห็นของพนักงานอัยการที่ส�านักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย

/๒. ...
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๒.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรอุทธรณ์คดีปกครองในศำลปกครอง

  ๒.๑ คดปีกครองทีม่คี�าขอให้ศาลส่ังให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(เว้นแต่คดีปกครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๒.๓) และศาลปกครองชั้นต้น 

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ส่วนราชการเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือให้ส่วนราชการชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง ไม่ว่าจะ 

มีพนักงานอัยการเป็นผู้ว่าคดีหรือไม่ก็ตาม กรณีจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่ ให้อยู่ในดุลพินิจ 

ของส่วนราชการเจ้าของคดี โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทั้งนี้โดยให้ค�านึงถึงประโยชน์

สาธารณะเป็นส�าคัญ

  ๒.๒ คดปีกครองทีม่คี�าขอให้ศาลสัง่ให้ใช้เงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สินเกนิกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เว้นแต่คดีปกครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าตาม ข้อ ๒.๓) และศาลปกครองชั้นต้น 

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ส่วนราชการเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือให้ส่วนราชการชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง ไม่ว่าจะ 

มพีนกังานอยัการเป็นผูว่้าคดหีรือไม่กต็าม หากส่วนราชการเจ้าของคดเีหน็ควรอุทธรณ์ ให้ส่วนราชการเจ้าของคดี 

อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทั้งนี้โดยให้ค�านึงถึงประโยชน์

สาธารณะเป็นส�าคัญ

  ในกรณีส่วนราชการเจ้าของคดเีหน็ว่าคดีไม่ควรอทุธรณ์ ให้ด�าเนนิการอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

ไปก่อน เนื่องจากเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์สูง แล้วจึงส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็ว โดยให้ส่งเอกสาร

และแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ดังนี้

   ๒.๒.๑ ส�าเนาค�าฟ้อง ค�าให้การแก้ค�าฟ้อง ประเด็นที่อุทธรณ์

   ๒.๒.๒ ส�าเนาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาลปกครองชั้นต้น

   ๒.๒.๓ ความเห็นของส่วนราชการเจ้าของคดี

   ๒.๒.๔ ความเห็นของพนักงานอัยการที่ส�านักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย (หากมี

พนักงานอัยการเป็นผู้ว่าคดี)

  ๒.๓ คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเป็นไปตามประกาศ 

กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  

ฉบบัลงวันที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึง่กระทรวงการคลงัมอบให้เป็นดุลพนิจิของส่วนราชการในการวนิจิฉัยสัง่การ  

หากมีการด�าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่ ให้อยู ่ในดุลพินิจของ 

ส่วนราชการเจ้าของคดี โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

/ส�าหรับ...
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  ส�าหรับคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่ส่วนราชการมีค�าสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง หากศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ส่วนราชการเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือให้ 

ส่วนราชการชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปก่อน แล้วจึง 

แจ้งเรื่องให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป

  ๒.๔ คดีปกครองท่ีไม่มีค�าขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน เช่น คดีที่เก่ียวกับ 

สถานะของบุคคล เป็นต้น กรณีจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่ เป็นอ�านาจของส่วนราชการเจ้าของคดี

โดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา
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ระเบียบส ำนกังำนอัยกำรสูงสุด 

ว่ำดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคด ี
พ.ศ. ๒๕๕๕  

    

โดยทีส่ ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและพนักงำนอัยกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับ
คดีตำมกฎหมำยและกำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและ
พนักงำนอัยกำรในกำรบังคับคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกฎหมำย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ วรรคหน่ึง และมำตรำ ๒๗ วรรคหน่ึง (๑) (๒) และวรรคสี ่ ประกอบ
มำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีบทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๔๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
อัยกำรสูงสุดจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี 
พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
“ลูกหนี้” หมำยควำมว่ำ ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล กับให้หมำยควำมรวมถึงจ ำเลย 

ผู้ต้องโทษปรับในคดีอำญำที่ไม่ช ำระค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำด้วย 
“ฐำนข้อมูลลูกหนี้” หมำยควำมว่ำ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน หรือข้อมูลอื่นใดของลูกหนี้

อันจะน ำไปสู่กำรบังคับคดีและให้หมำยควำมรวมถึง สถำนะ อำชีพ และแหล่งรำยได้ของลูกหนี้ 
“กำรตรวจสอบสถำนะ” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจสอบสถำนภำพบุคคล ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  

และอื่นๆ ของลูกหนี้ตำมที่เห็นสมควรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรตรวจสอบสถำนะของลูกหน้ี 
ในกรณีลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือศำลมีค ำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจกำร 

“กำรตรวจสอบทรัพย์สิน” หมำยควำมว่ำ กำรสืบหำทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันพึงยึด
หรืออำยัดเพื่อน ำมำช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล 

ภำคผนวก ๙
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๒ 

“ส ำนักงำนกำรบังคับคดี” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนกำรบังคับคดีตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร 
เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำน และกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
 “ส ำนักงำนคดี” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือ
คดีอำญำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำน และกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีอัยกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี 
“รองอธิบดี” หมำยควำมว่ำ รองอธิบดีอัยกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

บังคับคดี 
“อัยกำรพิเศษฝ่ำย” หมำยควำมว่ำ อัยกำรพิเศษฝ่ำยที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด ำเนินกำร

เกี่ยวกับกำรบังคับคดี  
“เจ้ำหน้ำที่บังคับคดี” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำย

อัยกำรและให้หมำยควำมรวมถึงนิติกรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี 
ข้อ ๔  กำรใดมิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้น ำระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีแพ่ง 

หรือระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีปกครอง มำใช้โดยอนุโลม  
ข้อ ๕  ให้อัยกำรสูงสุดรักษำกำรตำมระเบียบนื้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และ

วิธีกำร เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ และมีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบนี้ 

บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
บททั่วไป 

    

ข้อ ๖  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีตำมระเบียบนี้ ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีแพ่ง 
คดีปกครอง และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในคดีอำญำแทนรัฐบำลหรือหน่วยงำน
ของรัฐซึ่งเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล ที่พนักงำนอัยกำรได้รับด ำเนินคดีให้ กับด ำเนินกำร
ตำมที่พนักงำนอัยกำรเห็นสมควรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีอำญำเฉพำะในส่วนของกำรยึดทรัพย์สินใช้ค่ำปรับตำม 
ค ำพิพำกษำ รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรบังคับคดีกรณีผิดสัญญำประกันต่อศำลและประกันรับสิ่งของไป
ดูแลรักษำ 
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๓ 

ข้อ ๗  สำรบบและงำนธุรกำรส ำนวนบังคับคดี ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดก ำหนด 
ให้ลงสำรบบทุกครั้งที่มีค ำสั่งในส ำนวนก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
ให้ส ำนักงำนคดีในต่ำงจังหวัดที่รับเรื่องหรือได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี

จัดท ำสำรบบบังคับคดีแยกไว้ต่ำงหำก 

ข้อ ๘  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดที่จะต้องรีบปฏิบัติให้ทันก ำหนดระยะเวลำมิฉะนั้นจะเสียหำย 
แก่รำชกำร ให้พนักงำนอัยกำรหรือเจ้ำหน้ำที่บังคับคดีใช้ดุลพินิจพิจำรณำปฏิบัติไปตำมที่เห็นสมควรโดยไม่ให้
เสียหำยแก่รำชกำร 

หำกมีปัญหำหรือข้อขัดข้องอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้หำรือผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
หรือหำรือผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้เพื่อวินิจฉัยสั่งกำร แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙  อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดในกฎหมำย
และค ำสั่งของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนจัดองค์กร บริหำรงำนบุคคล 
อ ำนวยกำร ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำร ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบียบและค ำสั่งของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

รองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรทีก่ ำหนดในกฎหมำยและ
ค ำสั่งของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดรองจำกอธิบดี และมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่อธิบดีมอบหมำย 

อัยกำรพิเศษฝ่ำยเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดใน
กฎหมำยและค ำสั่งของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีอ ำนำจหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
ควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินคดีให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ และค ำส่ังของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
อธิบดีหรือรองอธิบดี แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐  เมื่อศำลได้ออกหมำยบังคับคดีแล้ว  ให้ส ำนักงำนคดีส่งส ำเนำหมำยบังคับคดีพร้อมส ำเนำ 
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลและเอกสำรในส ำนวนคดีที่จ ำเป็นแก่กำรบังคับคดี เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้  ให้ส ำนักงำนกำรบงัคบัคดี
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ศำลออกหมำยบังคับคดี 

ในกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด หำกมีกำรขอทุเลำกำรบังคับคดีหรือศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งประกำรใด 
ให้แจ้งและส่งส ำเนำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล ส ำเนำหมำยบังคับคดีที่เกี่ยวข้องให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดี
โดยเร็ว 
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๔ 

ในส่วนของคดีล้มละลำย เมื่อศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือมีค ำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหนี้
และมีกำรโฆษณำค ำสั่งตั้งผู้ท ำแผนแล้ว ให้ส ำนักงำนคดีล้มละลำยส่งส ำเนำค ำสั่งศำลพร้อมส ำเนำหนังสือ 
ที่แจ้งให้ตัวควำมขอรับช ำระหนี้ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดี และเมื่อศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งอื่นใดให้ส่งส ำเนำ
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งดังกล่ำวด้วยทุกครั้งโดยเร็ว 

ข้อ ๑๑  เมื่อส ำนักงำนกำรบังคับคดีได้รับส ำเนำหมำยบังคับคดีตำมข้อ ๑๐ หรือได้รับส ำเนำหมำย
บังคับคดีและเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำกตัวควำมให้ด ำเนินกำรบังคับคดีนอกเหนือกำรรับเรื่องจำกส ำนักงำนคดี
ตำมข้อ ๑๐ ให้ลงรับในสำรบบและบัญชีจ่ำยส ำนวนในวันที่ได้รับเป็นส ำนวนบังคับคดีและให้อธิบดีหรือรอง
อธิบดีที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้สั่งจ่ำยส ำนวนไปยังส ำนักงำนในสังกัดโดยเร็ว แล้วให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยสั่งจ่ำย
ส ำนวนให้พนักงำนอัยกำรและเจ้ำหน้ำที่บังคับคดีในส ำนักงำน หำกมีกำรเปลี่ยนตัวพนักงำนอัยกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่บังคับคดี ให้บันทึกชื่อผู้รับโอนไว้ในสำรบบและบัญชีจ่ำยส ำนวนด้วย 

ในกรณีสั่งจ่ำยส ำนวนให้พนักงำนอัยกำรหลำยคน ให้ระบุด้วยว่ำใครเป็นเจ้ำของส ำนวนผู้รับผิดชอบ 
ผู้สั่งจ่ำยส ำนวนต้องลงชื่อพร้อมวันเดือนปีที่สั่งจ่ำย 
ในส่วนเรื่องที่ได้รับจำกส ำนักงำนคดีล้มละลำย หำกพบว่ำลูกหนี้รำยใดถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือ

ศำลมีค ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้และมีกำรโฆษณำค ำสั่งตั้งผู้ท ำแผนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งตัวควำมโดยเร็ว
เพ่ือยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมกฎหมำยแล้วให้รวบรวมไว้
ในระบบฐำนข้อมูลลูกหนี้  

ข้อ ๑๒  ให้เจ้ำหน้ำที่บังคับคดีตรวจพิจำรณำเอกสำรในส ำนวนว่ำมีข้อเท็จจริงครบถ้วนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนกำรบังคับคดีหรือไม่ เช่น เจ้ำหนี้และลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง จ ำนวนหนี้ที่ต้อง
บังคับคดี วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรบังคับคดี รำยละเอียดตำมหมำยบังคับคดี แล้วบันทึกเสนอพนักงำนอัยกำร
เจ้ำของส ำนวน  

กรณีที่ส ำนวนมีพยำนหลักฐำนและข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้ ให้พนักงำนอัยกำรท ำควำมเห็นว่ำ
ควรรับด ำเนินกำรบังคับคดีหรือไม่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นถึงผู้ที่พิจำรณำสั่งได้ หำกพนักงำน
อัยกำรเจ้ำของส ำนวนพิจำรณำสั่งได้อยู่แล้ว ให้เสนอผู้บังคับบัญชำถัดขึ้นไปหนึ่งชั้นเพ่ือทรำบและพิจำรณำก่อน
ด ำเนินกำรต่อไป  

กรณีพยำนหลักฐำนและข้อเท็จจริงไม่เพียงพอให้วินิจฉัย ให้พนักงำนอัยกำรท ำควำมเห็นเสนออัยกำร
พิเศษฝ่ำยเพื่อพิจำรณำสั่งให้รวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ อำจแจ้งส ำนักงำนคดี ตัวควำม หรือหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรก็ได้ 



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖116
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ผู้พิจำรณำสั่งตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีแพ่ง 
โดยอนุโลม โดยให้ถือทุนทรัพย์ตำมจ ำนวนหนี้หรือค่ำปรับในหมำยบังคับคดี 

ข้อ ๑๓  เมื่อมีค ำสั่งรับด ำเนินกำรบังคับคดีตำมข้อ ๑๒ แล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งตัวควำมโดยเร็ว 
เพ่ือยืนยันที่จะให้มีกำรบังคับคดี และแจ้งด้วยว่ำหำกตัวควำมยืนยันจะให้ด ำเนินกำรบังคับคดีให้ตัวควำม
ตรวจสอบสถำนะและทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้ สถำนภำพของลูกหนี้และครอบครัวและอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส่งให้
พนักงำนอัยกำร พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ตัวควำมด ำเนินกำร หำกตัวควำมไม่ด ำเนินกำรและไม่แจ้ง
เหตุขัดข้องภำยในก ำหนดให้มีหนังสือเตือน และหำกตัวควำมไม่ด ำเนินกำรโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอีกหรือ  
ตัวควำมแจ้งว่ำไม่ประสงค์ให้ด ำเนินกำรบังคับคดีต่อไป  ให้มีควำมเห็นและค ำสั่งยุติกำรบังคับคดี  
หำกเห็นสมควรจะแจ้งกระทรวงกำรคลังทรำบด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๔  งำนตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรบังคับคดี ให้รับเป็นส ำนวนตอบข้อหำรือและจัดท ำสำรบบ 
แยกไว้ต่ำงหำก ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้สั่งจ่ำยส ำนวนไปยังส ำนักงำนในสังกัด 
แล้วให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยสั่งจ่ำยส ำนวนให้พนักงำนอัยกำรในส ำนักงำน 

กำรตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรบังคับคดีที่ส ำนักงำนกำรบังคับคดีรับไว้ด ำเนินกำรให้พนักงำนอัยกำร
ท ำควำมเห็นตำมล ำดับชั้นถึงอธิบดี 

ข้อ ๑๕  ให้บันทึกควำมเห็นและค ำสั่งทุกขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบังคับคดีไว้ในแบบควำมเห็นและ
ค ำสั่ง (อ.ก.๔) 

ข้อ ๑๖  ให้อธิบดีเป็นผู้พิจำรณำสั่ง ในกรณีต่อไปนี้  
(๑)  กำรไม่รับด ำเนินกำรบังคับคดี หรือกำรไม่รับด ำเนินคดีทำงศำล 
(๒)  กำรถอนกำรยึด กำรอำยัด กำรขำยทอดตลำด กำรขับไล่หรือรื้อถอน และกำรยุติกำรบังคับคดี

ตำมข้อ ๑๓ และข้อ ๒๔ 
(๓)  กำรส่งเรื่องคืนตัวควำม 
(๔)  กำรถอนค ำร้องตั้งต้นคดีตำมข้อ ๓๐   
(๕)  กำรส่งเรื่องให้ส ำนักงำนคดีด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีหรือด ำเนินคดีตำมข้อ ๒๕ 

ข้อ ๑๗  ให้พนักงำนอัยกำรเจ้ำของส ำนวนเสนอควำมเห็นต่ออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือพิจำรณำและ 
มีค ำสั่งให้ตรวจสอบสถำนะและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
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๖ 

เมื่อเห็นสมควรพนักงำนอัยกำรอำจเสนออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือมีค ำสั่งให้งดกำรตรวจสอบสถำนะหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วครำวก็ได้ 

ข้อ ๑๘  ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดี พนักงำนอัยกำรอำจแสวงหำ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำน สอบปำกค ำพยำนบุคคล ออกค ำสั่งเรียกบุคคลใดมำให้ก ำรต่อ
พนักงำนอัยกำร ออกค ำสั่งให้ส่งพยำนหลักฐำน เอกสำรหรือวัตถุ และด ำเนินกำรอื่นตำมที่เห็นสมควร 
รวมทั้งอำจแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด ำเนินกำรใดตำมที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ ถ้ำผู้ที่
ได้รับค ำสั่งนั้นเป็นคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งหรือเป็นผู้ถูกกล่ำวหำ บุคคลดังกล่ำวจะไม่มำหรือไม่ให้ถ้อยค ำหรือไม่ส่ง
พยำนหลักฐำน เอกสำร หรือวัตถุตำมที่เรียกก็ได้  

หำกบุคคลผู้ถูกค ำสั่งเรียกของพนักงำนอัยกำรตำมวรรคหนึ่งไม่มำพบหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งและ 
มีเหตุเชื่อว่ำลูกหนี้มีทรัพย์สินที่ต้องถูกบังคับมำกกว่ำที่พนักงำนอัยกำรทรำบ และบุคคลดังกล่ำวอยู่ในฐำนะ 
ที่จะให้ถ้อยค ำอันเป็นประโยชน์ ให้ยื่นค ำร้องต่อศำลที่ออกหมำยบังคับคดีเพ่ือขอให้ศำลออกหมำยเรียกมำท ำ
กำรไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้  

ในกรณีที่มีกำรยื่นค ำร้องต่อศำลที่ออกหมำยบังคับคดีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ไม่ลบล้ำงควำมผิด
อำญำของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งของพนักงำนอัยกำรตำมวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙  ให้พนักงำนอัยกำรหรือเจ้ำหน้ำที่บังคับคดีตรวจสอบสถำนะของลูกหนี้ โดยมีหนังสือเชิญ
ลูกหนี้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้มำพบเพ่ือทรำบถึงสถำนภำพปัจจุบันของลูกหนี้ 
ตลอดจนประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ ในกรณีจ ำเป็นให้ออกไปพบลูกหนี้ และหำก
เห็นสมควรจะให้ตัวควำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจในกำรบังคับคดีของตัวควำมร่วมไปพบลูกหนี้ด้วยก็ได้ กรณีที่
ลูกหนี้ประสงค์จะช ำระหนี้ทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือผ่อนช ำระ ถ้ำลูกหนี้ยินยอมบันทึกข้อเสนอดังกล่ำว 
ให้ลูกหนี้ท ำบันทึกข้อเสนอโดยลงลำยมือชื่อฝ่ำยเดียวไว้เป็นหลักฐำน แล้วเสนออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือแจ้ง 
ตัวควำมพิจำรณำ ทั้งนี้ กำรตรวจสอบสถำนะของลูกหนี้ยังคงต้องด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีเหตุที่ไม่สำมำรถ
บังคับคดีเพ่ือช ำระหนี้ได้อีก 

หำกไม่พบตัวลูกหนี้ ให้แสวงหำข้อมูลที่จ ำเป็นเพื่อทรำบสถำนที่ที่จะสำมำรถไปพบตัวลูกหนี้ 
กำรตรวจสอบสถำนะและทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดี

ก ำหนด เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๐  ข้อมูลลูกหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ลงไว้ในระบบฐำนข้อมูลลูกหนี้ และถือว่ำเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ใช้ในทำงรำชกำรห้ำมมิให้เปิดเผย กำรด ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
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๗ 

ข้อ ๒๑  กำรลงนำมในหนังสือเกี่ยวกับกำรบังคับคดีถึงหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลภำยนอก  
ให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยเป็นผู้ลงนำม เว้นแต่หนังสือไม่รับด ำเนินกำร หนังสือตอบข้อหำรือ หรือหนังสือถึงอธิบดี
หน่วยงำนอื่น ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ให้อธิบดีเป็นผู้ลงนำม ส ำหรับหนังสือถึงรัฐมนตรี 
ให้เสนออัยกำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำลงนำม 

ข้อ ๒๒  ส ำนวนบังคับคดีทุกประเภทซึ่งมิใช่กรณีที่มีกำรด ำเนินคดีทำงศำล หำกส ำนวนใดยังไม่มี
ค ำสั่งรับหรือไม่รับด ำเนินกำรบังคับคดี หรือยังไม่มีควำมเห็นตอบข้อหำรือ ถือเป็นส ำนวนค้ำงที่ต้องรำยงำน
ตำมล ำดับชั้นถึงอธิบดีทุกเดือน หำกด ำเนินกำรไม่เสร็จภำยในสำมเดือนนับแต่วันรับส ำนวนให้รำยงำนชี้แจง
เหตุขัดข้องตำมล ำดับชั้นถึงอธิบดี และให้ผู้รับรำยงำนพิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือหำทำงเร่งรัด หรือ
ก ำหนดแนวทำงแก้ไขตำมที่เห็นสมควร แล้วรำยงำนให้อัยกำรสูงสุดทรำบ  

ส ำนวนบังคับคดีที่มีกำรด ำเนินคดีทำงศำล กำรรำยงำนเหตุส ำนวนค้ำง ให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

ให้บันทึกในรำยงำนบัญชีส ำนวนค้ำงให้ปรำกฏด้วยว่ำคดีจะสิ้นสุดระยะเวลำบังคับคดีเมื่อใด 

หมวด ๑ 
กำรบงัคับคดแีพ่ง 

    

ข้อ ๒๓  เมื่อพนักงำนอัยกำรได้ผลกำรตรวจสอบสถำนะหรือตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว
พบว่ำสำมำรถที่จะบังคับคดีน ำเงินมำช ำระหนี้ได้ ให้เสนอควำมเห็นต่ออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือส่งข้อมูลและ
แจ้งให้ตัวควำมด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนบังคับคดี วำงค่ำใช้จ่ำยและนัดเจ้ำพนักงำนบังคับคดีไป
ด ำเนินกำรโดยให้แจ้งวันนัดดังกล่ำว ให้พนักงำนอัยกำรทรำบโดยเร็ว 

หำกพบว่ำทรัพย์สินของลูกหนี้มีบุริมสิทธิหรือภำรติดพันอื่นใด ให้ตรวจสอบรำยละเอียดพร้อม
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมเสนอควำมเห็นต่ออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือแจ้งตัวควำมพิจำรณำ ถ้ำตัว
ควำมประสงค์จะบังคับคดีให้ตัวควำมยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนบังคับคดี วำงค่ำใช้จ่ำยและนัดเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีไปด ำเนินกำร โดยให้แจ้งวันนัดดังกล่ำวให้พนักงำนอัยกำรทรำบโดยเร็ว 

กรณีตัวควำมไม่แจ้งผลตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองภำยในระยะเวลำอันสมควร ให้พนักงำนอัยกำร 
มีหนังสือแจ้งเตือนตัวควำม ถ้ำตัวควำมไม่แจ้งผลให้ทรำบอีก ให้รำยงำนอัยกำรสูงสุดเพ่ือพิจำรณำแจ้ง
กระทรวงกำรคลังทรำบต่อไป 
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๘ 

เพื่อประโยชน์ในกำรบังคับคดี หำกเป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนและไม่อำจรอให้ตัวควำมด ำเนินกำรได้ 
ให้พนักงำนอัยกำรด ำเนินกำรไปได้เท่ำที่จ ำเป็นแก่กรณี แล้วแจ้งตัวควำมทรำบด้วย 

ในกำรบังคับคดี หำกต้องมีกำรด ำเนินคดีทำงศำล ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดีเป็นผู้ด ำเนินกำร 

ข้อ ๒๔  ให้อธิบดีพิจำรณำสั่งยุติกำรบังคับคดี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ลูกหนี้ช ำระหนี้ครบถ้วนแล้ว 
(๒)  ลูกหนี้พ้นควำมรับผิดที่จะต้องช ำระหนี้แล้ว 
(๓)  พ้นระยะเวลำกำรบังคับคดีตำมกฎหมำย 
(๔)  ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะช ำระหนี้ 
(๕)  มีเหตุอื่นที่แสดงว่ำลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ 
(๖)  ตัวควำมมีหนังสือแจ้งไม่ประสงค์ให้บังคับคดีอีกต่อไป 
เมื่อมีค ำสั่งยุติกำรบังคับคดีตำมวรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๖) แล้ว ภำยในระยะเวลำกำรบังคับคดีและ 

ยังสำมำรถบังคับคดีได้ หำกปรำกฏว่ำลูกหนี้มีทรัพย์สินที่จะช ำระหนี้ได้  หรือมีเหตุที่แสดงว่ำลูกหนี้สำมำรถ 
ช ำระหนี้ได้ หรือได้รับแจ้งจำกตัวควำมว่ำยังประสงค์ให้บังคับคดีกับลูกหนี้ ให้ยกเรื่องขึ้นด ำเนินกำรบังคับคดี
ต่อไป 

กำรสั่งยุติกำรบังคับคดีตำมวรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๖) หำกมีเหตุที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลำยได้ 
ให้แจ้งตัวควำมเพ่ือพิจำรณำ 

ข้อ ๒๕  ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีของส ำนักงำนกำรบังคับคดี หำกมีเหตุอันสมควร
เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว ส ำนักงำนกำรบังคับคดีอำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนคดีอ่ืนด ำเนินกำรแทน  
ในบำงเรื่องก็ได้ 

กรณีท่ีต้องด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบังคับคดีหรือด ำเนินคดีทำงศำลในจังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหำนคร  
ส ำนักงำนกำรบังคับคดีอำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนคดีในต่ำงจังหวัดด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีหรือ
ด ำเนินคดีแทนก็ได้ และให้ส ำนักงำนคดีที่ได้รับมอบหมำยลงสำรบบสั่งจ่ำยส ำนวนให้พนักงำนอัยกำร  
เมื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีหรือด ำเนินคดีเป็นประกำรใดให้รำยงำนส ำนักงำนกำรบังคับคดีทรำบทุกเดือน 
จนกว่ำจะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบังคับคดีหรือด ำเนินคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนกำรบังคับคดีมีหน้ำที่ติดตำม
และรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวต่อไป 

ในกรณีมีปัญหำข้อขัดข้องให้เสนออัยกำรสูงสุดเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
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๙ 

ข้อ ๒๖  กรณีที่ตัวควำมน ำเจ้ำพนักงำนบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ  
ให้มีเจ้ำหน้ำที่บังคับคดีร่วมไปกับตัวควำมเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ ปรึกษำหรือแนะน ำเกี่ยวกับกำรยึดทรัพย์ 
รักษำทรัพย์ หรือกำรบังคับอื่นใดเกี่ยวกับกำรบังคับคดี ทั้งนี้ เมื่อเห็นสมควร พนักงำนอัยกำรอำจร่วมไปด้วย
ก็ได้เพื่อควบคุมดูแลให้กำรบังคับคดีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ข้อ ๒๗  เมื่อมีกรณีที่ต้องอำยัดทรัพย์สิน ให้พนักงำนอัยกำรเสนอควำมเห็นต่ออัยกำรพิเศษฝ่ำยเพ่ือ
พิจำรณำและลงนำมในหนังสือแจ้งตัวควำมด ำเนินกำรอำยัดทรัพย์สินโดยเร็ว แล้วเสนออธิบดีเพื่อทรำบ 

ข้อ ๒๘  กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ให้พนักงำนอัยกำรแนะน ำตัวควำม
หรือผู้รับมอบอ ำนำจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรได้รับเงินมำช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ และให้ตัวควำม
หรือผู้รับมอบอ ำนำจนั้นเป็นผู้ตัดสินใจ 

กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินแต่ละครั้งที่มีรำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีต่ ำกว่ำห้ำแสนบำท 
พนักงำนอัยกำรอำจมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่บังคับคดีด ำเนินกำรก็ได้ 

ข้อ ๒๙  กำรขอให้ขับไล่ออกจำกสถำนที่หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง ให้พนักงำนอัยกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
บังคับคดีร่วมกับตัวควำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๐  ในกำรบังคับคดี หำกมีกำรร้องขัดทรัพย์หรือมีกำรร้องขอเฉลี่ยทรัพย์หรือกรณีอื่นที่จะต้อง
มีกำรด ำเนินคดีทำงศำล เช่น กรณีเจ้ำหนี้บุริมสิทธิขอรับช ำระหนี้ก่อน ให้ส ำนักงำนคดีที่รับเรื่องส่งเรื่อง  
ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดีด ำเนินกำรโดยเร็ว ในกรณีเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยให้ส ำนักงำนคดีที่รับเรือ่งไว้
ด ำเนินกำรไปก่อนตำมที่เห็นสมควร 

เมื่อส ำนักงำนกำรบังคับคดีได้รับเรื่องแล้ว ให้ลงรับในสำรบบเป็นส ำนวนใหม่ หำกมีส ำนวนเดิมอยู่แล้ว
ให้น ำไปพ่วงกับส ำนวนเดิม  

กำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้น ำระเบียบส ำนักงำนอยักำรสงูสดุวำ่ดว้ยกำรด ำเนนิคดแีพ่งหรอื
ระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีปกครองมำใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๑  วิธีปฏิบัติในเรื่องค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรบังคับคดีของพนักงำนอัยกำรให้เป็นไป 
ตำมระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนินคดีแพ่งของพนักงำนอัยกำร 

กรณีต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมแก่เจ้ำพนักงำนบังคับคดี ให้มีหนังสือแจ้งตัวควำมทรำบ
เพื่อน ำเงินไปช ำระ 
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๑๐ 

ข้อ ๓๒  ให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยมีหนังสือแจ้งตัวควำมให้ตรวจสอบกำรวำงเงินต่อศำลหรือส ำนักงำน 
วำงทรัพย์ในระหว่ำงกำรบังคับคดีและด ำเนินกำรรับเงิน แล้วแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดี
ทรำบโดยเร็ว  

ข้อ ๓๓  หำกตัวควำมได้รับช ำระค่ำฤชำธรรมเนียมใช้แทนและหรือค่ำทนำยควำมจำกกำรช ำระหนี้  
ให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยแจ้งตัวควำมให้ส่งค่ำฤชำธรรมเนียมใช้แทนและหรือค่ำทนำยควำมโดยปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนินคดีแพ่ง 

ข้อ ๓๔  เมื่อกำรบังคับคดีเสร็จสิ้นให้แจ้งผลกำรบังคับคดีให้ตัวควำมทรำบ 

ข้อ ๓๕  ส ำนวนบังคับคดีที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีควำมเห็นควรเก็บรอหรือท ำลำย เสนอต่อ
อัยกำรพิเศษฝ่ำยภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเพ่ือพิจำรณำสั่งก่อนส่งเก็บต่อไป 

ข้อ ๓๖  ส ำนวนที่มีค ำสั่งตำมข้อ ๓๕ เมื่อพ้นก ำหนด ๒ ปี หำกไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเก็บส ำนวนไว้ 
เพื่อกำรศึกษำ ให้ท ำกำรส ำรวจเพื่อท ำลำยและมีค ำสั่งให้ท ำลำย 

วิธีกำรท ำลำยส ำนวนให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีแพ่ง 

หมวด ๒ 
กำรบงัคับคดปีกครอง 

    

ข้อ ๓๗  ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดีปกครองแทนรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐ 
ซึ่งพนักงำนอัยกำรได้รับด ำเนินคดีให้และมีเหตุต้องบังคับคดีตำมหมำยบังคับคดีของศำลปกครอง  

ในกำรบังคับคดีปกครอง ให้น ำควำมในหมวด ๑ ว่ำด้วยกำรบังคับคดีแพ่ง มำใช้โดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
กำรบงัคับคดแีพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำ 

    

ข้อ ๓๘  ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอำญำตำมค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งในคดีอำญำแทนรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลที่พนักงำน
อัยกำรเป็นโจทก์ และศำลได้ออกหมำยบังคับคดีแล้ว  

กำรบังคับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในคดีอำญำที่พนกังำนอยักำรเปน็โจทก์
ให้น ำควำมในหมวด ๑ ว่ำด้วยกำรบังคับคดีแพ่ง มำใช้โดยอนุโลม 
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๑๑ 

หมวด ๔ 
กำรบงัคับคดียดึทรัพย์สินใชค้่ำปรบัตำมค ำพิพำกษำ 

    

ข้อ ๓๙  กรณีที่จ ำเลยเป็นบุคคลธรรมดำ เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้ลงโทษปรับแล้วจ ำเลยไม่ช ำระค่ำปรับ
และไม่ได้ถูกกักขังแทนค่ำปรับ หรือท ำงำนบริกำรสังคม หรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับจนครบตำม 
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง หรือกรณีที่จ ำเลยเป็นนิติบุคคลไม่ช ำระค่ำปรับ ให้ด ำเนินกำรยึดทรัพย์สินใช้ค่ำปรับ 
ตำมค ำพิพำกษำ ไม่ว่ำคดีนั้นจะเป็นคดีที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตำม 

ข้อ ๔๐  ให้ส ำนักงำนกำรบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดีอำญำเฉพำะในส่วนของกำรยึดทรัพย์สิน 
ใช้ค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำ ในกรณีที่ศำลได้ออกหมำยบังคับคดีแล้ว 

ในคดีที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์และศำลยังไม่ได้ออกหมำยบังคับคดี ให้พนักงำนอัยกำรส ำนักงำนคดี
ยื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดีแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีของกรมบังคับคดีด ำเนินกำร 
ยึดทรัพย์สินใช้ค่ำปรับ โดยระบุขอให้ศำลแจ้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีของกรมบังคับคดีเป็นผู้ด ำเนินกำร 

เมื่อศำลออกหมำยบังคับคดีแล้ว ให้ส ำนักงำนคดีส่งส ำเนำหมำยบังคับคดีพร้อมส ำเนำค ำพิพำกษำและ
เอกสำรที่จ ำเป็นแก่กำรบังคับคดี เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคลของจ ำเลยไปยังส ำนักงำนกำรบังคับคดีโดยเร็วเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

กรณีที่ส ำนักงำนกำรบังคับคดีได้รับส ำเนำหมำยบังคับคดีนอกเหนือจำกวรรคสำม ให้ส ำนักงำน 
กำรบังคับคดีรับไว้พิจำรณำด ำเนินกำร 

เมื่อส ำนักงำนกำรบังคับคดีได้รับเรื่องไว้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมวรรคสำมและวรรคสี่แล้ว ให้ปฏิบัติ
ตำมควำมในข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑  เมื่อตรวจสอบพบว่ำมีทรัพย์สินของจ ำเลยที่สำมำรถยึดมำใช้ค่ำปรับได้ ให้ยื่นค ำแถลงพร้อม
รำยละเอียดของทรัพย์สินต่อศำลที่ออกหมำยบังคับคดี และขอให้ศำลสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่ำวใช้ค่ำปรับหรือ 
แจ้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีของกรมบังคับคดีท ำกำรยึดทรัพย์สินดังกล่ำวใช้ค่ำปรับ ทั้งนี้ พนักงำนอัยกำรอำจแถลง
ต่อศำลเพ่ือขอให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ศำลร่วมไปด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยึดทรัพย์ รักษำทรัพย์ หรือกำรบังคับอื่นใด
เกี่ยวกับกำรบังคับคดีด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่หมำยบังคับคดีของศำลระบุได้ควำมว่ำให้พนักงำนอัยกำรเป็นผู้น ำเจ้ำพนักงำนบังคับคดี  
ไปด ำเนินกำรยึดทรัพย์สิน ให้พนักงำนอัยกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่บังคับคดีและเจ้ำหน้ำที่ศำลตำมวรรคหนึ่ง 
(ถ้ำมี) ร่วมไปกับเจ้ำพนักงำนบังคับคดีของกรมบังคับคดี น ำยึดทรัพย์ รักษำทรัพย์ หรือกำรบังคับอื่นใด
เกี่ยวกับกำรบังคับคดีตำมที่พนักงำนอัยกำรเห็นสมควร  
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๑๒ 

ในกำรบังคับคดียึดทรัพย์สินใช้ค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำ ให้น ำควำมในหมวด ๑ ว่ำด้วยกำรบังคับคดีแพ่ง 
มำใช้โดยอนุโลม 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ แล้ว หำกไม่พบทรัพย์สินของจ ำเลย ให้ยื่นค ำแถลงต่อศำลที่ออก
หมำยบังคับคดีเรียกตัวจ ำเลยหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลจ ำเลยมำท ำกำรไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของจ ำเลย หำกจ ำเลยเป็นบุคคลธรรมดำไม่มีทรัพย์สินที่ยึดใช้ค่ำปรับได้ ให้ขอศำลมีค ำสั่งกักขังด้วย 

เม่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่แล้ว หำกจ ำเลยเป็นบุคคลธรรมดำไม่ช ำระค่ำปรับและ 
ไม่ได้ถูกกักขังแทนค่ำปรับ หรือท ำงำนบริกำรสังคม หรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับจนครบตำม 
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง หรือกรณีที่จ ำเลยเป็นนิติบุคคลไม่ช ำระค่ำปรับจนครบตำมค ำพิพำกษำ ให้ด ำเนินกำร 
ไปจนกว่ำจะมีเหตุที่ไม่สำมำรถยึดทรัพย์สินใช้ค่ำปรับได้อีก 

หมวด ๕ 
กำรบงัคับคดกีรณีผดิสัญญำประกนัต่อศำลและประกันรบัสิ่งของไปดแูลรักษำ 

    

ข้อ ๔๒  เพ่ือเป็นกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม กำรรักษำ
ผลประโยชน์ของรัฐ ในกำรบังคับคดีที่ศำลออกหมำยบังคับคดีเอำแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตำม
สัญญำประกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ กรณีผิดสัญญำประกันต่อศำล และกรณีผิดสัญญำ
ประกันกำรรับสิ่งของไปดูแลรักษำ ให้น ำควำมในหมวด ๑ ว่ำด้วยกำรบังคับคดีแพ่งมำใช้โดยอนุโลม 
 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

จุลสิงห์  วสนัตสงิห ์
(นำยจุลสิงห์  วสันตสิงห์) 

อัยกำรสูงสดุ 
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ภำคผนวก ๑๐

(๗)

ค�าขอออกหมายบังคับคดี

 คดีหมายเลขด�าที่ /๒๕

 คดีหมายเลขแดงที่ /๒๕ 

 ศาลปกครอง 

 วันที่ เดือน พุทธศักราช ๒๕ 

ผู้ฟ้องคดี

 ระหว่าง

ผู้ถูกฟ้องคดี

 ข้าพเจ้า 

ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีปกครองแทน 

ที่อยู่ 

หมู่ที่ ถนน ตรอก/ซอย ใกล้เคียง 

ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 

จังหวัด โทรศัพท์

ขอยื่นค�าขอมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

 ข้อ ๑. คดีนี้ ศาล......................................ได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่.................................

พพิากษาให้ผูถ้กูฟ้องคด.ี..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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 ข ้อ ๒. บัดนี้  คดีถึงที่สุดและครบก�าหนดระยะเวลาให ้ผู ้ถูกฟ ้องคดีช�าระหนี ้

ตามค�าพิพากษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาดังกล่าวแต่อย่างใด

 จึงขอศาลได้โปรดออกหมายบังคับแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีออกขายทอดตลาดและช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

 อนึ่ง เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบและผู้ฟ้องคดีประสงค์ 

จะขอคัดส�าเนาหมายบังคับดังกล่าวเพ่ือใช้ในการติดต่อขอด�าเนินการบังคับคดี ณ ส�านักบังคับ 

คดีปกครองต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาตด้วย

 ลงชื่อ ผู้ยื่นค�าขอ

 ( )

 พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินคดีปกครองแทนผู้ฟ้องคดี

๒
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ภำคผนวก ๑๑

 คดีหมายเลขด�าที่ …………./

 คดีหมายเลขแดงที่ ………../

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

 ศาลปกครองกลาง

 วันที่.......เดือน..........................พุทธศักราช

 ........................................................................................................ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง

 .................................................................................................. ผู้ถูกฟ้องคดี 

หมายถงึ.....................................................................................................................................

 ด้วยคดเีรือ่งนี.้.....................................................................................ร้องขอ

ให้บงัคบัคดตีามค�าพพิากษา ซึง่ศาลได้มีค�าสัง่ให้....................................................................... 

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 เพราะฉะนัน้ จงึตัง้ให้ท่านเป็นเจ้าพนกังานบงัคบัคดจีดัการยดึอายดัทรพัย์สนิ 

ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา หรือท�าการอื่นใดโดยอ�านาจและหน้าที่ตามกฎหมาย  

ในการนี.้.................................................................................................................หรือผูแ้ทน

จะเป็นผูน้�าเจ้าพนกังานบังคบัคด.ี.............................................................................................

 ...............................................ตุลาการศาลปกครอง

หมายบังคับคดี



ส่วนที่ ๔

โครงการกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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รำยกำรภำคผนวก

 ๑ โครงการกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 ๒ กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง

 ๓ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ๔ วิเคราะห์สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ (วิเคราะห์ในภาพรวม)

 ๕ ภาพถ่ายการด�าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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๑. กิจกรรมสร้ำงกระบวนงำนมำตรฐำนด้ำนคดีปกครอง
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

๒. หลักกำรและเหตุผล

 ตามแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในส่วนบรหิารกจิการ บ้านเมอืงทีด่มีหีลกัการ 

ทีจ่ะพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรหิารงานภาครัฐเพ่ือให้ส่วนราชการมคีวามพร้อมและก�าลังคนทีม่ขีดีความ

สามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้การบริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ

ให้ทันสมัย

 ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงาน

ภาครฐั การปรบัปรงุ กฎหมาย และกฎระเบียบให้ทนัสมยัดังกล่าว เพือ่ให้ส่วนราชการมคีวามพร้อมและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้เกิดความเป็นธรรมในการบริการสาธารณะ จึงมีการก�าหนด

กิจกรรมการสร้างมาตรฐานการด�าเนินคดีปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส�านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ

ด�าเนินคดีปกครองให้เกิดมาตรฐานเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน สามารถเรียนระบบการด�าเนินคดี

ปกครอง และมีความเข้าใจในกระบวนการที่ส�าคัญ อาทิ การจัดเตรียมการมอบอ�านาจด�าเนินคดี การก�าหนด

ประเด็นข้อพิพาท การรวบรวมพยานหลักฐาน ขั้นตอนการด�าเนินคดี และการบังคับตามค�าสั่งหรือค�าพิพากษา 

อนัจะท�าให้การด�าเนนิการการประสานงาน มคีวามรวดเรว็และครบถ้วนถกูต้อง ส่งผลให้การด�าเนนิคดปีกครอง

มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และเกดิมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ หรือการประกนัคณุภาพในท่ีสุด นอกจากนี ้ยงัช่วยให้การ

ฝึกอบรมและเรยีนรู้งานของบคุลากรได้ง่ายขึน้ และในขณะเดียวกนันีเ้อง ส�านกังานอยัการสูงสุดกต็ระหนกัดีว่า  

ในปัจจบุนัยคุโลกาภวิฒัน์ท�าให้สงัคมเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รวมท้ังการตืน่ตวัของประชาชนทัว่ไปและบุคลากร

ของภาครฐัทีต้่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายปกป้อง รักษาสิทธติามกฎหมายของตน ท�าให้เกดิกรณพิีพาท

ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน และคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับบุคลากรของ 

หน่วยงานทางปกครองจ�านวนมาก มข้ีอมลูเชงิประจกัษ์ให้เหน็จากจ�านวนคดทีีส่งูขึน้มากในทกุๆปี กล่าวคอื ตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีส�านวนคดีว่าต่าง - แก้ต่าง ที่ส�านักงานคดีปกครองรับด�าเนินคดีให้ปีละไม่เกิน 

๑,๕๐๐ เรื่อง แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ�านวนคดีที่เข้ามาที่ส�านักงานคดีปกครอง ๕,๔๒๔ เรื่อง ในขณะเดียวกัน

ก็เกิดปัญหาให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เช่นเดียวกันว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น ตัวความรวบรวมพยาน

หลักฐาน ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญในการจัดท�าค�าฟ้อง ค�าให้การ ฯลฯ นานมากเกินไป บางเรื่องใช้เวลาเกือบ ๑ ปี  

กย็งัไม่เรยีบร้อย ท�าให้ส�านวนท่ีค้างอยูใ่นการด�าเนนิการของส�านกังาน คดปีกครอง และศาลปกครองจ�านวนมาก 

เป็นการปฏิเสธในการให้ความยุติธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ และประชาชนซึ่งเป็นตัวความ ท�าลายความเชื่อมั่น 
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และภารกิจของส�านกังานอยัการสงูสดุและศาลปกครอง จงึจ�าเป็นต้องมกีารจดัท�าคูม่อืแนวปฏบิตัเิรือ่งการส่งเรือ่ง

ให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดปีกครองไปพร้อมๆ กบัการจดัสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนนิคดปีกครอง  

เพ่ือช่วยให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานในคดีของหน่วยงานของรัฐส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการด�าเนินคดี

ปกครองได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นกับเข้าใจความส�าคัญของการสรุปข้อเท็จจริงของเรื่องท�าให้สามารถรวบรวม

พยานหลักฐานได้ครบถ้วนพร้อมถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้การวินิจฉัยสั่งคดีและการด�าเนินคดีของพนักงานอัยการใน 

ชัน้ศาล มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส่งผลให้สามารถอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของ

รฐัได้ดย่ิีงขึน้ และเกดิผลสมัฤทธิต์ามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบัิติราชการของ

ส�านกังานอยัการสงูสดุกับทัง้สามารถปฏบิตัใิห้เป็นไปตามค�ารับรองการปฏบิติัราชการของส�านกังานอยัการสงูสดุ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วย

๓. วัตถุประสงค์

 ๓.๑ เพื่อให้พนักงานอัยการและบุคลากรของส�านักงานอัยการสูงสุดมีศักยภาพในการด�าเนินคดี

ปกครอง มีรูปแบบมาตรฐานทั้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในการด�าเนินคดีและการประสานงาน การรวบรวม

หลกัฐานให้มคีวามรวดเรว็และครบถ้วนถกูต้อง โดยมมีาตรฐานเดียวกนัเป็นทีย่อมรับของหน่วยงานของรัฐ และ

ประชาชนซึ่งสามารถทบทวนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 ๓.๒ เพือ่พฒันาการด�าเนนิคดปีกครองทัง้ในด้านขัน้ตอน วธิกีาร การปฏบิติังาน รวบรวม ข้อเทจ็จรงิ 

พยานหลกัฐาน ตรวจสอบส�านวน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคญัในการเพ่ิมประสิทธภิาพ

ในการด�าเนินคดีอันจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินคดีตามภารกิจในศาลให้มากขึ้น

 ๓.๓ นิติกรและผู้ประสานงานในคดีภายนอกองค์กร สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบการ

ด�าเนินคดีปกครองและมีความเข้าใจกระบวนการที่ส�าคัญได้ง่ายขึ้น สามารถสรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน

หลักฐาน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาท�าให้เกิดแนวทางท�างานร่วมกันที่ดีและ

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

 ๓.๔ สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการรายบุคคลและเพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะแก่พนกังานอยัการและบคุลากรของส�านกังาน

คดีปกครอง

๔. กลุ่มเป้ำหมำย

 ๔.๑ พนักงานอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง ๕๙ คน พนักงานอัยการส�านักงานคดีปกครองใน 

ส่วนภูมภิาค ๗๖ คน นติกิร นติกิรจ้างเหมา เจ้าหน้าทีธ่รุการของส�านกังานคดปีกครอง ๓๑ คน นติกิร นติกิรจ้างเหมา  

เจ้าหน้าที่ธุรการของส�านักงานคดีปกครองในส่วนภูมิภาค ๓๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๕ คน

 ๔.๒ นิติกร และเจ้าหน้าที่ประสานงานคดีของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๑๕๐ คน
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๕. กิจกรรมและวิธีด�ำเนินกำร

 ด�าเนินการจัดท�ากิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 ๕.๑ กจิกรรมที ่๑ : จดัประชมุคณะท�างานพจิารณาก�าหนดกระบวนงานมาตรฐานด้านคดปีกครอง 

และคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ๒ ครั้ง (๒ วัน)

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  คณะท�างานพจิารณาการสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครองก�าหนดกรอบกระบวนงาน

มาตรฐาน ด้านการด�าเนนิคดปีกครอง เพือ่ใช้เป็นกรอบในการท�างานและจัดท�าคู่มอืแนวปฏิบติัเร่ืองการส่งเรือ่ง

ให้พนักงานอัยการด�าเนนิคดีปกครอง เพือ่ใช้เป็นกรอบในการท�างานร่วมกับนติกิร และเจ้าหน้าที ่ผูป้ระสานงาน

ในคดีของตัวความ

 ๕.๒ กจิกรรมที ่๒ : จดัประชมุคณะท�างานพจิารณาจัดสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้าน คดปีกครอง 

และคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง จ�านวน ๒๐ ครั้ง (๒๐ วัน) 

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  โดยศึกษาข้อมูล แนวทาง และกระบวนการที่เป็น Beat Practice ตลอดจนข้อจ�ากัดและ

แนวทางด�าเนินการ เพ่ือสร้างต้นแบบกระบวนงานมาตรฐาน จดัท�ากระบวนงานมาตรฐานด้านคดปีกครอง และ

คู่มือแนวปฏิบัติเรื่อง การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง

 ๕.๓ กจิกรรมที ่๓ : จัดประชมุรบัฟังความคดิเหน็และการมีส่วนร่วมของพนักงานอยัการ นิติกร นิติกรจ้าง- 

เหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�านักงานคดีปกครองในส่วนภูมิภาค วิพากษ์ร่างกระบวนงานมาตรฐานด้านคด ี

ปกครอง และคู่มอืแนวปฏบิตัเิรือ่งการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดปีกครอง จ�านวน ๙ ครัง้ ครัง้ละ ๑ วนั

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  คณะท�างานจัดท�ากระบวนงานฯ น�าร่างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง และร่างคู่มือ

แนวปฏิบตั ิเรือ่งการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดีปกครองให้พนกังานอยัการ นติิกร นิติกรจ้างเหมาบริการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�านักงานคดีปกครอง และส�านักงานคดีปกครองในส่วนภูมิภาควิพากษ์และร่วมกันปรับปรุง 

แก้ไข เพิ่มเติมกระบวนงานมาตรฐานฯ และร่างคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมแก่การใช้งาน

 ๕.๔ กิจกรรมที่ ๔ : จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ

นติกิร เจ้าหน้าท่ีประสานงานคดขีองหน่วยงานตวัความ เพ่ือวพิากษ์ร่างกระบวนงานมาตรฐานด้าน คดีปกครอง 

(เฉพาะที่เก่ียวข้องกับตัวความเท่านั้น) และร่างคู่มือแนวปฏิบัติ เรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดี

ปกครอง จ�านวน ๑ ครั้ง ( ๑ วัน) 

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  คณะท�างานจัดท�ากระบวนงานฯ น�าร่างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง และร่างคู่มือ

แนวปฏิบตั ิเรือ่งการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดีปกครองให้พนกังานอยัการ นติิกร นิติกรจ้างเหมาบริการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�านักงานคดีปกครอง และส�านักงานคดีปกครองในส่วนภูมิภาควิพากษ์และร่วมกันปรับปรุง 

แก้ไข เพิ่มเติมกระบวนงานมาตรฐานฯ และร่างคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมแก่การใช้งาน

 ๕.๕ กิจกรรมที ่๕ : จดัประชมุ/ประชุมเชงิปฏบิตักิารรบัฟังความคดิเหน็และการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
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อยัการ นติกิร นติกิรจ้างเหมาบรกิาร เจ้าหน้าทีธ่รุการ ส�านกังานคดปีกครอง วพิากษ์ร่างกระบวนงานมาตรฐาน

ด้านคดปีกครอง และคูม่อืแนวปฏบัิตเิรือ่งการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิ คดปีกครอง จ�านวน ๑ ครัง้ (๑ วนั)

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  เมือ่คณะท�างานจดัท�ากระบวนงานฯ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ แก้ไข ร่างกระบวนงานมาตรฐานฯ 

และร่างคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว ก็น�าร่างฯ ดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของนิติกร เจ้าหน้าที่  

ผู้ประสานงานคดีของส�านักงานคดีปกครอง เพื่อวิพากษ์ร่างฯอีกครั้ง หลังจากนั้นคณะท�างานจัดกระบวนงานฯ 

จะท�าการรวบรวมข้อมูลและเหตผุลต่างๆ ทีไ่ด้จากการวพิากษ์ไปท�าการปรบัปรงุ แก้ไขเพิม่เตมิร่างกระบวนงาน 

มาตรฐานฯ และร่างคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์เป็นครั้งสุดท้าย แล้วน�าเสนออัยการสูงสุดอนุมัติเพื่อเผยแพร่

 ๕.๖ กิจกรรมที่ ๖ : จัดพิมพ์ และจัดท�า CD เพื่อเผยแพร่

  วิธีกำรด�ำเนินงำน

  ๕.๖.๑ คณะท�างานฯ จัดท�ากระบวนงานฯ จัดท�าต้นฉบับกระบวนงานมาตรฐานด้านคดี

ปกครอง และคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

และสมบูรณ์ส่งส�านักบริหารทรัพย์สินด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (จัดพิมพ์

หนังสือ และจัดท�า CD)

  ๕.๖.๒ เผยแพร่กระบวนงานมาตรฐานด้านคดปีกครอง และคูม่อืแนวปฏบิตัเิรือ่ง การส่งเรือ่ง

ให้พนักงานอยัการด�าเนนิคดปีกครองให้ผูส้นใจผ่านทางเวป็ไซด์ส�านกังานคดปีกครองและส�านกังานคดปีกครอง

โดยให้มีการดาวน์โหลดคู่มือได้

๖. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๖.๑ เกิดศักยภาพในการด�าเนินคดีปกครอง มีรูปแบบมาตรฐานทั้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานใน

การด�าเนินคดแีละการประสานงาน การรวบรวมหลกัฐานให้มคีวามรวดเรว็และครบถ้วนถกูต้อง โดยมมีาตรฐาน

เดียวกันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐ และประชาชนซึ่งสามารถทบทวนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 ๖.๒ การด�าเนินคดีปกครองได้รับการพัฒนาทั้งในด้านขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติงาน รวบรวมข้อ

เท็จจริง พยานหลักฐาน ตรวจสอบส�านวน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีอันจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินคดีตามภารกิจในศาล ให้มากขึ้น

 ๖.๓ นิติกรและผู้ประสานงานในคดีภายนอกองค์กร สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบการ

ด�าเนินคดีปกครองและมีความเข้าใจกระบวนการที่ส�าคัญได้ง่ายขึ้น สามารถสรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน

หลักฐาน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาท�าให้เกิดแนวทางท�างานร่วมกันที่ดีและ

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

 ๖.๔ ส�านักงานคดีปกครองมีจ�านวนกระบวนงานมาตรฐานของคดีปกครอง

 ๖.๕ ส�านักงานคดีปกครองมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการค�ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลและเพ่ือเพิ่มขีดสมรรถนะแก่พนักงานอัยการและบุคลากรของ

ส�านักงานคดีปกครอง
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ค�ากล่าวรายงาน
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เรียน อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง

 ตามแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในส่วนบรหิารกิจการบ้านเมอืง 

ที่ดีมีหลักการท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อมและ 

ก�าลงัคนทีม่ขีดีความสามารถในการปฏบิตังิาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้การบริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎระเบียบให้ทันสมัย

 ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

บริหารงานภาครัฐ การปรับปรุง กฎหมาย และกฎระเบียบให้ทันสมัย เพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อมและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้เกิดความเป็นธรรมในการบริการสาธารณะ แต่ในขณะ

เดียวกันก็เกิดปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่เป็นตัวความรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงเป็นขั้นตอนส�าคัญ

ในการจัดท�าค�าฟ้อง ค�าให้การ ฯลฯ นานมากเกินไป ท�าให้ส�านวนค้างอยู่ในการด�าเนินการของส�านักงานคดี

ปกครองและศาลปกครองจ�านวนมาก จึงมีการก�าหนดกิจกรรมการสร้างมาตรฐานการด�าเนินคดีปกครอง เพื่อ

เสรมิสร้างศักยภาพในการด�าเนนิคดปีกครองให้เกดิมาตรฐาน บคุลากรทีเ่กีย่วข้องสามารถเรยีนรูร้ะบบการด�าเนนิ

คดีปกครอง และมีความเข้าใจในกระบวนการที่ส�าคัญ อาทิ การจัดเตรียมเอกสาร การรวบรวมพยานหลักฐาน 

ขั้นตอนการด�าเนินคดี และการบังคับตามค�าสั่งหรือค�าพิพากษา อันจะท�าให้การประสานงานมีความรวดเร็ว

และครบถ้วนถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานคดีปกครอง จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและการม ี

ส่วนร่วมเพ่ือจัดสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนินคดีปกครอง และจัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่ง

เรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในคดี

ของหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครองเปิดการ

ประชุม ต่อไป ขอขอบพระคุณ
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ค�ากล่าวเปิดการประชุม
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ท่านรองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และท่าน 

ผู้มีเกียรติทุกท่าน

 ผมรูส้กึยนิดแีละเป็นเกยีรติอย่างยิง่ทีไ่ด้มาเป็นประธานในพิธเีปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมตามโครงการสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครองและคู่มือ 

แนวปฏิบัติเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ในวันนี้

 ส�านกังานอยัการสงูสดุได้เลง็เหน็ถงึความจ�าเป็นในการพฒันาระบบงานรกัษาผลประโยชน์

ของรฐัในคดปีกครอง ซึง่เป็นคดทีีพ่พิาทระหว่างรฐักบัเอกชน หรอืรฐักับเจ้าหน้าทีข่องรฐั ดงันัน้แนวคดิ ปรชัญา 

รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการด�าเนินคดี ฯลฯ ย่อมแตกต่างกับคดีพิพาททางแพ่งโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการที่

ส�านักงานคดีปกครองจะจัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติเร่ืองการส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง จึงเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ฏิบตังิานและช่วยให้หน่วยงานตัวความเตรียมเร่ืองเพ่ือส่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดีปกครอง

ได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น กับจะเข้าใจความส�าคัญของการสรุปข้อเท็จจริงของเรื่องท�าให้สามารถรวบรวมพยาน

หลกัฐานได้ครบถ้วนพร้อมถกูต้อง ซึง่จะท�าให้การวนิจิฉยัสัง่คดแีละการด�าเนนิคดขีองพนกังานอยัการในชัน้ศาล

มปีระสทิธภิาพมากข้ึน ส่งผลให้สามารถอ�านวยความยติุธรรมให้แก่ประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของรฐัได้ด ี

ยิ่งขึ้น

 ผมขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ได้ด�าเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ที่ตระหนักถึงความส�าคัญ และมีความตั้งใจในการเข้าร่วมประชุม และหวังว่าการประชุมครั้งนี้ 

จะสามารถพฒันาความรูค้วามเข้าใจระบบการด�าเนนิคดปีกครองและสามารถสรุปข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยาน

หลกัฐาน ส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการได้ถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลาท�าให้เกดิแนวทางการท�างานร่วมกนัทีด่แีละ

มีความร่วมมือระหว่างองค์กร ต่อไป

 บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น

และการมีส่วนร่วม ณ บัดนี้



แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ประจ�าปี ๒๕๕๖136
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ก�าหนดการ

 ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน

 ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ พิธีเปิดการประชุม โดยอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง

 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ การบรรยายเรื่อง “การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง”

  โดยนายจิระ พรรณราย อัยการอาวุโส

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ อาหารกลางวัน

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ จัดกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิด (Workshop) 

  (วิทยากรส�านักงานคดีปกครอง)

หมายเหตุ อาหารว่าง ภาคเช้าเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

  ภาคบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

 อาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
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การแต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการและจัดสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนินคดีปกครองและ

คู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 ด้วยส�านักงานอัยการสูงสุด ได้อนุมัติให้ส�านักงานคดีปกครองจัดให้มีการประชุมและประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร พร้อมจดัท�ากระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนนิคดีปกครองและคูม่อืแนวปฏบิติั เร่ือง การส่งเรือ่ง

ให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส�านักงานอัยการ

สูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และได้แต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 

๑. คณะท�างานด�าเนินโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

 ๑. นายภราดร ศรีศุภรางค์กุล รองอัยการสูงสุด

 ๒. นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจการอัยการ

 ๓. นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์ ผู้ตรวจการอัยการ

ฝ่ายอ�านวยการโครงการ

 ๑. นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ 

 ๒. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองอธิบดีอัยการ

 ๓. นายยุทธศิลป์ เสนานาญ รองอธิบดีอัยการ

 ๔. นางชนิญญา ชัยสุวรรณ รองอธิบดีอัยการ 

 ท�าหน้าท่ีอ�านวยการโครงการและก�ากับดูแลโครงการตามสายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายบริหารและด�าเนินโครงการ

 ๑. นางชนิญญา ชัยสุวรรณ รองอธิบดีอัยการ

 ๒. นายชัยวัฒน์ ธิติชัยฤกษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๑

 ๓. นายจรัส มีสิน อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๒

 ๔. นายชยเดช ห้วยหงษ์ทอง อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๓

 ๕. นายรังสี แสงผล อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๔

* ค�าสั่งส�านักงานอัยการสูงสุด ท่ี ๔๑๑/๒๕๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เร่ืองแต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการ และจัดสร้างกระบวนงานมตราฐาน 
ด้านการด�าเนนิคดปีกครอง และคูม่อืแนวปฏบิตั ิเรือ่งการส่งเร่ืองให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดปีกครองประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, ค�าส่ังส�านกังานอยัการสงูสดุ  
ที่ ๖๕๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมค�าสั่งให้พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้าน
การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖, ค�าสั่งส�านักงานคดีปกครอง ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน
ด�าเนินโครงการและจัดสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนินคดีปกครอง และคู่มือแนวปฏิบัติ เรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๖. นายเจน สันติวาสะ อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๕

 ๗. นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๖

 ๘. นางณฐนน แก้วกระจ่าง ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

 ๙. นางขวัญฤทัย ชัยชิตาทร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 ๑๐. นางพรรณี แก้วป้องปก นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 ๑๑. นางปัญจพร รักเรือง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

 ๑๒. นางสาววรรณา เหลืองชัยชาญ เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

 ๑๓. นายวัชรชัย เหล่าแดง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ๑๔. นางสาวจิรพรรณ รัตนจักร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ๑๕. นายคมสันต์ ค�าภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ๑๖. นายธนศักดิ์ ศิริยกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ๑๗. นายณรงค์ชัย คัมภีริชยา นิติกรช�านาญการ

 ๑๘. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ฐานะทานต์ไท นิติกรช�านาญการ

 ๑๙. นายวันฉลอง หนองคูน้อย นิติกรช�านาญการ

 ๒๐. นางสาวปราณี พุ่มอ�่า นิติกรช�านาญการ

 ๒๑. นายสุทธิชัย เอื้อวัฒนอ�ารุง นิติกรช�านาญการ

 ๒๒. นางสาวอัจฉรา สุวรรณศรีสาคร นิติกรช�านาญการ

 ๒๓. นางสาวอภิษดา รัตนเทวมาตย์ นิติกรช�านาญการ

 ๒๔. นางสาวอวยพร ชินบุตร นิติกรช�านาญการ

 ๒๕. นายศรยุทธ ละมุลตรี นิติกรช�านาญการ

 ๒๖. นางสาวณฐพรสรวง ตะเภาพงษ์ นิติกรช�านาญการ

 ๒๗. นายวิชชา เพ็ชรอยู่ นิติกรช�านาญการ

 ๒๘. นายวันชัย ทวยสูงเนิน นิติกรช�านาญการ

 ๒๙. นางสาวอุรัสยา ปานแดง นิติกรช�านาญการ

 ๓๐. นางสาวสาวิตรี สมจิตต์ นิติกรปฏิบัติการ

 ๓๑. นางสาวขนิษฐา ศิลปยามานันท์ นิติกรปฏิบัติการ

 ๓๒. นายศักรพงศ์ สุริยุทธ นิติกรปฏิบัติการ

 ๓๓. นางสาววันเพ็ญ ระดาวิริยะกุล นิติกรปฏิบัติการ

 ๓๔. นายจรัส แช่ม นิติกรปฏิบัติการ

 ๓๕. นางสาวกุลภา พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๓๖. นางสาวกิตติยา อินธิสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๓๗. นางสาวดรัลรัตน์ มณีโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๓๘. นางสาววิภาวี บรรลือสินธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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 ๓๙. นางสาวบงกช เที่ยงค�า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๓๙. นางสาวจีรารัตน์ สุทธิธรรมวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๔๐. นางสาวธันว์นุช เจริญกลิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ด�าเนินการจัดการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ ควบคุม ด�าเนินการเพื่อให้การจัดสร้าง

กระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนินคดปีกครอง และคูม่อืแนวปฏบิตัเิรือ่งการส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิ

คดีปกครองแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ พร้อมท้ังอ�านวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม/

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายอ�านวยการโครงการมอบหมาย

๒. คณะท�างานจดัสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนนิคดีปกครองและคูม่อืแนวปฏบิติั เร่ือง การส่งเรือ่ง

ให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครอง

 ๑. นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ หัวหน้าคณะท�างาน

 ๒. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองอธิบดีอัยการ รองหัวหน้าคณะท�างาน

 ๓. นายยุทธศิลป์ เสนานาญ รองอธิบดีอัยการ รองหัวหน้าคณะท�างาน

 ๔. นางชนิญญา ชัยสุวรรณ รองอธิบดีอัยการ รองหัวหน้าคณะท�างาน

 ๕. นายชัยวัฒน์ ธิติชัยฤกษ์ อฝ.ป.๑   คณะท�างาน

 ๖. นายจรัส มีสิน อฝ.ป.๒   คณะท�างาน

 ๗. นายชยเดช ห้วยหงษ์ทอง อฝ.ป.๓   คณะท�างาน

 ๘. นายรังสี แสงผล อฝ.ป.๔   คณะท�างาน

 ๙. นายเจน สันติวาสะ อฝ.ป.๕   คณะท�างาน

 ๑๐. นายจิระ พรรณราย อัยการอาวุโส   คณะท�างาน

 ๑๑. นายทรงชัย ประสาธน์วนิช อัยการอาวุโส   คณะท�างาน

 ๑๒. นายประสิทธิ์ จันทรวิสุทธิ์ อัยการอาวุโส   คณะท�างาน

 ๑๓. นายสิริวัฒก์ แสงธรรมธร อัยการอาวุโส   คณะท�างาน

 ๑๔. เรือโทนราชูวงศ์ โลกะกะลิน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  คณะท�างาน

 ๑๕. นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๑ คณะท�างาน

 ๑๖. นายสถาพร บ�ารุงไทย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๔ คณะท�างาน

 ๑๗. นายธีระ ดีนิสสัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๖ คณะท�างาน

 ๑๘. นางอุมา ทองรอด อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๖ คณะท�างาน

 ๑๙. นางอัญชลี สอนสุภาพ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๖ คณะท�างาน

 ๒๐. นางวราภรณ์ จันทนากูล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝป.๒ คณะท�างาน

 ๒๑. นายภูมิชาย ทานัธยพงศ์ อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน

 ๒๒. นางนาตยา พุกบุญมี อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน

 ๒๓. นายชัยพล โพธิ์เรือง อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน
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 ๒๔. นายอธิไกร สุวรรณคีรี อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน

 ๒๕. นางรวมพร สุพรศิลป์ชัย อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน

 ๒๖. นางมนต์พิศ บุญประสาท อัยการจังหวัดประจ�า อส. คณะท�างาน

 ๒๗. นายชัยฤทธิ์ คงมา อัยการประจ�า อส.   คณะท�างาน

 ๒๘. นายธวัชชัย เพ็งสมบัติ อัยการประจ�า อส.   คณะท�างาน

 ๒๙. นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อัยการประจ�า อส.   คณะท�างาน

 ๓๐. นายเกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล อัยการประจ�า อส.   คณะท�างาน

 ๓๑. นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ อฝ.ป.๖ คณะท�างาน/เลขานุการ

 ๓๒. นางณฐนน แก้วกระจ่าง ผอ.สอก.ป คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๓๓. นางขวัญฤทัย ชัยชิตาทร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๔. นางพรรณี แก้วป้องปก นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๕. นางปัญจพร รักเรือง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๖. นางสาววรรณา เหลืองชัยชาญ เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๗. นายวัชรชัย เหล่าแดง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๘. นางสาวจิรพรรณ รัตนจักร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๙. นายคมสันต์ ค�าภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔๐. นายธนศักดิ์ ศิริยกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔๑. นายณรงค์ชัย คัมภีริชยา นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๒. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ฐานะทานต์ไท นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๓. นายวันฉลอง หนองคูน้อย นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๔. นางสาวปราณี พุ่มอ�่า นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๕. นางสาวอัจฉรา สุวรรณศรีสาคร นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๖. นางสาวอภิษดา รัตนเทวมาตย์ นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๗. นางสาวอวยพร ชินบุตร นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๔๘. นายศรยุทธ ละมุลตรี นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร
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 ๔๙. นางสาวณฐพรสรวง ตะเภาพงษ์ นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๕๐. นายวิชชา เพ็ชรอยู่ นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๕๑. นายวันชัย ทวยสูงเนิน นิติกรช�านาญการ คณะท�างาน/ผูช่้วยเลขานกุาร

 ๕๒. นายธงชัย ตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๓. นางสาวจิราภรณ์ แสงใส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๔. นางสาวชณัญชิดา ไชยยศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๕. นางสาววันวิสา ประสพธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     คณะท�างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๖. นางสาวภัทราภรณ์ แซ่ตั้ง พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๗. นายธรรณธร พิญโญ พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๘. นายศักดิ์ชัย แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕๙. นางสาวศิรินาถ โปสะวุฒะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๐. นายจักรกฤษณ์ ทองค�า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๑. นางสาวจิราวัลย์ ศิริมงคล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๒. นางสาวชุลีพร บุตรศรีน้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๓. นางสาวสมฤดี จิตนิคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๔. นางสาวนิศา มาลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖๕. นางสาวดวงพร ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 จดัท�าต้นฉบบักระบวนงานมาตรฐานด้านการด�าเนนิคดีปกครอง และคูม่อืแนวปฏบิติัเร่ืองการส่งเรือ่ง

ให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองให้แล้วเสร็จตามที่ฝ่ายอ�านวยการโครงการได้ก�าหนดไว้
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๒. บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงการกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ๑. นายภาสพงศ์ ขาวกระจ่าง นิติกร ๖ว 

 ๒. นางสาวศราวดี อุ่นภิรมย์ นิติกร ๓ 

  กรมที่ดิน

 ๓. นางฉัตราพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๔. นายขวัญชัย อนันทานนท์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ๕. นางสาวสุดาพร สกุลดี นิติกรช�านาญการ 

 ๖. นางสาวภรนันท์ ขวัญทอง นิติกรช�านาญการ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน

 ๗. นายเอกศักดิ์ ญาโณทัย นิติกรช�านาญการ 

 ๘. นายกฤษดา เชยคาน นิติกรช�านาญการ 

  ส�ำนักงำนประกันสังคม

 ๙. นายสันติโชค กุลเศรษฐ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๐. นายปิยะพงษ์ โกมลเสวิน นิติกร 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

 ๑๑. นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๒. นายสุบิน แสงสุริยา นิติกรช�านาญการ 

  ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๓. นายประมวล เฉลียว ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ 

 ๑๔. นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิพักษ์ นิติกรปฏิบัติการ

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ๑๕. นายวิสาล ตฤษฎิคุณ ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย 

 ๑๖. นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว นิติกรช�านาญการ 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร

 ๑๗. นายสังวาลย์ ค้นหา นิติกร ๗ว

 ๑๘. นายอ�าพร สิงห์เสนา นิติกร ๖ว 

  กรมกำรขนส่งทำงบก

 ๑๙. นายสาธิต ใช้สถิตย์ นิติกรช�านาญการ 

 ๒๐. นายเอกราช โภชนกิจ นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

 ๒๑. นายธัชกฤช สุวรรณโณ นิติกรช�านาญการ 

 ๒๒. นางฐิตินันท์ สองสมุทรจิตร์ นิติกรช�านาญการ 

 ๒๓. นางสาวยุวณัฐ อ�าลา นิติกรช�านาญการ 

  กรมกำรปกครอง

 ๒๔. นางประครองศักดิ์ ขันเพียแก้ว นิติกรช�านาญการ 

 ๒๕. นายสันติภาพ วรรณุวาส นิติกรช�านาญการ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๒๖. นายศุภชัย สงชู นิติกรช�านาญการ 

 ๒๗. นายบรรจบ ยอดน�้าค�า นิติกรช�านาญการ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 ๒๘. นายพงษ์เกียรติ สิทธิเวช นิติกรช�านาญการ 

 ๒๙. พ.อ.อ.สมเกียรติ ธ�ารงพาณิชยกุล นิติกรปฏิบัติการ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

 ๓๐. ว่าที่ ร.ต.ชวาล ชวรงคกร นิติกรช�านาญการ 

 ๓๑. นางสาวสาณิภา คัมภีรภาพ นิติกรปฏิบัติการ 

  มหำวิทยำลัยมหิดล

 ๓๒. นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล นิติกร 

 ๓๓. นายณัฐกิตติ์ สมสุข นิติกร 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

 ๓๓. นายณัฐกิตติ์ สมสุข นิติกร 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

 ๓๔. นางดาริษา สายปลื้มจิตต์ รักษาการหัวหน้างาน

   นิติการและสัญญา 

 ๓๕. นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง นิติกร 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

 ๓๖. นายวชิรพันธ์ นาคก้อน นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๓๗. นายอ�าพนพงศ์ ชุมสมุทร นิติกรช�านาญการพิเศษ 

  กรมกำรค้ำภำยใน

 ๓๘. นายวรพจน์ แพรัศมี นิติกรช�านาญการ 

 ๓๙. นายธานี ศรีคงยศ นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมศิลปำกร

 ๔๐. นายโชคชัย ศรีชะนันท์ นิติกร 

 ๔๑. นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม นิติกรช�านาญการพิเศษ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

 ๔๒. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๔๓. นายเกตุแก้ว แก้วใส นิติกรช�านาญการ 

  กรมศุลกำกร

 ๔๔. นางสาวสุรางคนา สุกโรดม นิติกร 

 ๔๕. นางสาววิไลลักษณ์ เค้าโนนกอก นิติกร 

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ๔๖. นางสาวปัทมา คัจฉพันธุ์ นิติกร 

 ๔๗. นางสาวจันทิดาภา หาญทวี นิติกร 

  กำรประปำนครหลวง

 ๔๘. นางสาวอังคณา โชติช่วง นิติกร ๖ 

 ๔๙. นายคุณานนท์ พลกิจ นิติกร ๖ 

  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

 ๕๐. นางรัตนา อัคนิบุตร นิติกร ๗

 ๕๑. นายอาณัติ จันดี นิติกร ๗ 

  บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)

 ๕๒. นางสาววรัทยา วรรณกลัด นิติกร ๕ 

 ๕๓. นายฉัตรมงคล พรยศไกร นิติกร ๔ 

  บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

 ๕๔. นายพิเชษฐ โชคบุญธิยานนท์ ผู้อ�านวยการกองนิติการ 

 ๕๕. นายทรงชัย กานต์ดา ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  กรมกำรบินพลเรือน

 ๕๖. นายเบญจพล ตัณฑ์ประพันธ์ นิติกรช�านาญการ 

 ๕๗. นางสาวนิติยา อะริยะ นิติกรปฏิบัติการ 

  ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรอำกำศ

 ๕๘. น.ท.พิทักษ์ เพียรพิทักษ์ หัวหน้าแผนกความรับผิดทางละเมิด 

 ๕๙. น.ท.อรสรรค์ ศรีผุย หัวหน้าแผนกคดีปกครอง 

  บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

 ๖๐. นายชลวิชช์ บุญอาภา นิติกร 

 ๖๑. นายฉกาจนิตย์ จุณณะภาต นิติกร 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

 ๖๒. ว่าที่ ร.ต.สิงหปิญะ วิชานนะ นิติกรช�านาญการ 

 ๖๓. นายปราการ แดงประดับ นิติกรปฏิบัติการ 

  ธนำคำรแห่งประเทศไทย

 ๖๔. นายชาตรี มณีสวัสดิ์ หัวหน้านิติกร ส�านักคดี 

 ๖๕. นางสาวเพ็ญพิมล อรุณสุรัตน์ นิติกรอาวุโส ส�านักคดี 

 ๖๖. นางสาวพนาพร ศุภรัชตการ นิติกรอาวุโส ส�านักคดี 

 ๖๗. นางสาวอัญชุลี ห่อสมบัติ นิติกร ส�านักคดี 

 ๖๘. นางสาววรดานุช โถสุวรรณจินดา นิติกร ส�านักคดี

  กรมทำงหลวง

 ๖๙. นางวราภรณ์ ลิ้มสงวน นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๗๐. นายเอกพจน์ นวมจิต นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๗๑. นายมนตรี ธรรมวัฒน์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

  กรมเจ้ำท่ำ

 ๗๒. นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๗๓. นายวีรศักดิ์ ไทรงาม นิติกรช�านาญการ 

  กรมชลประทำน

 ๗๔. นายชีวิน อินทรนุกูล นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๗๕. นายฉัตรชัย สาหร่ายทอง นิติกรช�านาญการ 

  กรมทำงหลวงชนบท

 ๗๖. นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต นิติกรปฏิบัติการ 

 ๗๗. นายภูมินทร์ สิงหลกะนนท์ นิติกร 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

 ๗๘. นายสามารถ แสงธีระปิติกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๗๙. นายสุริยะ พันธ์เพชร นิติกรช�านาญการ 

 ๘๐. นายอุกฤษฎ์ ภักดีวานิช นิติกรช�านาญการ 

 ๘๑. นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ๘๒. นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี นิติกรปฏิบัติการ 

  มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 ๘๓. นางธนภร คัฒทะจันทร์ นิติกรช�านาญการ 

 ๘๔. นายสิทธิศักดิ์ สถิตย์ นิติกรปฏิบัติการ 

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 ๘๕. นางสาวภัทราวรรณ แท้เที่ยง นิติกรปฏิบัติการ 

 ๘๖. นางสาวปรีชญา บุสจะ นิติกรปฏิบัติการ

  กรมควบคุมมลพิษ

 ๘๗. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๘๘. นายสราวุธ ฤทธิรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ 

  กองทัพบก

 ๘๙. พันเอก ธีรพล ปัทมานนท์ รองผู้อ�านวยการกองคดี 

 ๙๐. พันโท ค�าแสน ว่องไว หัวหน้าแผนกคดีอาญาและวินัย 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

 ๙๑. นายวุฒดนัย เผือกสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ 

 ๙๒. นายพยุงศักดิ์ ศิริองอาจ นิติกรช�านาญการ 

  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 ๙๓. นางสาวจอมขวัญ ศรีศิลป์ นิติกรช�านาญการ 

 ๙๔. นายพีรพงศ์ ทองค�า นิติกรช�านาญการ 

  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 ๙๕. นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน นิติกร 

 ๙๖. นางสาวปาณิศา จอมดง นิติกร 

  บริษัท ที โอ ที จ�ำกัด (มหำชน)

 ๙๗. นายเทอดศักดิ์ จิโรจยนตรกิจ ผู้จัดการส่วนคดีทั่วไป 

 ๙๘. นายภัควัสส์ รุ่งโอภาวิศิษฏ์ เจ้าหน้าที่นิติกร 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 ๙๙. นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๐๐. นายเผด็ด สุวรรณกิจ นิติกรปฏิบัติการ 

  กรุงเทพมหำนคร

 ๑๐๑. นายนิพนธ์ โทนสุวรรณ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๐๒. นายไกรสิทธิ์ ทองโชค นิติกรช�านาญการ

  องค์กำรคลังสินค้ำ

 ๑๐๓. นางสาวสมกนก โชคล�้าเลิศ นิติกร ๖ 

 ๑๐๔. นายชินเดช อภิธนขาล นิติกร 

  กรมสรรพำกร

 ๑๐๕. นางสาวดารุณี ธนาพรสังสุทธิ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๐๖. นายกฤษดา เหลืองอร่ามกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

 ๑๐๗. นางสาวสหัสญาริน พันธุ์งามวงศ์ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๐๘. นายประพฤติ เติบโต นิติกรช�านาญการ 

  กรมบัญชีกลำง

 ๑๐๙. นางสาวอนงค์ สมบุญเจริญ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๑๐. นายวิเชษฐ ตะวันรัตน์ นิติกรช�านาญการ 

  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ๑๑๑. นายชูชัย วามวสุลักษณ์ นิติกร 

 ๑๑๒. นายอนุวัฒน์ ชอบสันเทียะ นิติกร 

  บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ๑๑๓. นายณัฐฐ์ผดุงศักดิ์ เสนาภักดิ์ นิติกรอาวุโส ๕ 

 ๑๑๔. นายวีระยุทธ จตุภาคสัมพันธ์ นิติกรอาวุโส ๕ 

  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

 ๑๑๕. นางสาวธีรินทร สุขสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๑๖. นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์ นิติกรช�านาญการ 

  กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย

 ๑๑๗. นายมัธศักดิ์ เรืองแสน นิติกร ๔ 

 ๑๑๘. นางสาวฐิติรัตน์ ใจกล้า นิติกร ๔ 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ 

 ๑๑๙. นาวาเอก อรรณพ แจ่มศรีใส รองผู้อ�านวยการกองคดี

  ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ

 ๑๒๐. นาวาโท ดิฐนนทน์ ไม่มีทุกข์ หัวหน้าแผนกคดีปกครอง

  กรมรำชทัณฑ์

 ๑๒๑. นายธวัช ตันยุวรรธนะ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๒๒. นายช�านาญ เล็กสกุล นิติกรช�านาญการ 

  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

 ๑๒๓. นายวีระ วิสุทธิรัตนกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๒๔. นายวันชัย ปิ่นแก้ว นิติกรช�านาญการ 

  กรมป่ำไม้

 ๑๒๕. นายพงษ์ศิริ จิตบาน นิติกรปฏิบัติการ 

 ๑๒๖. นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

 ๑๒๗. นายสุรินทร์ นิมิตรพันธ์ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๒๘. นายอิทธิพล ศิริเพชรภัทรกุล นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ๑๒๙. นายอนันต์ แจ้งจอน นิติกรปฏิบัติการ 

 ๑๓๐. นายนพเดช ทองค�า นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมทรัพยำกรน�้ำ

 ๑๓๑. นายปกรณ์ ภูฆัง นิติกรปฏิบัติการ 

 ๑๓๒. นายนพดล ปุยเกิดทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ 

  ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

 ๑๓๓. นายวิเชียร ค�าชุม นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๓๔. เรือโท สว่าง มานาม นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๓๕. นายอังกูร วาสนายน นิติกรช�านาญการ

  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

 ๑๓๖. นายภานุวัฒน์ ปานประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ 

 ๑๓๗. นางสาวรักชนก ทองศรีจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ 
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 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 ๑๓๘. นายสุภกฤต ทิพย์กุล นิติกรช�านาญการ 

 ๑๓๙. นายกฤช กลันตรานนท์ นิติกรปฏิบัติการ 

  กรมประมง

 ๑๔๐. นางสาวศิจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์ นิติกร 

 ๑๔๑. นางสาวสุภาณี ฤทธิ์ทอง นิติกร 

  สมำคม อบต.แห่งประเทศไทย

 ๑๔๒. นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย 

  กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ๑๔๓. นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๔๔. นายสายันต์ มาตรังศรี นิติกร 

  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

 ๑๔๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๔๖. นางสาวพสุ รอดทรัพย์ นิติกร 

  กรมทรัพยำกรธรณี

 ๑๔๗. นางสาวรัชณัฏฐ์ แสงศรี นิติกรปฏิบัติการ 

 ๑๔๘. นางสาวกานต์พิชชา เลิศเรืองฤทธิ์ นิติกร 

  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

 ๑๔๙. นายพุฒิพงษ์ อบสุวรรณ นิติกรช�านาญการพิเศษ 

 ๑๕๐. นายนิติพงษ์ แสนจันทร์ นิติกรช�านาญการ

  กำรเคหะแห่งชำติ

 ๑๕๑. นายนพรัตน์ มรรควิน นิติกร 

 ๑๕๒. นางสาววรางคณา พิพรรธวงศา นิติกร 

 ๑๕๓. นางสาวกรียดา ชนะศรี นิติกร 

 ๑๕๔. นางสาวภัคภัสสร วิเชียรพันธุ์ นิติกร 

  กรมกำรแพทย์

 ๑๕๕. นายวีรพล นาคะไพบูลย์ นิติกรช�านาญการ 

 ๑๕๖. นายบวรฉัตร กาบกลอน นิติกร 

  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

 ๑๕๗. นางสาวพรพรรณ หรรษนันท์ นิติกรปฏิบัติการ
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 ๑. นายวิริยะ วัฒนสุชาติ พนักงานคดีปกครอง

   ช�านาญการพิเศษ 

 ๒. นายเจตต์ สถาวรศีลพร พนักงานคดีปกครอง

   ช�านาญการพิเศษ 

 ๓. นายนิรัญ อินดร พนักงานคดีปกครองช�านาญการ 

 ๔. นางสาวปริตตา สดสง่า พนักงานคดีปกครองช�านาญการ 

 ๕. นางมานิตตา สิงห์วิจารณ์ พนักงานคดีปกครองช�านาญการ

 ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

ผู้สังเกตกำรณ์จำกส�ำนักงำนศำลปกครอง
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๓. สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงการกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง

 ๑ หัวข้อการสัมมนาสอดคล้องกับ ๒๖ ๖๔ ๑๒ - ๑๐๒

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ๓ ๕๒ ๔๒ ๕ ๑๐๒

  ด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุม

  เชิงปฏิบัติการ

 ๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ๒๔ ๖๖ ๙ ๓ ๑๐๒

  ด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุม

  เชิงปฏิบัติการ

 ๔ เอกสารประกอบการประชุม ๑๕ ๖๐ ๒๔ ๓ ๑๐๒

  เชิงปฏิบัติการ

 ๕ ความเหมาะสมของวิทยากร ๓๔ ๖๓ ๕ - ๑๐๒

  ผู้บรรยาย

 ๖ ความเหมาะสมของวิทยากร ๓๕ ๖๑ ๕ ๑ ๑๐๒

  ประจ�ากลุ่ม

 ๗ ความเหมาะสมของระยะเวลา ๑๕ ๖๗ ๑๙ ๑ ๑๐๒

  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ๘ ความเหมาะสมของสถานที่ ๒๕ ๗๒ ๕ - ๑๐๒

  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ๙ การอ�านวยความสะดวกและ ๓๖ ๕๖ ๑๐ - ๑๐๒

  ให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการ

 ๑๐ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม ๔๒ ๕๔ ๕ ๑ ๑๐๒

  เชิงปฏิบัติการ

  รวม ๒๕๕ ๖๑๕ ๑๓๖ ๑๔ ๑๐๒

  ค�านวณเป็นร้อยละ ๒๕ ๖๐.๓ ๑๓.๓ ๑.๔ ๑๐๐

 ล�ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ รวม
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แผนภูมิภาพแสดงพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด ๑๕๙ คน กรอกแบบสอบถามจ�านวน ๑๐๒ คน 

 จากแบบสอบถามจ�านวน ๑๐๒ แบบ สามารถแบ่งประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 ๑. กลุ่มที่มีประสบการณ์ในคดีปกครองโดยเคยท�าคดีปกครองเอง และเป็นผู้ประสานงานในคดี  

กับพนักงานอัยการ (กลุ่ม A) มีจ�านวน ๔๗ คน หรือร้อยละ ๔๖.๑ 

 ๒. กลุ่มที่มีประสบการณ์ในคดีปกครองในฐานะผู้ประสานงานในคดีกับพนักงานอัยการ (กลุ่ม B) 

จ�านวน ๔๘ คนหรือร้อยละ ๔๗.๑ 

 ๓. กลุ่มที่มีประสบการณ์ในคดีปกครองโดยท�าคดีด้วยตนเอง และไม่เคยเป็นผู้ประสานงานในคดี  

กับพนักงานอัยการ (กลุ่ม C) จ�านวน ๗ คน หรือร้อยละ ๖.๘

A : ๔๖.๑ %

B : ๔๗.๑ %

C :

๖.๘ %

A : ผูประสานงานในคดี/เคยทำคดีเอง

B : ผูประสานงานในคดี/ไมเคยทำคดีเอง

C : ไมใชผูประสานงานในคดี (เคยทำคดีเอง)
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แผนภูมิภาพแสดงความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกระบวนงานมาตรฐาน

ด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง

(จากแบบสอบถามจ�านวน ๑๐๒ ราย)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

 คะแนนที่ได้ ๒๕๕ ๖๑๕ ๑๓๖ ๑๔

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๒๕ ๖๐.๓ ๑๓.๓ ๑.๔

เปรียบเทียบผลจากแบบสอบถาม

 จากแบบสอบถามทีไ่ด้รบัจ�านวน ๑๐๒ ราย สามารถท�าการวเิคราะห์และประเมนิผลโดยแยกพจิารณา

ในแต่ละหัวข้อได้ดังจะกล่าวในหน้าถัดไป
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๒๖ ๑๒ ๑๒ - ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๒๕.๕ ๖๒.๗ ๑๑.๘ - ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๑

“หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๗ เห็นว่าดี คือสอดคล้อง และที่เห็นว่า ดีมาก

เป็นร้อยละ ๒๕.๕ รวมแล้วที่เห็นว่าดีและดีมากมีจ�านวนถึงร้อยละ ๘๘.๒ 

 ดังน้ัน วิเคราะห์ได้ว่าหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความสอดคล้องเป็นอย่างดีกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๓ ๕๒ ๔๒ ๕ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๓.๑ ๕๑ ๔๑ ๔.๙ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๒

“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุม”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๑ ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง 

ว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๓.๑ ประเมินตนเองว่า 

มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ ๔๑ รวมผู้ที่ประเมิน

ตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุมในเกณฑ์ดีถึงดีมากคือร้อยละ ๕๔.๑  

ผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ

ร้อยละ ๔.๙ ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

รวมผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองก่อนการประชุม ในเกณฑ์พอใช้จนถึง

ปานกลางคือร้อยละ ๔๕.๙

 ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์จากตัวเลขดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่

เป็นผูท้ีมี่ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนนิคดปีกครองอยูแ่ล้ว ซึง่กเ็ป็นเรือ่งสมควร เพราะผูเ้ข้าร่วมเชงิปฏบิติัการ 

ครั้งน้ีเป็นนิติกร และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการด�าเนิน 

คดีปกครอง และเป็นผู้ประสานงานในคดีปกครองกับพนักงานอัยการ
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๒๔ ๖๖ ๙ ๓ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๒๓.๖ ๖๔.๗ ๘.๘ ๒.๙ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๓

“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔.๗ ซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง  

ว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๒๓.๖ ประเมินตนเองว่า

มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ ๘.๘ รวมผู้ท่ีประเมิน

ตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก คือร้อยละ ๘๘.๓ 

ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ 

ร้อยละ ๒.๙ ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

รวมผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในคดีปกครองหลังการประชุมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงปานกลาง  

คือร้อยละ ๑๑.๗

 จาการวิเคราะห์ ผลของการประเมินตนเองในข้อนี้เปรียบเทียบกับข้อ ๒ จะเป็นว่าผู้ร่วมประชุม

ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครองหลังการประชุมในเกณฑ์ดีและดีมาก เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๓๔.๒ (๘๘.๓ - ๕๔.๑) จึงเป็นการย�้าให้เห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดีมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีต้องการให้นิติกร และเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย

ของหน่วยงานของรัฐซึ่งส่วนใหญ่ท�าหน้าที่ผู้ประสานงานในคดีมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินคดีปกครอง

เพื่อประโยชน์ของรัฐได้เป็นอย่างดี
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๑๕ ๖๐ ๒๔ ๓ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ๕๘.๘ ๒๓.๕ ๒.๙ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๔

“เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๘ เห็นว่าดี คือ พึงพอใจและที่เห็นว่าดีมากหรือ

พึงพอใจมากมีร้อยละ ๑๔.๗ เมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วมีจ�านวนถึง ๗๓.๕ 

 ดังนั้นวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความพึงพอใจให้แก ่

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ ซึง่อาจกล่าวได้ว่า เนือ้หา รายละเอยีดของเอกสารสอดคล้องกับหวัข้อการประชมุ เชิงปฏบิตักิาร 

และให้สาระประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๓๔ ๖๓ ๕ - ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๓๓.๓ ๖๑.๘ ๔.๙ - ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๕

“ความเหมาะสมของวิทยากรผู้บรรยาย”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๑.๘ เห็นว่าดี ซึ่งหมายความว่าเหมาะสมและ 

ร้อยละ ๓๓.๓ เห็นว่าดีมากซ่ึงหมายความว่าเหมาะสมมาก รวมแล้วมีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๕.๑ ที่เห็นว่า 

เหมาะสมและเหมาะสมมาก

 ดงันัน้ วเิคราะห์แล้วเหน็ว่าวทิยากรผูบ้รรยายสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากให้แก่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

เชงิปฏบิตักิาร ซึง่อาจสรปุได้ว่าวทิยากรมคีวามรูค้วามสามารถในการบรรยายถ่ายทอดให้สอดคล้องกบัหวัข้อการ

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร และผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็ว่าได้รบัความรู้จากวทิยากรจรงิ จนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๓๕ ๖๑ ๕ ๑ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๓๔.๓ ๕๙.๘ ๔.๙ ๑ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๖

“ความเหมาะสมของวิทยากรประจ�ากลุ่ม”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๙.๘ เห็นว่าดี ซ่ึงหมายความว่าเหมาะสม และ  

ร้อยละ ๓๔.๓ เห็นว่าดีมาก ซึ่งหมายความว่าเหมาะสมมาก รวมแล้วมีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๔.๑ ที่เห็นว่า 

เหมาะสมและเหมาะสมมาก

 ดังนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่าวิทยากรประจ�ากลุ่มสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประชมุเชงิปฏิบตักิาร ซึง่อาจสรปุได้ว่าวทิยากรประจ�ากลุ่มมคีวามรู้ความสามารถในการร่วมกบัผู้เข้าประชมุสรปุ

ปัญหา-อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนนิคดปีกครองของหน่วยงานซึง่เป็นตวัความ ขัน้ตอนการด�าเนนิคดปีกครอง

ในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล แล้วได้ร่วมเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน-แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิด

ขึ้นสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าได้รับ ความรู้จากวิทยากรจริง 

จนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๑๕ ๖๗ ๑๙ ๑ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ๖๕.๗ ๑๘.๖ ๑ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๗

“ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผูเ้ข้าร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิารส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๗ เหน็ว่าดหีรอืเหมาะสมและทีเ่หน็ว่าดมีากหรอื

เหมาะสมมากมีร้อยละ ๑๔.๗ รวมแล้วมีจ�านวนถึงร้อยละ ๘๐.๔ 

 ดงัน้ัน วเิคราะห์แล้วเหน็ว่า ผูเ้ข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารส่วนใหญ่พอใจกบัระยะเวลาของการประชมุ

เชิงปฏิบัติการ หรือระยะเวลามีความเหมาะสมซึ่งก�าหนดไว้เป็นเวลา ๑ วัน
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๒๕ ๗๒ ๕ - ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๒๔.๕ ๗๐.๖ ๔.๙ - ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๘

“ความเหมาะสมของสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐.๖ เห็นว่าดีหรือเหมาะสมหรือพึงพอใจ และ  

ร้อยละ ๒๔.๕ เห็นว่าดีมากหรือเหมาะสมมากหรือพึงพอใจมาก รวมแล้วมีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๕.๑ 

 ดังนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่พอใจสถานที่ที่ใช้ในการประชุม

เชิงปฏิบัติการว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมแล้ว
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๓๖ ๕๖ ๑๐ - ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๓๕.๓ ๕๔.๙ ๙.๘ - ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๙

“การอ�านวยความสะดวกและให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๔.๙ เห็นว่าดีหรือเหมาะสมหรือพึงพอใจ และ 

ร้อยละ ๓๕.๓ เห็นว่าดีมากหรือเหมาะสมมากหรือพึงพอใจมาก รวมแล้วมีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๐.๒ 

 ดงัน้ัน วเิคราะห์แล้วเหน็ว่าผูเ้ข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารส่วนใหญ่พงึพอใจในการอ�านวยความสะดวก

และการให้บริหารของเจ้าหน้าที่โครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และอาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ รวม

 จ�านวนที่ได้รับ ๔๒ ๕๔ ๕ ๑ ๑๐๒

 ค�านวณเป็นร้อยละ ๔๑.๒ ๕๒.๙ ๔.๙ ๑ ๑๐๐

หัวข้อการประเมิน ข้อที่ ๑๐

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ”

 ผลกำรตอบแบบสอบถำม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๒.๙ เห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการดีหรือ 

มีประโยชน์ และที่เห็นว่าดีมากหรือมีประโยชน์มากคือร้อยละ ๔๑.๒ รวมแล้วมีจ�านวนที่เห็นว่าการประชุม 

เชิงปฏิบัติการมีประโยชน์ถึงร้อยละ ๙๔.๑ 

 ดังนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๙๔.๑ พึงพอใจ 

อย่างมากต่อสิ่งที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกล่าวในเชิงบวกได้ว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี เท่ากบัว่ากระบวนการบริหารจัดการประชมุเชงิปฏบิติัการมปีระสิทธภิาพ สามารถ

ท�าให้วัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมฤทธิ์ผล
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 ควำมเห็นเพิ่มเติม

 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอความเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. ควรจัดประชมุเชงิปฏบัิตกิารในลกัษณะเช่นนีอ้กีโดยเปลีย่นประเดน็หวัข้อการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

 ๒. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 

 ๓. ควรเพิ่มเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา ๒ วัน เนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

มีเนื้อหาสาระมากเวลาที่ใช้ในการบรรยายและประชุมกลุ่มย่อยจึงอาจไม่เพียงพอครบถ้วน

 ๔. ควรปรบัปรงุในเรือ่งเอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิติัการโดยเพิม่เติมให้มากขึน้ในเรือ่งของ

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีปกครอง
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๔. ภำพถ่ำยโครงกำรในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงการสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

กิจกรรมสร้างกระบวนงานมาตรฐานด้านคดีปกครอง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการลงทะเบียน
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อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง (นายวีรพล ปานะบุตร) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง (นางชนิญญา ชัยสุวรรณ) กล่าวรายงานต่อประธาน
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อัยการอาวุโส (นายจิระ พรรณราย) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังค�าบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
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การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิด (Workshop Brainstorming)
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การน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (Presentation)
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