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พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๖๖  

มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๕/๑  มาตรา  ๗๕/๒  และมาตรา  ๗๕/๔  ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออก
ระเบียบดังกล่าว  เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้  ถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและสภาผู้แทนราษฎร
มีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
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ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่เป็นคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  ให้รอการปฏิบัติตามคําบังคับไว้จนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  แต่ถ้าเป็น
กรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจย่ืนคําขอต่อศาลปกครองช้ันต้น  หรือศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  โดยชี้แจง
เหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามคําบังคับ  และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคําขอและมีคําสั่ง
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหกของมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๗๒/๑ ในการพิพากษาคดี  ให้ศาลปกครองมีคําสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๗๕/๑  มาตรา  ๗๕/๒  มาตรา  ๗๕/๓   
และมาตรา  ๗๕/๔  ของส่วนที่  ๓  คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง  ในหมวด  ๔  วิธีพิจารณาคดีปกครอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๗๕/๑ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง  ให้นําบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไป
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  และเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง 

มาตรา ๗๕/๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งศาลปกครองแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ที่มีคุณสมบัติตามที่  ก.ศป.  กําหนด  มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลปกครอง 
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ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่น
ปฏิบัติการแทนภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๗๕/๓ เม่ือความปรากฏแก่ศาลปกครอง  หรือคู่กรณีย่ืนคําขอ  หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานต่อศาลปกครองว่า  คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตามคําบังคับของศาลปกครอง  ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีคําสั่งกําหนดวิธีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  หรือมีคําสั่งใด ๆ  เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

มาตรา ๗๕/๔ เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคําบังคับ
ของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน  หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร  ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง  
ถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามคําบังคับของ
ศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ศาลปกครองอาจมีคําสั่ง 
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ  ชําระค่าปรับต่อศาลปกครอง 
ตามจํานวนที่สมควร  คร้ังละไม่เกินห้าหม่ืนบาท  ทั้งนี้  ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา  ผู้กํากับดูแล   
ผู้ควบคุม  หรือนายกรัฐมนตรี  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  หรือสั่งการ  หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้  
และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ 

คําสั่งปรับตามวรรคหน่ึงให้จัดทําโดยองค์คณะ  และให้นําเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ให้ชําระค่าปรับตามวรรคหน่ึง  ศาลปกครองอาจมีคําสั่ง

ให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ 
ให้นําความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติ

ตามคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการชั่วคราวก่อน
การพิพากษาคดีตามมาตรา  ๖๖  หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร  ด้วยโดยอนุโลม 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้” 

มาตรา ๘ บรรดาคดีที่อยู่ในระหว่างการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลปกครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันการดําเนินการบังคับคดีปกครอง 
ยังมีข้อขัดข้อง  เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการบังคับคดีปกครองให้ครอบคลุม 
คดีปกครองทุกประเภท  ซึ่งคดีปกครองมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนําหลักการของการบังคับคดีแพ่งมาใช้ 
ในการดําเนินการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้  อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติกําหนดอํานาจและหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี  ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตาม 
คําบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร  อีกทั้งสมควรกําหนดให้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  คู่กรณีฝ่ายชนะคดีในคดีที่กําหนดอาจย่ืนคําขอต่อศาลปกครองชั้นต้น 
หรือศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณ ี เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามคําบังคับได้  ทั้งน้ี  เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องรอการปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีช้ันอุทธรณ์  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


