
พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดี

ปกครอง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๒/๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มาตรา ๖๖/๑ มาตรา 

๖๖/๒ มาตรา ๖๖/๓ มาตรา ๖๖/๔ มาตรา ๖๖/๕ มาตรา ๖๖/๖ มาตรา ๖๖/๗ มาตรา ๖๖/๘ มาตรา ๖๖/๙ 
มาตรา ๖๖/๑๐ มาตรา ๖๖/๑๑ และมาตรา ๖๖/๑๒ ของหมวด ๔ วิธีพิจารณาคดีปกครอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  
“ส่วนที่ ๒/๑ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

                   
  

มาตรา ๖๖/๑  ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งฟ้องเป็นครั้งแรกต่อศาลปกครองสูงสุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=832102&ext=htm#_ftn1


มาตรา ๖๖/๒  ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(๔) คดีพิพาทอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีท่ีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๖/๓  ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 

(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

(๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อ านาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี 
(๖) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตาม

มาตรา ๑๑ (๑) 
(๗) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี

กฎหมายก าหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 

(๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๖๖/๔  ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนถึงวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจยื่นค าขอและคู่กรณีฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ในกรณีเช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
เห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ศาล
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้ ส าหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาล
อาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ 

เมื่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคู่กรณียินยอมให้
น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชัน้ต้น แล้วแต่กรณ ี แต่งตั้งตุลาการศาล
ปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในส านวนคดีนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดยค านึงถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น 

มาตรา ๖๖/๕  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลา
การศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด โดยต้องไม่ท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไปโดยไม่
สมควร 



มาตรา ๖๖/๖  ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตนเป็นกลาง และ
ปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้น าความในมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การคัดค้านและการถอนตัวของตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๖/๗  แนวทาง ความเห็นชอบ ค าสั่ง หรือการด าเนินการใด บรรดาซึ่งกระท าลงในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลาการเจ้าของส านวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่
อาจอุทธรณ์ได้ 

มาตรา ๖๖/๘  ห้ามมิให้คู่กรณีท่ีเข้าร่วมในการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือบุคคลอ่ืนใด น าเรื่องดังต่อไปนี้ ไปเปิดเผย
หรืออ้างอิง หรือน าสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือเพ่ือด าเนินการอ่ืนใด ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ๆ 

(๑) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระท าโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๕) เอกสารที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอ่ืนนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดเผยหรือ
อ้างอิงได้ตามท่ีก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

พยานหลักฐานใดที่ใชใ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเปน็พยานหลักฐานที่น าสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือการด าเนินการอ่ืนใด โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 

ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ ศาล หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดรับฟังหรอืน า
ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรา ๖๖/๙  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการถอนค าฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนค าฟ้องได้ หรือศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นจากสา

รบบความโดยเหตุอ่ืน 

(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จในประเด็นแห่งคดีทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/
๑๐ 

(๓) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป 

(๔) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีค าสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง  เมื่อตุลาการ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจส าเร็จได้ 
เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๖๖/๑๐  ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองส าเร็จและท าให้ประเด็นแห่ง
คดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท าให้คดีเสร็จสิ้นไป
บางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้แล้วให้ศาล



พิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและน ามารวมพิพากษากับข้อพิพาทที่ตกลงกันได้ไปในคราว
เดียวกัน 

มาตรา ๖๖/๑๑  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ เว้นแต่ในเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล 

(๒) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

การอุทธรณ์ค าพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นต่อศาลที่มีค าพิพากษาภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษา 

มาตรา ๖๖/๑๒  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามความใน
ส่วนนี้ให้ด าเนินการตามมาตรา ๖ ด้วย” 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณี
มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีกทางหนึ่ง สมควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  

วิวรรธน์/จัดท า 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
พิวัฒน์/วิชพงษ์/ตรวจ 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 



 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้า ๒๔๗/๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
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