
 
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๑๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  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  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๒๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“ส่วนที่  ๒/๑ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 

มาตรา ๖๖/๑ ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  และศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งฟ้องเป็นคร้ังแรกต่อศาลปกครองสูงสุด  

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๖๖/๒ ศาลปกครองมีอํานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(๔) คดีพิพาทอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือ

ทรัพย์สิน  คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๖/๓ ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  
(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหาย

ต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
(๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ  อํานาจหน้าที่  หรือความสามารถของคู่กรณี 

้หนา   ๒๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เ กี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
ตามมาตรา  ๑๑  (๑)  

(๗) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทที่กฎหมาย
กําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 

(๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๖๖/๔ ในเวลาใด ๆ  นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนถึงวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง  คู่กรณีอาจร่วมกันย่ืนคําขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
อาจย่ืนคําขอและคู่กรณีฝ่ายอื่นตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าองค์คณะพิจารณา
พิพากษาเห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  แล้วแต่กรณี  เห็นชอบ  
ให้ศาลดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้  สําหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท  ศาลอาจดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ 

เมื่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคู่กรณียินยอม  
ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งตุลาการ 
ศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในสํานวนคดีนั้น  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดยคํานึงถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น  

มาตรา ๖๖/๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลาการ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกําหนด  โดยต้องไม่ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไป
โดยไม่สมควร 

มาตรา ๖๖/๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตนเป็นกลาง  และปราศจาก
อคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้นําความในมาตรา  ๖๓  มาใช้บังคับแก่การคัดค้านและการถอนตัวของตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๖/๗ แนวทาง  ความเห็นชอบ  คําสั่ง  หรือการดําเนินการใด  บรรดาซึ่งกระทําลงใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการศาลปกครอง 

้หนา   ๒๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  องค์คณะพิจารณาพิพากษา  หรือตุลาการเจ้าของสํานวนที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท  ไม่อาจอุทธรณ์ได้ 

มาตรา ๖๖/๘ ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หรือบุคคลอื่นใด  นําเร่ือง
ดังต่อไปนี้  ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง  หรือนําสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล  หรือ
เพื่อดําเนินการอื่นใด  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ  

(๑) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทําโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนํามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๕) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ข้อมูลที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  อาจเปิดเผยหรืออ้างอิงได้

ตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หากเป็นพยานหลักฐานที่นําสืบได้อยู่แล้วใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  กระบวนพิจารณาของศาล  หรือการดําเนินการอื่นใด  โดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย  ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหน่ึง 

ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ  ศาล  หน่วยงานทางปกครอง  หรือบุคคลอื่นใดรับฟังหรือนําข้อเท็จจริง 
ที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรา ๖๖/๙ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง  เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการถอนคําฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนคําฟ้องได้  หรือศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีนั้นจาก 

สารบบความโดยเหตุอื่น 
(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสําเร็จในประเด็นแห่งคดีทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ 
(๓) คู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป 

้หนา   ๒๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีคําสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง  เม่ือตุลาการ 
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี  ไม่อาจ
สําเร็จได้  เป็นการประวิงคดี  เป็นการฝ่าฝืน  หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา ๖๖/๑๐ ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสําเร็จและทําให้ประเด็น
แห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด  ให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาไปตามนั้น  หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททําให้ 
คดีเสร็จสิ้นไปบางส่วน  ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้  
แล้วให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและนํามารวมพิพากษากับข้อพิพาทที่ตกลงกันได้
ไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๖๖/๑๑ ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา  ๖๖/๑๐  เว้นแต่ในเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงฉ้อฉล 
(๒) เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเก่ียวด้วย

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
การอทุธรณ์คําพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้ย่ืนต่อศาลที่มีคําพิพากษาภายในกําหนด

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษา 
มาตรา ๖๖/๑๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามความในส่วนนี้  

ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๖  ด้วย” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการหน่ึง 
ที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณี 
มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีกทางหน่ึง  สมควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้
อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี  และรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  ตลอดจนส่งเสริมให้ 
การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

้หนา   ๒๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒


