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ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ มาตรา ๔๕/๑ วรรคสี่ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติวา การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ การขอใหพิจารณาใหม
การอุทธรณและการดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๑/๑ การขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ขอ ๔๑/๑
ถึงขอ ๔๑/๖ ของภาค ๒ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
“หมวด ๑/๑
การขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ขอ ๔๑/๑ ถาคูกรณีใดอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดย
สถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร เมื่อศาลได
ไตสวนแลวเปนที่เชื่อไดวา คูกรณีนั้นไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดย
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สถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรก็ใหศาล
อนุญาตใหคูกรณีนั้นดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลได แตการขอเชนวานี้ ผูขอจะตองแสดง
ใหเปนที่พอใจศาลดวยวาคดีของผูขอมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไวพิจารณา
หรือในกรณีอุทธรณศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได แลวแตกรณี
ขอ ๔๑/๒ คูกรณีใดมีความจํานงจะดําเนินคดีโดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหยื่น
คําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลโดยทําเปนคํารองตอศาลปกครองชั้นตนพรอมกับคําฟองหรือ
คําอุทธรณ แลวแตกรณี ในการนี้ใหคูกรณีที่ยื่นคําขอสาบานตัวใหคําชี้แจงตอพนักงานเจาหนาที่วา
ไม มี ท รั พ ย สิ น เพี ย งพอที่ จ ะเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาล หรื อ โดยสถานะของตนถ า ไม ไ ด รั บ ยกเว น
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร
ถาคูกรณีมิไดยื่นคําขอพรอมกับคําฟองหรือคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจยื่นคําขอให
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลตอศาลปกครองชั้นตนในภายหลังได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดบันทึกถอยคําสาบานตัวใหคําชี้แจงของผูขอดําเนินคดีที่ขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลแลว ใหศาลที่รับคําขอเปนผูพิจารณาและไตสวนคําขอนั้น หากเห็นวาคดีของคูกรณี
ที่ยื่นคําขอไมมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไวพิจารณา หรือไมมีเหตุผลอันสมควร
ที่จะอุทธรณ แลวแตกรณี ใหศาลนั้นมีคําสั่งยกคําขอโดยไมตองไตสวนคําขอ
กรณีที่ศาลเห็นวาคดีของคูกรณีที่ยื่นคําขอมีขออางหรือขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไว
พิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ แลวแตกรณี ใหศาลจัดสงสําเนาถอยคําเชนวานั้น
ไปใหคูกรณีอีกฝายหนึ่ง พรอมดวยสําเนาคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลและสําเนาคําฟองหรือ
คําอุทธรณ แลวแตกรณี
ขอ ๔๑/๓ เมื่อศาลปกครองชั้นตนไดฟงคูกรณีทุกฝายและทําการไตสวนตามที่เห็นสมควร
แลวเห็นวามีเหตุตามคําขอจริง ใหศาลปกครองชั้นตนอนุญาตใหคูกรณีที่ยื่นคําขอดําเนินคดีโดย
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน หากเห็นวาไมมีเหตุตามคําขอจริง ใหศาลมีคําสั่ง
ยกคําขอนั้นเสีย
ถาคูกรณีฝายที่มิไดยื่นคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหศาล
มีอํานาจไตสวนผูยื่นคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลแตฝายเดียว แลวมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งได
คําสั่งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหเปนที่สุด
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ขอ ๔๑/๔ ถาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวนหรือมี
คําสั่งใหยกคําขอ ผูยื่นคําขอมีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง
(๑) ยื่ น คํ า ร อ งขอให พิ จ ารณาคํ า ขอนั้ น ใหม เพื่ อ อนุ ญ าตให นํ า พยานหลั ก ฐานมาแสดง
เพิ่มเติมวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอ ถาไมไดรับยกเวน
ค าธรรมเนี ยมศาลจะได รั บความเดื อดร อนเกิ นสมควร ทั้ งนี้ เฉพาะคดี ที่ ศาลเห็ นว ามี ข ออ างหรื อ
ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคําฟองไวพิจารณา หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได แลวแตกรณี
โดยยื่นคํารองขอตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งนั้น เมื่อศาลมีคําสั่งเปนประการใดแลวใหเปนที่สุด หรือ
(๒) อุทธรณคําสั่งนั้นตอศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งตอศาลปกครอง
ชั้นตนที่มีคําสั่งนั้น
ในกรณีที่คูกรณีใชสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อยางใดอยางหนึ่งแลว จะใชสิทธิอีกประการหนึ่ง
มิได
ขอ ๔๑/๕ เมื่ อ คู ก รณี ใ ดได รั บ อนุ ญ าตให ดํ า เนิ น คดี ใ นศาลปกครองชั้ น ต น โดยยกเว น
คาธรรมเนียมศาลแลว หากตอมายื่นคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ใหถือวาคูก รณีนนั้
ยังเปนผูไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรอยู เวนแตจะปรากฏตอศาลเปนอยางอื่น
ขอ ๔๑/๖ เมื่อศาลอนุญาตใหคูกรณีใดฟองหรืออุทธรณคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล
คูกรณีนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลที่ไดรับยกเวนในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
ถ าปรากฏต อศาลว าคู กรณี ที่ ฟ องหรื อ อุ ทธรณ คดี โดยได รั บยกเว นค าธรรมเนี ยมศาลนั้ น
มีทรัพยสินเพียงพอจะเสียคาธรรมเนียมศาลได โดยมีอยูแลวในเวลาที่ยื่นคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ใหศาลรอการพิจารณาคดีไวจนกวาคูกรณีนั้นจะนําคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายในเวลาที่ศาลกําหนด
หากไมชําระภายในเวลาดังกลาว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด

