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นางสาวสายทพิย์  จาละ 

 
บทนํา 
  โดยหลักแล้วการกระทําทางปกครอง (administrative action) คือผลิตผล 
(product) ของการใช้อํานาจรัฐตามกฎหมายของฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงาน
ของรัฐและการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล ซึ่งการกระทําทางปกครองอาจแบ่งออกได้เป็น  
๒ ประเภท ได้แก่ นิติกรรมทางปกครอง (กฎและคําสั่งทางปกครอง) และปฏิบัติการทางปกครอง  
โดยการกระทําทางปกครองทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระทําทางปกครอง ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายปกครอง กล่าวคือ 
การท่ีองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะกระทําการใดจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ (ไม่มีกฎหมาย 
ไม่มีอํานาจ) และจะกระทําการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายก็มิได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการกําหนดกรอบในทางกฎหมายปกครองไว้แล้วว่า 
การกระทําทางปกครองจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  
แต่ก็อาจมีบางกรณีที่องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองกระทําการใด ๆ โดยท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ 
หรือกระทําการอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจไปกระทบสิทธิหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่คู่กรณีหรือเอกชนผู้รับการกระทําทางปกครองนั้น ๆ โดยการกระทบสิทธิ 
หรือความเสียหายน้ันอาจมีความรุนแรงเกินกว่าที่จะเยียวยาแก้ไขได้ และเน่ืองจากฝ่ายปกครอง 
มีอํานาจเหนือกว่าเอกชนซึ่งเป็นผู้รับการกระทําทางปกครอง โดยเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
การกระทําทางปกครองนั้น ๆ (เช่น กรณีการปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง) เอกชนผู้ถูกกระทบสิทธิ
หรือได้รับความเสียหายก็อาจไปฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยศาลที่จะรับฟ้องน้ัน ระบบกฎหมายไทย
กําหนดให้ศาลปกครองเป็นองค์กรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระทําทางปกครอง 

แม้ ว่าศาลปกครองจะมี อํานาจหน้าที่ ในการควบคุมตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เช่น ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครอง โดยเห็นว่ากฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีผู้อยู่ในบังคับของกฎหรือคําสั่งทางปกครอง แต่กระน้ัน การดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ซึ่งอาจทําให้คําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ของศาลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่อาจเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน เ น่ืองจากระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ของศาลปกครอง กฎหรือคําสั่งทางปกครองก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา และในระบบกฎหมายไทย

                                                 


 นางสาวสายทิพย์  จาละ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝ่ายนิติบัญญัติ กองหลักนิติบัญญัติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ในการน้ี 
ฝ่ายปกครองจึงสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น 
ทําให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเสียหายอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วก็ตาม  
ด้วยเหตุน้ี จึงมีการบัญญัติกฎหมายให้ศาลปกครองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเพ่ือยับย้ังการมีผลบังคับของกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองน้ัน ๆ  สําหรับในส่วนของการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวน้ัน เป็นกรณีที่ศาลปกครอง
กําหนดวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดี  
โดยการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก็มีความแตกต่างกัน
ในสาระสําคัญ ซึ่งในบทความน้ีจะได้กล่าวต่อไป 
 
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
  ๑. หลักการ 

  วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา หมายถึง วิธีการที่ศาลกําหนดข้ึนเพ่ือรักษา
สถานะของบุคคลหรือป้องกันมิให้สิทธิหรือทรัพย์สินของคู่ความได้รับความเสียหายในระหว่าง 
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยศาลจะกําหนดมาตรการดังกล่าวในรูปของคําสั่งเรียกว่า 
“คําสั่งคุ้มครองช่ัวคราว” โดยท่ัวไปแล้วคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ศาลมักจะสั่งให้บุคคลกระทําการ 
หรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความไม่ยุติธรรม 
แก่อีกบุคคลหน่ึง จึงถือได้ว่าวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเป็นมาตรการพิเศษที่ศาลนํามาใช้ 
เพ่ือเยียวยาให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความมากที่สุด๑ 

  บทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ได้ถูกบัญญัติเป็นหลักการ
ไว้ในมาตรา ๖๖๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยได้บัญญัติให้ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
หรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไปยังหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย 

                                                 
๑ อภิรดี  สุทธิสมณ์, “มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง”, 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), น. ๔. 
๒ มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทา

ทุกข์ให้แก่คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่  
ให้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั ่วคราวและออกคําสั ่งไปยังหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย 



 ๓

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นกรณีก่อนที่ศาลปกครองจะมีคําสั่งให้รับฟ้อง 
หรือเมื่อรับฟ้องแล้ว หากศาลปกครองเห็นสมควร ก็จะมีการกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดีและออกคําสั่งไปยัง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติก็ได้ ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคล
ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
สามารถแยกพิจารณาได้เป็น ๔ ประเด็น ดังน้ี 

  (๑) บทบัญญัติที่ว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการใด ๆ” 

        วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาตามมาตรา ๖๖ น้ี เป็นกรณีที่ศาลปกครอง 
จะกําหนดในเรื่องใด ๆ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ 

        ๑) การกําหนด “มาตรการ” 
        ๒) การกําหนด “วิธีการใด ๆ” เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อที่ต้องพิจารณาว่า คําว่า “มาตรการ” หรือ “วิธีการใด ๆ” ดังกล่าวน้ีมีความหมายว่าอย่างไร  
เมื่อพิจารณาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในหมวดท่ี ๕ วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ส่วนที่ ๑ 
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว แล้ว  
จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นเรื่องการกําหนด “มาตรการ” อย่างหน่ึงจะเรียกว่า “การทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครอง” และถ้าเป็นเรื่องการกําหนด “วิธีการใด ๆ” เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างหน่ึง จะเรียกว่า “การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว” 

  (๒) บทบัญญัติที่ว่า “เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี” 
        ในเรื่องน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ในการยื่นคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการ

ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาสามารถยื่นได้ ๒ ช่วง คือ การย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราว
ก่อนมีคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น และยังรวมถึงเมื่อคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของศาลปกครองสูงสุด เน่ืองจากมีการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น คู่กรณีก็สามารถ
ย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้เช่นเดียวกัน 

        กล่าวโดยสรุป การย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการ
พิพากษาสามารถย่ืนได้ ๒ ช่วง คือ 

        ๑) ก่อนมีคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น 
        ๒) ก่อนมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
  (๓) บทบัญญัติที่ ว่า “ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่  

ให้ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว...” 
        จากบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า อํานาจในการกําหนดมาตรการ 

หรือวิธีการช่ัวคราวของศาลปกครองน้ัน ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดให้ได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 



 ๔

         ๑) เมื่อมีการย่ืนคําร้องขอจากคู่กรณี เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําสั่ง
เก่ียวกับวิธีการช่ัวคราว หรือ 

         ๒) ถ้าไม่มีการย่ืนคําร้องขอจากคู่กรณี ศาลปกครองก็มีอํานาจสั่งได้เช่นกัน 
กล่าวคือ เป็นกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรเอง 

        อน่ึง มีข้อสังเกตว่าตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่บัญญัติให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการ
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้ ซึ่งคู่กรณี หมายถึง “ผู้ฟ้องคดี” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ถูกฟ้องคดี” อีกฝ่ายหน่ึง  
ในเร่ืองน้ีจะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้คู่กรณีมีสิทธิย่ืนคําร้องขอได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ฝ่าย “ผู้ถูกฟ้องคดี” ไม่มีโอกาสท่ีจะย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้ 
แต่อย่างใด ซึ่งจะมีความแตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ฝ่ายจําเลยมีสิทธิย่ืนคําร้องขอ
คุ้มครองช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้ เพราะหากจําเลยเป็นฝ่ายชนะคดี ศาลก็จะมีคําสั่งให้โจทก์ชําระ
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าว่าความ ซึ่งฝ่ายโจทก์อาจจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปให้พ้น 
เขตอํานาจศาลได้  ดังน้ัน จําเลยจึงมีสิทธิย่ืนคําร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวก่อนศาลพิพากษาได้   
แต่ในส่วนของคดีปกครองน้ัน เมื่อพิจารณามาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้วจะเห็นได้ว่า ไม่มีกรณีใดเลยที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถไปบังคับ
กับฝ่ายผู้ฟ้องคดี เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีจะย่ืนฟ้องแย้ง โดยการฟ้องแย้งดังกล่าวจะทําให้ 

                                                 
๓ มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ 
ท่ีกําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรอืเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน  
หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(๕) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล 

เพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระทําหรือละเว้นกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด 
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง 
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง 
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการ 
(๓) คดีท่ีอยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน 
 



 ๕

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีกลับกลายมาเป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดีในส่วนของฟ้องแย้งทันที และมีสิทธิย่ืนคําร้องขอให้
ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้ 

  (๔) บทบัญญัติที่ว่า “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี” 

        โ ดยหลั กแล้ ว ก า รยื่ น คํ า ร้ อ งขอ ให้ ศ าล กํ าหนด วิ ธี ก า ร ช่ั วค ร า ว 
ก่อนการพิพากษาจะต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีในเร่ืองน้ัน กล่าวคือ  
“ผู้ฟ้องคดี” กับ “ผู้ถูกฟ้องคดี”  ดังน้ัน คู่กรณีจึงไม่สามารถย่ืนคําร้องหรือกรณีศาลเห็นเอง 
แล้วมีคําสั่งเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกได้ โดยต้องเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเท่าน้ัน  นอกจากน้ี ในการคุ้มครองประโยชน์ 
ของคู่กรณี ศาลยังมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวและออกคําสั่งไปยังหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามได้ กล่าวคือ ศาลมีอํานาจออกมาตรการ
หรือวิธีการใด ๆ ก็ได้ไม่จํากัดแต่เฉพาะคู่กรณีเท่าน้ัน แต่ศาลยังบังคับไปยังบุคคลภายนอกได้ด้วย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาทุกข์แก่คู่กรณีเท่าน้ัน 

 
           ๒ .  เงื่อนไขในการยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกําหนดวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษา 
      ในการท่ีศาลจะมีคําสั่งกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ ได้น้ัน ศาลจะต้องพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ประกอบด้วย กล่าวคือ (๑) ศาลจะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวมีภาระหน้าที่อย่างไร  
และ (๒) หากศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ แล้ว การกําหนดดังกล่าวจะเป็นปัญหาอุปสรรค 
ต่อการบริหารงานของรัฐหรือไม่ 
   
      กล่ า ว โ ดยส รุป  วิ ธี ก า ร ช่ั ว ค ร า วก่ อนกา รพิ พ ากษาตามมาตร า  ๖๖  
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จะต้องเป็นกรณีที่ก่อนที่ 
ศาลปกครอง (ไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครองสูงสุด) จะพิพากษาคดี เมื่อคู่กรณี 
ย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ หรือกรณีที่ศาลเห็นสมควรเอง ศาลจะกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดี  
โดยศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้  ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าศาลจะต้องพิจารณา
ถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีภาระหน้าที่อย่างไร และหากศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ แล้ว การกําหนด
ดังกล่าวจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือไม่ประกอบด้วย  อน่ึง ในเรื่องวิธีการ
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาน้ี นอกจากจะมีการกําหนดไว้ในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ยังมีการกําหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
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ในหมวดที่ ๕ วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ส่วนที่ ๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง และส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว อีกด้วย  ทั้งน้ี ตามความในตอนท้าย 
ของมาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ที่ได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะได้กล่าวในลําดับต่อไปในเร่ืองการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองและการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
 
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาว่า มาตรา ๖๖  
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้กําหนดให้ในกรณีที่ 
ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้อง
เป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครอง 
มีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั ่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่เ กี ่ยวข้องให้ปฏิบัต ิได้  โดยคําว่า “มาตรการ” และคําว่า “วิธีการใด ๆ”  
ตามบทบัญญั ติ ดังกล่ าวหมายถึ ง  “การทุ เลาการบังคับตามกฎหรือคํ าสั่ งทางปกครอง”  
และ “การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว” ตามลําดับ  ดังน้ัน วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาจึงประกอบด้วย  
(๑) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และ (๒) การบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว   
ซึ่งในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  
โดยพิจารณาตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑. หลักการ 
  ในระบบกฎหมายไทยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎ 

หรือคําสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน เว้นแต่ศาล 
จะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งน้ี ตามข้อ ๖๙๔ วรรคหน่ึง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้มีการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง กฎหรือคําสั่งทางปกครองก็ยังคงมีผลต่อไป มิได้หยุดชะงักหรือสิ้นผลลงเพียงเพราะ
เหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการเดียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ แม้กฎหรือคําสั่งทางปกครองจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากยังไม่ถูกยกเลิก
หรือเพิกถอน กฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นก็ยังคงมีผลต่อไป  ดังน้ัน ถ้าจะให้กฎหรือคําสั่ง 
                                                 

๔ ข้อ ๖๙  การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในคําฟ้องหรือย่ืนคําขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดี เพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาํสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับ
ตามผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว 

คําขอของผู้ฟ้องคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด และการให้กฎหรือคําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายท่ียาก
แก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร 



 ๗

ทางปกครองยังไม่มีผลเป็นการบังคับ จึงต้องให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองนั้นเสียก่อน 

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หมายความว่า การให้กฎหรือ
คําสั่งทางปกครองไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในระหว่างที่คดีน้ันอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษา 
หรือในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษา หรือจนกว่าศาลจะมีคําสั่ง 
ถึงที่สุด มาตรการช่ัวคราวดังกล่าวใช้สําหรับคดีพิพาทที่เก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว๕ 
 

๒. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
    ในการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีอาจขอมา

ในคําฟ้องหรือย่ืนคําขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดี เพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตาม 
ผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการช่ัวคราว (ข้อ ๖๙ วรรคสอง) โดยคําขอของผู้ฟ้องคดี
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด 
และการให้กฎหรือคําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข
ในภายหลังอย่างไร (ข้อ ๖๙ วรรคสาม) 

  กรณีข้อ ๖๙ วรรคสอง น้ัน เป็นการบัญญัติที่เป็นการยืนยันขยายความของ
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อผู้ฟ้องคดีย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีอาจย่ืนคําขอให้ศาล
กําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาอันเป็นการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
มาพร้อมกับคําฟ้องก็ได้ หรือจะยื่นคําขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีก็ได้  
เพราะฉะนั้น แม้ขณะศาลน่ังพิจารณาพิพากษาคดีแต่เป็นเวลาก่อนมีคําพิพากษา ผู้ฟ้องคดีก็อาจย่ืน 
คําร้องเพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองก็ย่อมได้เช่นกัน 

  กรณีข้อ ๖๙ วรรคสาม เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลา 
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์ 
จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด ทั้งยังจะต้องแสดงให้ศาลเห็นด้วยว่า หากจะให้
กฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขในภายหลังอย่างไร เหตุที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นน้ีก็เพราะมีหลายกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองหลาย ๆ คําสั่ง หรือฟ้องทั้งเพิกถอนกฎและเพิกถอนคําสั่งฯ มาในคดีเดียว  
กรณีเช่นน้ีจะต้องมีการระบุให้ชัดแจ้งว่ามีความประสงค์จะขอทุเลาตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด 

                                                 
๕ ธันยพร  พ่ึงพุ่มแก้ว, “การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง”, (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕), น. ๑๕. 
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  นอกจากน้ี ผู้ฟ้องคดีจะต้องกล่าวหรือยกประเด็นมาด้วยว่า หากกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข 
ในภายหลัง โดยศาลจะต้องรับฟังให้ได้ข้อเท็จจริงตามน้ันด้วย 
 

๓. การพิจารณาของศาล 
  ๓.๑ การดําเนินกระบวนพิจารณาก่อนมีคําสั่ง (ข้อ ๗๒๖ วรรคหน่ึงและวรรคสอง) 

 การดําเนินกระบวนพิจารณาก่อนมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอทุเลาการบังคับ 
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน ได้มีการบัญญัติไว้ในข้อ ๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยข้อ ๗๒  
วรรคหน่ึง ได้กําหนดให้คําสั่งเก่ียวกับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองให้กระทํา
โดยองค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอคําแถลงการณ์แล้ว หมายความว่า คําสั่งเก่ียวกับ
วิธีการช่ัวคราวฯ ดังกล่าวจะต้องทําโดยองค์คณะ ไม่ใช่เป็นอํานาจของตุลาการศาลปกครอง 
เพียงรายเดียว และจะทําได้เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอคําแถลงการณ์แล้ว 

สําหรับข้อ ๗๒ วรรคสอง ได้บัญญัติให้คําแถลงการณ์จะกระทําด้วยวาจาก็ได้ 
(ในทางปฏิบัติยังไม่เคยมีการทําคําแถลงการณ์ด้วยวาจา มีแต่ทําเป็นหนังสือ) 

 
  ๓.๒ การสั่งไม่รับคําขอทุเลาฯ (ข้อ ๗๐๗) 

 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใด
ย่ืนโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอหรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา  
หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือเป็น
กรณีที่ศาลเห็นประจักษ์ชัดว่าไม่สามารถท่ีจะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้เลย 
เช่นน้ีศาลย่อมมีคําสั่งไม่รับคําร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้ทันที  
โดยที่ไม่ต้องดําเนินการอย่างใดต่ออีก กล่าวคือ ไม่จําต้องมีการไต่สวนหรือดําเนินการอย่างใดเลย 

                                                 
๖ ข้อ ๗๒  การมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ให้กระทําโดย

องค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอคําแถลงการณ์แล้ว 
คําแถลงการณ์ตามข้อนี้จะกระทําด้วยวาจาก็ได้ 
ในกรณีท่ีศาลเห็นว่ากฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงท่ียากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ท้ังการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็น
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ให้ศาลแจ้งคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองให้คู่กรณีและผู้ออกกฎ หรือคําสั่ง
ดังกล่าวทราบโดยพลัน และให้คําสั่งศาลมีผลเม่ือผู้ออกกฎหรือคําสั่งได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว 

๗ ข้อ ๗๐  ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองใดย่ืนโดยไม่มี
ข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า 
ไม่สมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือเป็นกรณีท่ีศาลจะสั่งไม่รับคําฟ้องคดีนั้น 
ไว้พิจารณาและจะสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ให้มีอํานาจสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองนั้น คําสั่งดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด 



 ๙

  นอกจากน้ี ยังมีกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคําฟ้องคดีน้ันไว้พิจารณาและจะสั่ง
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เช่นน้ีศาลย่อมมีอํานาจที่จะสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองน้ันได้โดยไม่ต้องพิจารณาคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ แม้คําร้อง
ขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ จะครบองค์ประกอบ แต่เมื่อศาลไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาอันส่งผล
ให้คําฟ้องหมดไป  ดังนี้ จึงไม่ต้องพิจารณาคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวฯ อีก 

ส่วนผลของข้อ ๗๐ น้ัน เมื่อศาลมีคําสั่งไม่รับคําขอทุเลาการบังคับ 
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองแล้ว คําสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด  ดังน้ัน ผู้ขอจึงไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์ 
คําสั่งฯ ได้ (ย่ืนอุทธรณ์คําสั่งวิธีการช่ัวคราวของศาลไม่ได้) 

อน่ึง มีข้อสังเกตว่าแต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา  
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสั่งศาลที่ไม่รับคําฟ้องได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง และถ้าปรากฏ
ว่ามีการย่ืนอุทธรณ์ทั้ง ๒ เรื่อง เข้ามาพร้อมกันทั้งอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องและอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่รับคําขอวิธีการช่ัวคราวฯ กรณีน้ีศาลปกครองสูงสุดจะต้องมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์เรื่องวิธีการ 
ช่ัวคราวฯ ก่อน เพราะถือว่าเป็นที่สุด ส่วนอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคําฟ้องจะต้องรับไว้พิจารณาก่อน 
ในเบ้ืองต้น และต่อมาจึงจะมาพิจารณาภายหลังว่าสมควรจะรับคําฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ กล่าวคือ 
จะยืนหรือจะกลับคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้น 

อย่างไรก็ดี มีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อมาว่า เมื่อศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว 
ในการน้ีผู้ฟ้องคดีจะสามารถย่ืนคําขอในเรื่องวิธีการช่ัวคราวฯ ได้อีกหรือไม่  คําตอบคือ ผู้ฟ้องคดี
สามารถย่ืนคําขอเรื่องวิธีการช่ัวคราวฯ ได้เสมอ เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ 
ที่จะย่ืนคําขอเรื่องวิธีการช่ัวคราวฯ ได้เพียงครั้งเดียว  ด้วยเหตุน้ี เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคําขอในเรื่องวิธีการ
ช่ัวคราวฯ ไปในครั้งแรกและศาลมีคําสั่งไม่บังคับตามคําขอของผู้ฟ้องคดี ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่
กรณีน้ีผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิย่ืนคําขอเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวฯ ใหม่ได้ (แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงเดิมก็จะเป็น
การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําตามมาตรา ๑๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 

                                                 
๘ มาตรา ๑๔๔  เม่ือศาลใดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดี

แล้ว ห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลน้ันอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นท่ีได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณี 
จะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย 

(๑) การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๔๓ 
(๒) การพิจารณาใหม่แห่งคดีซ่ึงได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียว ตามมาตรา ๒๐๙  

และคดีท่ีเอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา ๕๓ 
(๓) การย่ืน การยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซ่ึงอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา ๒๒๙ และ ๒๔๗  

และการดําเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการย่ืนอุทธรณ์ หรือฎีกาตามมาตรา ๒๕๔วรรคสุดท้าย 
(๔) การท่ีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างท่ีได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น 

เพ่ือให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ 
(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา ๓๐๒ 
ท้ังนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันท่ีจะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๖ และ ๒๔๐ ว่าด้วย 

การดําเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอ่ืนแต่งต้ัง 



 ๑๐

กล่าวโดยสรุป ศาลมีอํานาจสั่งไม่รับคําขอทุเลาฯ ตามข้อ ๗๐ ในกรณี 
ดังต่อไปนี้๙ 

(๑) ศาลเห็นว่าคําขอทุเลาฯ ย่ืนโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ
หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา 

(๒) เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่สมควรมีคําสั่งทุเลาฯ หรือ 
(๓) เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคําฟ้องคดีน้ันไว้พิจารณาอยู่แล้ว 
คําสั่งไม่รับคําขอทุเลาให้เป็นที่สุด 

 
  ๓.๓ การสั่งทุเลาฯ (ข้อ ๗๑๑๐ วรรคสอง และข้อ ๗๒ วรรคสาม) 

ตามข้อ ๗๑ วรรคหน่ึง ได้กําหนดให้เมื่อศาลได้รับคําขอตามข้อ ๖๙  
และเป็นกรณีที่ศาลมิได้มีคําสั่งตามข้อ ๗๐ ให้ศาลส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําช้ีแจงและแสดง
พยานหลักฐานโดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล่าวโดยเร็ว  จะเห็นได้ว่าข้อ ๗๑ 
วรรคหน่ึง น้ี ไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลเห็นสมควรเอง โดยเป็นกรณีที่ศาลได้รับคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองจากคู่กรณีเท่าน้ัน และกฎหมายได้บังคับให้ศาลต้องกระทํา โดยเฉพาะ 
ในศาลปกครองช้ันต้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ศาลส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐาน 
โดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล่าวโดยเร็ว (ฝ่ายคู่กรณีทําคําช้ีแจง หมายถึง 
ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งโดยปกติก็คือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง) 

(๒) ศาลนัดไต่สวนเสมอ 
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ถ้าศาลดําเนินการโดยไม่ชอบด้วยกระบวน

พิจารณา กล่าวคือ ศาลไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑ วรรคหน่ึง ซึ่งได้แก่ 
๑) ศาลไม่ส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐาน 

โดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกล่าวโดยเร็ว และ 
๒) ศาลไม่นัดไต่สวน 
ในการน้ีย่อมทําให้คําสั่งเรื่องวิธีการช่ัวคราวฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถ้าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด 
ก็จะมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเรื่องวิธีการช่ัวคราวฯ และให้ศาลปกครองช้ันต้นดําเนินการในเรื่องน้ันใหม่
ให้ถูกต้อง 

                                                 
๙
 ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, คําอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง,  

พิมพ์ครั้งท่ี ๘ (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๖), น. ๔๓๕. 
๑๐ ข้อ ๗๑  เม่ือได้รับคําขอตามข้อ ๖๙ และเป็นกรณีท่ีศาลมิได้มีคําสั่งตามข้อ ๗๐ ให้ศาล 

ส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณีทําคําชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานโดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอ
ดังกล่าวโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีไม่มีคําขอตามข้อ ๖๙ แต่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรท่ีจะทุเลาการบังคับตามกฎ  
หรือคําสั่งทางปกครองท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ให้ศาลมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น 
โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ 

 



 ๑๑

สําหรับข้อ ๗๑ วรรคสอง น้ัน เป็นกรณีที่ศาลปกครองเห็นเองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ในการน้ี 
ศาลปกครองมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ 

ประการต่อมาตามข้อ ๗๒ วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลจะสั่งให้ตามคําขอ
วิธีการช่ัวคราวฯ แก่ผู้ฟ้องคดีที่ย่ืนคําขอ โดยจะต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกัน ได้แก่ 

(๑) ศาลเห็นว่ากฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ัน
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ถ้ายังคงให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อไป ก็จะทําให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 

(๓) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรค 
แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 

เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการดังกล่าวข้างต้น และศาลปกครอง 
มีคําสั่งตามคําขอแล้ว กฎหมายก็ได้กําหนดต่อไปว่าให้ศาลแจ้งคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองให้คู่กรณีและผู้ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองดังกล่าวทราบโดยพลัน และให้คําสั่งศาล 
มีผลเมื่อผู้ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้รับแจ้งคําสั่งน้ันแล้ว 

 
๔. การอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 

 การอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ได้ถูกกําหนดไว้
ในข้อ ๗๓๑๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ซึ่งสามารถพิจารณาในสาระสําคัญได้ดังน้ี 

                                                 
๑๑ ข้อ ๗๓  คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในสามสิบวันนับ แต่วันท่ีผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่งศาล โดยผู้อุทธรณ์อาจมีคําขอให้
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครอง ชั้นต้นท่ีสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว้
เป็นการชั่วคราว ก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 

คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองให้เป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหน่ึง ให้กระทําโดยย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง

ชั้นต้นท่ีมีคําสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของศาลรีบส่งคําร้องพร้อมด้วยคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คําขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง สํานวนการไต่สวนคําขอ คําแถลงการณ์หรือบันทึกคําแถลงการณ์ของ
ตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งคําร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาคําร้อง 
โดยให้นําความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้  
แล้วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน และส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบกําหนดวันอ่าน
คําสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านคําสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้  
และให้ศาลปกครองช้ันต้นแจ้งคําสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีท้ังหมดหรือบางส่วน 
ท่ีมิได้มาศาล 



 ๑๒

(๑) ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งทุเลาฯ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้น้ันได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่ง โดยผู้อุทธรณ์อาจมีคําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับ
คําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นที่สั่งทุเลาฯ ไว้เป็นการช่ัวคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 

(๒) การอุทธรณ์คําสั่งทุเลาฯ ให้กระทําโดยย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
ต่อศาลปกครองช้ันต้นที่มีคําสั่งน้ัน 

(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งคําร้องพร้อมด้วยคําสั่งของศาลปกครอง
ช้ันต้น คําขอทุเลาฯ สํานวนการไต่สวนคําขอ คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสาร 
หรือสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

(๔) ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งคําร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด 
เพ่ือพิจารณาคําสั่ง 

(๕) เมื่อได้รับคําร้อง ให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดส่งสําเนาคําขอให้คู่กรณี 
ทําคําช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานโดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําร้องโดยเร็ว  
แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ 

(๖) การมีคําสั่งเกี่ยวกับคําร้อง ให้กระทําโดยองค์คณะหลังจากตุลาการผู้แถลงคดี
ได้เสนอคําแถลงการณ์แล้ว โดยจะกระทําด้วยวาจาก็ได้ 

(๗) จากน้ันองค์คณะอาจมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นหรือมีคําสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน และส่งให้ศาลปกครองช้ันต้นอ่าน 

(๘) ในการอ่านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณี
ทราบกําหนดวันอ่านคําสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านคําสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้  
และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งคําสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมด 
หรือบางส่วนที่มิได้มาศาล๑๒ 

ตามข้อ ๗๓ น้ี มีข้อสังเกตว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องเป็น
คู่กรณี แต่บัญญัติว่า ให้ “ผู้มีส่วนได้เสีย” มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  ดังน้ัน ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงไม่จําเป็นต้องเป็นคู่กรณีและไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี  นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียอาจมี 
คําขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการช่ัวคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 

สําหรับข้อ ๗๓ วรรคสอง ที่บัญญัติให้คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุด น้ัน หมายความว่า ถ้าศาลไต่สวนแล้วมี่คําสั่งยกคําขอ คําสั่งน้ัน 
ถือเป็นที่สุดเสมอ ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ เว้นแต่ ถ้าศาลอนุญาตก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ผู้น้ันได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่งศาล  ทั้งน้ี ตามข้อ ๗๓ วรรคหน่ึง 

ส่วนข้อ ๗๓ วรรคสี่ ที่ให้นําข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลมน้ัน แม้ว่าศาลปกครอง
สูงสุดจะดําเนินการไต่สวนหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้เป็นการยกเว้นที่จะไม่ต้องส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดี
พิจารณาให้ความเห็น 

 

                                                 
๑๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๙, น. ๔๓๖. 



 ๑๓

๕. ผลของคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองในระหว่าง 
การอุทธรณ์คําพิพากษา (ข้อ ๗๔๑๓) 

  ผลของคําสั่งทุเลาการบังคับฯ ตามข้อ ๗๔ น้ีมีสาระสําคัญคือ ในกรณีที่ 
ศาลปกครองช้ันต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีโดยมิได้กล่าวถึงคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองที่ศาลได้สั่งไว้ระหว่างการพิจารณา 

(๑) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ 

(๒) กรณีที่ศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ์ อาจแบ่งพิจารณาได้ใน ๒ กรณี คือ 
๑) กรณีที่มีการอุทธรณ์ให้คําสั่งทุเลาการบังคับฯ มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า

ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ 
๒) หากศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ์ก็ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า

ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
ข้อ  ๗๔ น้ีมีข้อสัง เกตว่าเป็นกรณีเฉพาะของศาลปกครองช้ันต้นเท่า น้ัน  

เพราะคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นยังไม่ถึงที่สุด ยังไม่มีสภาพบังคับ 
 
๖. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎ 

หรือคําสั่งทางปกครอง 
  (๑) คําสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๗ - การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น 

จะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอํานาจสั่งทุเลา 
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้ตามท่ีเห็นสมควร เง่ือนไขแห่งการที่ศาลปกครอง 
จะมีอํานาจออกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงมีอยู่
สามประการประกอบกัน คือ ประการแรกกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ประการที่สอง การให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดี 
จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กล่าวคือ 
แม้ต่อมาภายหลังศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น คําพิพากษา 
หรือคําสั่งของศาลก็ไม่อาจเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการบังคับตามผลของกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองนั้นในระหว่างการพิจารณาให้หมดสิ้นไปได้โดยสิ้นเชิง และประการท่ีสาม  
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น หรืออีกนัยหน่ึงคือ การชะลอหรือระงับการบังคับ
ตามผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นไว้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรค
แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 

  (๒) คําสั่งที่ ๖๖๔/๒๕๕๖ - เง่ือนไขแห่งการที่ศาลปกครองจะมีอํานาจออกคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงมีอยู่สามประการประกอบกัน
คือ ประการแรก กฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง การให้กฎ
                                                 

๑๓ ข้อ ๗๔  ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลมิได้กล่าวถึงคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีศาลได้สั่งไว้ระหว่างการพิจารณา ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ 
หากศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ์ ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 



 ๑๔

หรือคําสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทําให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง กล่าวคือ แม้ต่อมาภายหลัง 
ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
ก็ไม่อาจแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการบังคับตามผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น
ในระหว่างการพิจารณาคดีให้หมดไปโดยส้ินเชิง และประการท่ีสาม การทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองนั้นไว้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ น้ัน 

  (๓) คําสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๕๖ – การที่ศาลจะส่ังให้มีการชะลอหรือระงับตามผล 
ของกฎหรือคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการช่ัวคราวก่อนที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดี น้ัน 
จะต้องปรากฏเง่ือนไข ๓ ประการเกิดขึ้นครบถ้วน กล่าวคือ ประการที่หน่ึง กฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง การให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ันมีผลใช้บังคับต่อไป 
ในระหว่างการพิจารณาคดีจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยา
แก้ไขในภายหลัง ซึ่งหมายความว่า แม้ต่อมาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครองน้ัน ก็ไม่อาจเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงได้  
เพราะผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการบังคับตามผลของกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้นในระหว่าง 
การพิจารณาคดีไปแล้ว และประการที่สาม การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองในระหว่าง
การพิจารณาคดีจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
 
การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
  การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว คือ วิธีการใด ๆ ที่ศาลนํามาใช้โดยให้มีผลเป็นการช่ัวคราว 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณี ถือเป็นมาตรการเสริมที่กฎหมายกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือใช้ 
ในกรณีทั่วไปนอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 

การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาอีกประเภทหน่ึง  
ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อจากเรื่องการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  ตามที่กล่าว
มาแล้วว่ามาตรา ๖๖ แห่ง พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้กําหนด
หลักการในเรื่องวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาไว้ว่าในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนด
มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดี ... 
โดยคําว่า “มาตรการ” หรือ “วิธีการใด ๆ” น้ันหมายถึง “การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง” และ “การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว” ตามลําดับ  ด้วยเหตุน้ี การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองกําหนดวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา  
โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวนั้นได้มีการบัญญัติรายละเอียดไว้ในข้อ ๗๕ ถึงข้อ ๗๗ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 

การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวน้ีเป็นวิธีที่เรียกรวม ๆ กันไป ซึ่งความจริงแล้วหมายความ
รวมถึงการคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีด้วย คําขอในลักษณะน้ีอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ๑๔ 

(๑) กรณีขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว กรณีน้ีผู้ฟ้องคดีจะต้องย่ืนคําร้องให้ศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา โดยจะย่ืน
คําขอมากับคําฟ้องหรือยื่นในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี 
                                                 

๑๔ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๕, น. ๑๕ – ๑๖. 



 ๑๕

(๒) กรณีขอให้คุ้มครองประโยชน์ กรณีน้ีผู้ย่ืนคําขออาจเป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี 
หรือบุคคลอ่ืนก็ได้ โดยย่ืนคําขอในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี วัตถุประสงค์
ก็เพ่ือให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ หรือเพ่ือประโยชน์ในการบังคับตาม 
คําพิพากษาเมื่อคดีสิ้นสุด เมื่อย่ืนคําขอมาแล้วการพิจารณาคําขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวน้ีจะต้องกระทํา
โดยองค์คณะ โดยไม่ต้องมีคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มี 
คําแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าวคําแถลงการณ์น้ันจะกระทําด้วยวาจาก็ได้ ศาลอาจสั่งให้ตามคําขอ 
หรือยกคําขอก็ได้ กรณีสั่งไม่รับหรือยกคําขอ คําสั่งน้ันจะถือเป็นที่สุด 

ดังน้ัน การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวจึงเป็นกรณีอ่ืนนอกเหนือจากการที่ผู้ ฟ้องคดี 
อาจขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองตามข้อ ๖๙ ดังกล่าวมาแล้ว  
อาจมีกรณีที่คู่กรณีมีความจําเป็นต้องขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองช่ัวคราว
อย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่าง
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาก็ได้ 
 

๑. หลักการ 
      การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวได้ถูกบัญญัติเป็นหลักการไว้ในข้อ ๗๕๑๕ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งบัญญัติให้
นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใดๆ ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี ผู้ฟ้องคดี 
อาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว
ก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ 
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได้  กล่าวคือ นอกจากกรณีการทุเลา
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองแล้ว ก็อาจมีการยื่นคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้น่ันเอง 
      เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้อ ๗๕ แล้วจะเห็นได้ว่า การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
เป็นเรื่องของ “การกระทํา” โดยกฎหมายกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิ ธีการ คุ้มครองอย่างใด ๆ  เ พ่ือบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาได้   
ส่วนบทบัญญัติที่ว่า “หรือคู่กรณีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ 
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได้” จะเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายกําหนดให้เป็นสิทธิของคู่กรณี ซึ่งเป็นเร่ืองของการคุ้มครอง
ประโยชน์ 
  ตัวอย่างของการบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการกระทํา เช่น  
ฟ้องและมีคําขอให้ระงับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ฟ้องและมีคําขอให้ระงับการร้ือถอนอาคาร  
คําขอให้ระงับการส่งรายช่ือของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติไปยังวุฒิสภา คําขอสั่งห้ามผู้รับอนุญาตกําจัดขยะมูลฝอย 
กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  
เป็นต้น 
   
                                                 

๑๕ ข้อ ๗๕  นอกจากกรณีท่ีกล่าวในข้อ ๖๙ ในเวลาใดๆ ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดี ผู้ฟ้องคดีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา หรือคู่กรณีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่าง
การพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได้ 



 ๑๖

  ๒. การขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕) 
      ในกรณีที่มิได้มีการร้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองในเวลาใด ๆ 
ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดี 
      (๑) ผู้ฟ้องคดีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา หรือ 
      (๒) คู่กรณีอาจย่ืนคําขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ 
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได้๑๖ 
      ในส่วนรายละเอียดของข้อ ๗๕ น้ีได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ ๑. หลักการ 

   
๓. การพิจารณาของศาล (ข้อ ๗๖๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และข้อ ๗๗๑๘) 

  ในการพิจารณาของศาลปกครองเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวนั้น สามารถ
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

  (๑) การพิจารณาของศาลเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวให้กระทําโดย 
องค์คณะ โดยไม่ต้องมีคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มี 
คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งจะกระทําด้วยวาจาก็ได้ 

                                                 
๑๖

 อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๙, น. ๔๓๗. 
๑๗ ข้อ ๗๖  คําสั่งของศาลในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์

ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ 
ตามคําพิพากษา ให้กระทําโดยองค์คณะ โดยไม่ต้องมีคําแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะ 
จะเห็นสมควรให้มีคําแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าวคําแถลงการณ์นั้นจะกระทําด้วยวาจาก็ได้ 

คําสั่งไม่รับหรือยกคําขอของผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีให้เป็นท่ีสุด 
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์

ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ 
ตามคําพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่งศาล 

การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหน่ึง ให้กระทําโดยย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นท่ีมีคําสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของศาลรีบส่งคําร้องพร้อมด้วยคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา สํานวนการไต่สวนคําขอ บันทึก 
คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสารหรือสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งคําร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาคําร้อง 
โดยให้นําความในข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง และวรรคหนึ่งของข้อนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่องค์คณะจะไม่นัดไต่สวนก็ได้ 
แล้วมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน แล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน 

ในการอ่านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบกําหนดวันอ่าน
คําสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านคําสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้  
และให้ศาลปกครองช้ันต้นแจ้งคําสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีท้ังหมดหรือบางส่วน 
ท่ีมิได้มาศาล 

๑๘ ข้อ ๗๗  ให้นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําขอ เงื่อนไขในการออกคําสั่งของศาลและผลของคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาโดยอนุโลม เท่าท่ีสภาพของเร่ืองจะเปิดช่องให้กระทําได้  
และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



 ๑๗

  (๒) ให้นําความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําขอ เง่ือนไขการออกคําสั่งของศาล และผลของ
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาหรือ
วิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 
โดยอนุโลม เท่าที่สภาพของเร่ืองจะเปิดช่องให้กระทําได้และโดยไม่ขัดต่อระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และหลักกฎหมายท่ัวไปว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  (๓) คําสั่งไม่รับหรือยกคําขอของผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีให้เป็นที่สุด๑๙ 
ตามข้อ ๗๖ วรรคหน่ึง มีข้อสังเกตว่า คําสั่งบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวจะเหมือนกับ

การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง แต่กระนั้นก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ไม่ต้องมี
คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีคําแถลงการณ์ในกรณี
ดังกล่าว โดยคําแถลงการณ์น้ันจะกระทําด้วยวาจาก็ได้  ส่วนข้อ ๗๖ วรรคสอง มีข้อสังเกตในประเด็น
ที่ว่าถ้าศาลมีคําสั่งไม่ให้ใช้วิธีการช่ัวคราวฯ (การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว) ไม่ว่ากรณีใด ๆ คําสั่งดังกล่าว
ถือเป็นที่สุด เว้นแต่เป็นการย่ืนคําขอวิธีการช่ัวคราวโดยยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ (หากเป็นข้อเท็จจริงเดิม
ก็จะเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา) 

สําหรับข้อ ๗๗ ที่บัญญัติให้นําเรื่องการบรรเทาทุกข์ในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ การที่ศาลจะสั่งให้มีการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวได้ จะต้องพิจารณาจากเหตุที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดไว้  
แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาในทางปกครองประกอบด้วย เช่น อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เก่ียวกับภารกิจในเร่ืองการบริการสาธารณะ เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็น
เรื่องของเอกชนกับเอกชน ไม่ได้มีเร่ืองการบริการสาธารณะเข้ามาเก่ียวข้อง (กฎหมายให้นํามาใช้
บังคับโดยอนุโลมเท่าน้ัน) 

 
๔. การอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

  มีสาระสําคัญดังน้ี 
  (๑) ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 

อย่างใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ 
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ผู้น้ันได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่ง (ข้อ ๗๖ วรรคสาม) 

  (๒) การอุทธรณ์คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว  
ให้กระทําโดยย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองช้ันต้นที่มีคําสั่งน้ัน (ข้อ ๗๖ วรรคสี่) 

  (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งคําร้องพร้อมด้วยคําสั่งของศาลปกครอง
ช้ันต้น  คําขอกําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ คุ้มครองอย่างใด ๆ  เ พ่ือบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว 
ก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามคําพิพากษา สํานวนการไต่สวน คําขอ คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และเอกสาร 
หรือสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน (ข้อ ๗๖ วรรคสี่) 

                                                 
๑๙ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๙, น. ๔๓๗. 



 ๑๘

  (๔) ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งคําร้องให้องค์คณะในศาลปกครองสูงสุด
เพ่ือพิจารณาคําร้อง 

  (๕ ) เมื่อองค์คณะได้รับคําร้อง ให้ส่งสําเนาคําร้องให้คู่กรณีทําคํา ช้ีแจง 
และแสดงพยานหลักฐานโดยด่วน แล้วนัดไต่สวนเพ่ือมีคําสั่งเก่ียวกับคําร้องโดยเร็ว (ข้อ ๗๖ วรรคห้า 
ประกอบกับข้อ ๗๑ วรรคหน่ึง) 

  (๖ )  การมีคํ าสั่ ง เ ก่ียวกับคํ าร้อง  ใ ห้กระทํา โดยองค์คณะโดยไม่ ต้องมี 
คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีคําแถลงการณ์ ในกรณี
ดังกล่าวคําแถลงการณ์น้ันจะกระทําด้วยวาจาก็ได้ (ข้อ ๗๖ วรรคห้าประกอบกับวรรคหน่ึง) 

  (๗) จากน้ันองค์คณะอาจมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นหรือมีคําสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน แล้วส่งให้ศาลปกครองช้ันต้นอ่าน (ข้อ ๗๖ วรรคห้า) 

  (๘) ในการอ่านคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองช้ันต้นแจ้งให้คู่กรณี
ทราบกําหนดวันอ่านคําสั่งเป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

  ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลในวันนัดอ่านคําสั่งศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้ 
และให้ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งคําสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมด 
หรือบางส่วนที่มิได้มาศาล (ข้อ ๗๖ วรรคหก)๒๐ 

 
๕. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

  (๑) คําสั่งที่ ๘๓/๒๕๕๗ - เง่ือนไขแห่งการที่ศาลปกครองจะมีอํานาจออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษามีอยู่สามประการ
ประกอบกัน คือ ประการแรก คําฟ้องมีมูล ประการที่สอง มีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาตามที่ขอน้ันมาใช้ โดยผู้ฟ้องคดีต้องแสดงให้เป็น 
ที่พอใจแก่ศาลว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้ังใจจะกระทําซ้ํ าหรือกระทําต่อไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา  
หรือการกระทําที่ถูกฟ้องร้อง หรือผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเน่ืองจากการกระทํา
ของผู้ถูกฟ้องคดี และประการที่สาม จะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐด้วย 

  (๒) คําสั่งที่ ๖๑/๒๕๕๖ - เง่ือนไขที่ศาลปกครองจะมีอํานาจออกคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษามีอยู่สามประการประกอบกัน 
คือ ประการแรก คําฟ้องมีมูล ประการที่สอง มีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาตามที่ขอน้ันมาใช้ และประการท่ีสาม คําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาที่ขอน้ันจะไม่ก่อให้เกิด
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ 

  (๓ ) คําสั่งที่ ๔๐๙/๒๕๕๓ – การกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดีจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ คําฟ้องต้องมีมูล 
และมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา
ตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ โดยต้องเป็นที่พอใจของศาลว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้ังใจกระทําซ้ําหรือกระทําต่อไป 
ซึ่งการละเมิด การผิดสัญญาหรือการกระทําที่ถูกฟ้องร้อง หรือผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายต่อไป

                                                 
๒๐ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๙, น. ๔๓๗ – ๔๓๘. 



 ๑๙

เน่ืองจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป และต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐ 
 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
กับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
  เมื่อได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
กับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวแล้ว ในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิธีการ
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ความเหมือน 

  (๑) การกระทําทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  
หรือการกระทําน้ัน แม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังคงมีผลใช้บังคับ  ด้วยเหตุน้ี เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนต่อไป จึงได้มีการบัญญัติให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือให้มี
การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว กล่าวคือ การกระทําทางปกครองน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ศาลเห็นว่า 
แม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายการกระทําทางปกครองดังกล่าวก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป ศาลก็จะใช้วิธีการ
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาทั้ง ๒ ประเภทน้ี มาปรับแก่กรณี 

  (๒) ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองและการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราว ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ได้บัญญัติให้เป็นกรณีที่คู่กรณีอาจย่ืนคําขอหรือศาลเห็นสมควรเองได้ทั้ง ๒ กรณี 

  (๓) คําสั่งเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองและคําสั่ง
เก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว จะต้องกระทําโดยองค์คณะของตุลาการศาลปกครองเหมือนกัน 
ทั้ง ๒ กรณี 

  (๔ )  การทุ เลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ งทางปกครองจะต้องคํานึงถึง 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะประกอบด้วย 

  (๕) การอุทธรณ์ไม่จํากัดแต่เฉพาะคู่กรณีเท่าน้ัน ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถอุทธรณ์
ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งไม่รับคําขอ ได้ทุกกรณี แต่ถ้าเป็นคําสั่งไม่รับคําขอ 
หรือยกคําขอ คําสั่งถือเป็นที่สุดทั้ง ๒ กรณี 

  (๖) ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองและการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราว ศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวน กล่าวคือ ศาลออกไต่สวนได้โดยไม่มีข้อจํากัด 

 
๒. ความแตกต่าง 
 

การทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครอง 

 

การบรรเทาทกุข์ชั่วคราว 

๑. เป็นเร่ืองของ “กฎ” หรือ “คําสั่งทางปกครอง” ๑. เป็นเร่ืองของ “การกระทํา” 
๒. ส่วนใหญ่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ย่ืนคําขอ และในทาง
ปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้ย่ืนคําขอ 

๒. ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ย่ืนคําขอ 



 ๒๐

การทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครอง 

 

การบรรเทาทกุข์ชั่วคราว 

๓. การมีคําสั่งเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครอง จะต้องให้ตุลาการผู้แถลงคดี
เป็นผู้แถลงการณ์ก่อนมีคําสั่ง 

๓. ไม่จําเป็นต้องมีคําแถลงการณ์โดยตุลาการ
ผู้แถลงคดี เว้นแต่องค์คณะจะเห็นสมควรให้มี
คําแถลงการณ์ 

๔ .  ผู้ อุทธรณ์สามารถย่ืนอุทธรณ์คําสั่ งทุ เลา
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และ
มีคําขอให้ทุเลาการบังคับฯ ไว้ก่อน โดยศาล
สั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับฯ ได้ 

๔ .  ผู้ มีส่ วนได้ เสียสามารถอุทธรณ์คําสั่ ง ไ ด้ 
แต่ศาลจะสั่งว่าคําสั่งบรรเทาทุกข์ที่ศาลช้ันต้น
สั่งให้ ให้ระงับไว้ก่อนไม่ได้ ต่างจากการทุเลา
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 

๕ .  ไม่มีบทบัญญั ติ ใ ห้ นําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
กับการมีคําสั่งได้ แต่มีผลเมื่อได้แจ้งคําสั่งไปยัง
ผู้ถูกฟ้องคดีรับแจ้งคําสั่งการทุเลาการบังคับฯ 
 

๕ .  มี บท บัญญั ติ ใ ห้ นํ า ป ร ะม วลกฎหม าย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ 
โดยบัญญัติให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง 
เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน (ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 

 
บทสรุป 
  ตามที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาน้ัน
สามารถพิจารณาได้จากมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยวิธีการช่ัวคราวฯ ดังกล่าวมีอยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน คือ  
(๑) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง และ (๒) การบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราว   
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองเป็นมาตรการที่ทําให้กฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในระหว่างที่คดีน้ันอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษา หรือในระหว่าง
ระยะเวลาอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษา หรือจนกว่าศาลจะมีคําสั่งถึงที่สุด มาตรการ
ช่ัวคราวดังกล่าวใช้สําหรับคดีพิพาทที่เก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครองเ พ่ือขอให้ศาลปกครองมีคํ าสั่ ง เ พิกถอนกฎหรือคําสั่ งทางปกครองดังกล่าว   
ส่วนการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นวิธีการใด ๆ ที่ศาลนํามาใช้โดยให้มีผลเป็นการช่ัวคราว เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณี ถือเป็นมาตรการเสริมที่กฎหมายกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือใช้ในกรณีทั่วไป
นอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ซึ่งทั้งการทุเลาการบังคับฯ  
กับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวดังกล่าวมีความแตกต่างกันในประการสําคัญ กล่าวคือ การทุเลา 
การบังคับฯ เป็นเรื่องของการทุเลาการบังคับตาม “กฎ” หรือ “คําสั่งทางปกครอง” ส่วนการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวเป็นวิธีการท่ีศาลใช้กับ “การกระทํา” 
  สําหรับความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างการทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมวดที่ ๕ วิธีการช่ัวคราว 



 ๒๑

ก่อนการพิพากษา ส่วนที่ ๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (ข้อที่ ๖๙ ถึงข้อที่ ๗๔)  
และส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว (ข้อ ๗๕ ถึงข้อ ๗๗) ประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่า วิธีการ
ช่ัวคราวฯ ทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวมีความเหมือนกัน เช่น (๑) ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองและการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้บัญญัติให้เป็นกรณีที่คู่กรณีอาจยื่นคําขอหรือศาลเห็นสมควรเอง 
ได้ทั้ง ๒ กรณี (๒) คําสั่งเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองและคําสั่งเก่ียวกับ
การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว จะต้องกระทําโดยองค์คณะของตุลาการศาลปกครองเหมือนกันทั้ง ๒ กรณี 
(๓) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองจะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐ 
หรือแก่บริการสาธารณะประกอบด้วย เป็นต้น  สําหรับความแตกต่างน้ัน เช่น (๑) การทุเลาการบังคับฯ 
เป็นเร่ืองของ “กฎ” หรือ “คําสั่งทางปกครอง” ส่วนการบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราวเป็นเรื่องของ  
“การกระทํา” (๒) การทุเลาการบังคับฯ นั้น ส่วนใหญ่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ย่ืนคําขอ และในทางปฏิบัติ 
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้ย่ืนคําขอ ส่วนการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีเป็น 
ผู้ย่ืนคําขอ (๓) การทุเลาการบังคับฯ  ไม่มีบทบัญญัติให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการมีคําสั่งได้ แต่มีผลเมื่อได้แจ้งคําสั่งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีรับแจ้งคําสั่ง 
การทุเลาการบังคับฯ ส่วนการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว มีบทบัญญัติให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ โดยบัญญัติให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) เป็นต้น 




