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ระเบียบสํานักงานศาลปกครอง
ว่าด้วยการดําเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครอง
และเพื่อให้การปฏิบัติราชการในการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับ คําสั่ง และหมายบังคับคดี
ของศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สํานักงานศาลปกครองจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนิน การบังคับ
ให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
(๑) “ศาล” หมายความว่า ศาลปกครองหรือตุลาการศาลปกครอง แล้วแต่กรณี
(๒) “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักบังคับคดีปกครองหรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(๓) “สํานักงานศาล” หมายความว่า สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง
หรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(๔) “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
(๕) “ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีปกครอง หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(๖) “พนักงานคดีปกครอง” หมายความว่า พนักงานคดีปกครองในสังกัดสํานักบังคับคดีปกครอง
หรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บังคับคดีปกครอง
(๗) “เจ้าพนักงานบังคับคดี” หมายความว่า พนักงานคดีปกครองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น
ในสังกัดสํานักบังคับคดีปกครองหรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีปกครองเพื่อปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล
(๘) “เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา” หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี
(๙) “ลูกหนี้ตามคําพิพากษา” หมายความว่า คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี
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(๑๐) “ผู้นําบังคับคดี” หมายความว่า ผู้ซึ่งระบุไว้ใ นหมายบัง คับ คดีว่า เป็น ผู้มีห น้า ที่นํา
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์ หรือเป็นผู้มีหน้าที่นําเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี
(๑๑) “หัวหน้าการเงิน” หมายความว่า ผู้อํานวยการกลุ่มที่ปฏิบัติงานการเงินของสํานักงาน
หรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน
(๑๒) “เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในคดีปกครองของสํานักงาน
(๑๓) “เจ้ า หน้ า ที่ สนับ สนุน งานบั ง คั บ คดี ป กครอง” หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด
สํานักบังคับคดีปกครองหรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
งานบังคับคดีปกครอง”
ข้อ ๔ ให้ แ ก้ ไ ขคํา ว่า “เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ” ทุ ก แห่ ง ในระเบี ย บสํา นั ก งานศาลปกครอง
ว่าด้วยการดําเนินการบังคับให้เป็น ไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้คําว่า
“เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบังคับคดีปกครอง” แทน
ข้อ ๕ ให้แก้ไขคําว่า “พนักงานคดีปกครองเจ้าของสํานวน” และคําว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดี
เจ้าของสํานวน” ทุกแห่งในระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
คําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้คําว่า “พนักงานคดีปกครอง” และคําว่า “เจ้าพนักงาน
บังคับคดี” แทนตามลําดับ
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ เมื่อศาลมีคําพิพ ากษาโดยกําหนดคําบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด และคดีถึงที่สุดแล้ว
ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ สํ า นั ก งานศาลปกครองสู ง สุ ด และสํ า นั ก งานศาลปกครองกลางรี บ ส่ ง คํ า พิ พ ากษา
และคําบังคับนั้นไปให้สํานักบังคับคดีปกครองเพื่อดําเนินการบังคับคดีโดยไม่ชักช้า
(๒) ให้สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคของศาลที่คําพิพากษามีคําบังคับ รีบดําเนินการบังคับคดี
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาโดยไม่ชักช้า”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วย
การดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ให้สํานักงานรายงานผลการดําเนินการตามคําบังคับหรือคําสั่งของศาลให้ศาลทราบ
เป็นระยะ ๆ”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้ว ย
การดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ให้พนักงานคดีปกครองที่ได้รับมอบสํานวนเพิกถอนกฎ รีบจัดทําหนังสือเพื่อส่งคําพิพากษา
ที่มีคําบังคับให้เพิกถอนกฎนั้นไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้ผู้อํานวยการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําส่งให้สํานักบังคับคดีปกครองเพื่อเสนอเลขาธิการ
ลงนามในหนังสือดังกล่าว
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ข้อ ๘ เมื่อได้ดําเนิน การตามข้อ ๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สนับสนุน งานบังคับคดีปกครอง
ลงทะเบียนนัดเพื่อติดตามผลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยรายงานผลการติดตามให้พนักงาน
คดีปกครองทราบทุกสิบห้าวัน หากมีเหตุขัดข้องประการใด ให้พนักงานคดีปกครองเสนอผู้อํานวยการ
เพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน
เมื่อสํานักบังคับคดีปกครองได้รบั แจ้งผลการประกาศผลแห่งคําพิพากษาดังกล่าวลงในราชกิจจา
นุเบกษาจากสํ านั กเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีแ ล้ว ให้ เจ้า หน้ าที่ สนับ สนุ น งานบั งคั บคดีปกครองแจ้ ง
พนักงานคดีปกครองเพื่อเสนอให้ผู้อํานวยการรายงานเลขาธิการ และแจ้งผลให้สํานักงานศาลของศาล
ที่มีคําพิพากษาเพื่อรายงานศาลทราบต่อไป”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ถ้าเป็นคําบังคับที่มีกําหนดระยะเวลา ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติตามคําบังคับดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด และให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการปฏิบัติตามคําบังคับนั้นให้สํานักงานทราบภายในเวลาที่ศาลกําหนด ในการนี้ ให้พนักงาน
คดีปกครองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หากหน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ข องรัฐรายงานผลการปฏิบัติ ต ามคําบั งคั บ
ให้สํ านั กงานทราบภายในเวลาที่ ศาลกํา หนด ไม่ว่า จะรายงานว่ าปฏิบั ติต ามคํ าบั งคั บหรื อไม่ก็ ต าม
ให้ สํ า นั ก งานรายงานผลให้ ศ าลทราบ หากศาลมี คํ า สั่ ง ให้ สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การอย่ า งใดต่ อ ไป
ก็ให้ดําเนินการไปตามนั้นและรายงานศาลทราบเป็นระยะ ๆ
(๒) หากพ้น เวลาที่ศาลกํา หนดให้หน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ข องรัฐรายงานผล
การปฏิบัติตามคําบังคับให้สํานักงานทราบ แต่สํานักงานไม่ได้รับแจ้งผล ให้สํานักงานมีหนังสือเตือนไปยัง
หน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต ามคําบังคับดังกล่าว โดยให้
ระยะเวลาหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตอบกลับภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ในกรณีนี้
(ก) หากหน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ข องรัฐแจ้งผลการปฏิบัติต ามคําบังคับ
ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด ไม่ว่าจะรายงานว่าปฏิบัติตามทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามโดยมีเหตุผลที่จะอ้างหรือไม่มีเหตุผลที่จะอ้างก็ตาม ให้สํานักงานรายงานผลให้ศาลทราบ หากศาลมี
คําสั่งให้สํานักงานดําเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ดําเนินการไปตามนั้นและรายงานศาลทราบเป็นระยะ ๆ
(ข) หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่แจ้งผลการปฏิบัติตามคําบังคับ
ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด ให้สํานักงานรายงานผลให้ศาลทราบ หากศาลมีคําสั่งให้สํานักงาน
ดําเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ดําเนินการไปตามนั้นและรายงานศาลทราบเป็นระยะ ๆ”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๖ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ศาลไม่ได้กําหนดไว้ในคําบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้อ งรายงานผลการปฏิบั ติ ต ามคํ า บัง คับ ให้สํ านั ก งานทราบ ถ้ าคํ า บัง คับ นั้ น ไม่ มีกํ าหนดระยะเวลา
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามคําบังคับ ให้สํานักงานมีหนังสือไปยัง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอทราบผลโดยเร็ว ส่วนการรายงานผลให้ศาลทราบ
ให้ดําเนิน การเช่น เดีย วกับข้อ ๑๐ เว้นแต่คําบังคับจะมีลักษณะเป็นอย่างอื่น ให้สํานักงานพิจารณา
ดําเนินการเป็นกรณี ๆ ไป แล้วรายงานให้ศาลทราบ”
ข้อ ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๑๘ ของระเบี ย บสํ า นั ก งานศาลปกครอง
ว่าด้วยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้สํานักงานศาลของศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น
รีบส่งหมายบังคับคดีไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการโดยไม่ชักช้า
ถ้าจะต้องบังคับคดีน อกเขตอํานาจของศาลที่ออกหมายบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ของศาลที่ออกหมายบังคับคดีรายงานพร้อมส่งสําเนาหมายบังคับคดีไปให้สํานักงานศาลของศาลที่ทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่ในเขตอํานาจศาลซึ่งจะบังคับคดีแทน เพื่อเสนอศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลนั้นดําเนินการ
บังคับคดีต่อไป”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘๔ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วย
การดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเก็บรักษาทรัพย์ที่มีราคาสูง ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของเลขาธิการอาจสั่งให้เก็บรักษา
ณ สถานที่อื่นซึ่งปลอดภัยกว่าก็ได้”
ข้อ ๑๔ ให้ย กเลิ กความในวรรคสามของข้อ ๑๑๓ ของระเบี ย บสํานั กงานศาลปกครอง
ว่าด้ว ยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“หากทรัพย์ที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบ
ของเลขาธิการอาจขยายกําหนดเวลาชําระเงินดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร”
ข้อ ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๔๗ ของระเบี ย บสํ า นั ก งานศาลปกครอง ว่ า ด้ ว ย
การดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔๗ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ให้สํานักงานศาลส่งหมายบังคับคดีนั้น
ให้สํานักงานหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับคดีเพื่อดําเนินการ”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕๒ และข้อ ๑๕๓ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง
ว่าด้ว ยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“ข้อ ๑๕๒ ให้หัวหน้าการเงินตรวจสอบใบรับเงินกลาง สมุดเงินสด รายการนําเงินฝากธนาคาร
รายการเงิน คงเหลื อ และบั ญ ชีการรับ และจ่ายเงิน ประจํา วัน ของแต่ ละวัน แล้ว เสนอผู้ อํานวยการ
เพื่อทราบอย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๕๓ การรับเงิน ค่าขายทรัพ ย์ ณ ที่ทําการสํานักงาน เมื่อได้รับเงินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
การเงิน ออกใบรับเงิน หรือใบรับเงินกลางให้ผู้ซื้อ แล้ว ส่งเงินที่ได้รับให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่เก็บรักษา
เงิน นําเข้าบัญชีเงินฝากของสํานักงานศาลปกครองที่เปิด ไว้กับธนาคารที่เป็น รัฐวิสาหกิจภายในวันนั้น
หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
ใบรับเงินหรือใบรับเงิน กลางนั้นให้ทําเป็นสี่ฉบับ ประกอบด้ว ยต้น ฉบับและสําเนาสามฉบับ
โดยต้นฉบับมอบให้ผู้ชําระหรือผู้นําส่งเงิน สําเนาฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ในสํานวนบังคับคดี สําเนาฉบับที่สอง
ให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บไว้เป็น หลักฐานในการบันทึกบัญชี และสําเนาฉบับที่สามติดไว้ในเล่มเพื่อการ
ตรวจสอบ”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕๕ ของระเบียบสํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕๕ การรับเงินนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๕๓ และข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือเจ้าหน้าที่การเงินจดรายงานการรับเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน แล้ว ออกใบรับเงินกลาง
ให้ผู้ชําระหรือผู้นําส่งเงิน แล้วนําเข้าบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับข้อ ๑๕๓”
ข้อ ๑๘ ให้ย กเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของข้อ ๑๕๖ ของระเบีย บ
สํานักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เช็คตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งจ่ายในนามบัญชีเงินฝากตามที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
การรับชําระด้วยเช็ค ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าหน้าที่การเงินจดรายงานการรับเช็คนั้น
ให้ปรากฏชื่อธนาคาร วัน เดือน ปี ที่ลงในเช็ค เลขที่เช็ค จํานวนเงิน และเงื่อนไขอย่างอื่น (ถ้ามี)
แล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับเงินกลางให้ผู้ชําระหรือผู้นําส่ง
ให้เจ้าหน้าที่การเงินจดชื่อธนาคาร วันที่ เดือน ปีที่ลงในเช็ค เลขที่เช็ค และจํานวนเงินลงใน
ใบรับเงินกลาง พร้อมข้อความว่า “ใบรับเงินกลางนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรีย กเก็บเงินตามเช็คได้แ ล้ว ”
แล้วนําเช็คเข้าบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับข้อ ๑๕๓”
ข้อ ๑๙ ให้ย กเลิก ความในวรรคสองของข้ อ ๑๕๘ ของระเบีย บสํ านัก งานศาลปกครอง
ว่าด้ว ยการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายนําธนาณัตินั้นส่งให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่
เก็บรักษาเงินเพื่อนําไปขึ้นเงินภายในวันนั้นหรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป แล้วนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสํานักงานศาลปกครองภายในวันเดียวกัน”

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๖ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๐ ให้ย กเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๑๖๗ ของระเบีย บสํานักงาน
ศาลปกครอง ว่าด้ว ยการดํ าเนิน การบังคั บให้เป็ น ไปตามคําบัง คับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การจ่ายเงินและการลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบีย บคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองที่เกี่ยวกับการเงิน”
ข้อ ๒๑ ให้ สํ า นั ก งานจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การบั ง คั บ คดี
ปกครองและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ ใ นระบบบั ง คั บ คดี ป กครองให้ ค รบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น
เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีปกครองและเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป
ข้อ ๒๒ บรรดาสํ านวนคดี ที่ต้อ งดํา เนิน การบังคั บคดี ต ามระเบีย บสํานั กงานศาลปกครอง
ว่าด้ว ยการดําเนิน การบังคับให้เป็น ไปตามคําบังคับของศาลปกครอง ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบีย บนี้
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักบังคับคดีปกครองก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้สํานักบังคับคดีปกครอง
ดําเนินการบังคับคดีนั้นจนแล้วเสร็จ เว้นแต่สํานักบังคับคดีปกครองจะได้โอนและส่งมอบสํานวนบังคับคดี
ดังกล่าวให้สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาครับไปดําเนินการบังคับคดีต่อไป
ข้อ ๒๓ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง

