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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพิจารณาช้ีขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่สมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และการดําเนินคดี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คดี”  หมายความว่า  คดีแพ่ง  คดีปกครอง  คดีประเภทอื่นซึ่งมิใช่คดีอาญา  และคดีซึ่งต้อง

ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายหรือ 

ตามสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งต้องมีการดําเนินคดีเก่ียวกับข้อโต้แย้งดังกล่าว 
“คู่กรณี”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกัน   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่าง

หน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี 
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด   

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี”  เรียกโดยย่อว่า  “กยพ.”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ   
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ให้อธิบดีอัยการ  สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และรองอธิบดีอัยการ  สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ   
ที่อัยการสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) พิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
(๒) พิจารณาชี้ขาดความเห็นแย้งกรณีอัยการสูงสุดเห็นว่าควรยุติการดําเนินคดีของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อพิพาทซึ่งอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๔) เสนอแนะความเห็นและแนวทางปฏิบัติในการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ   

การดําเนินคดี  และเร่ืองที่เก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรี 
(๕) เรียกให้คู่กรณี  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง  

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  จัดทําคําแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  และให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ทําการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน  เพื่อประกอบการพจิารณา 

(๖) วางระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  เพื่อให้การดําเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปโดยรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   

การพิจารณาชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   

ข้อ ๘ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

ให้นําความในข้อ  ๗  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ ให้สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  

ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานจากคู่กรณีทุกฝ่าย  เพื่อทําความเห็น

เสนอต่ออัยการสูงสุดในการดําเนินการตามระเบียบนี้   
(๒) เรียกให้คู่กรณี  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง  

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  จัดทําคําแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  และให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ทําการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณา   
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(๓) เข้าตรวจหรือดําเนินการให้มีการตรวจสถานที่  ทรัพย์สิน  หรือยานพาหนะของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานธุรการ  งานการประชุม  และจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
(๕) รวบรวมและจัดทํางานวิชาการของคณะกรรมการ  และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ   
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   
(๗) ดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับงานของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินการตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้คู่กรณีเป็นผู้ชําระตามที่

สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายสําหรับการประชุม  เบ้ียประชุม  หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ  รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาข้อพิพาทเพื่อยุติการดําเนินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องแจ้งข้อเรียกร้อง
หรือข้อโต้แย้งสิทธิไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง  โดยระบุให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง   
หากคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องเห็นว่ามีพยานหลักฐานว่าตนต้องรับผิดและไม่ติดใจโต้แย้งในเร่ืองจํานวน
ค่าเสียหาย  ให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องดําเนินการตามข้อเรียกร้องหรือชําระค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี 
ฝ่ายที่เรียกร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ข้อพิพาทตามข้อ  ๑๑  ไม่อาจยุติได้ภายในเวลาอันสมควรเนื่องจากคู่กรณี
ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องปฏิเสธหรือไม่ยอมชําระหนี้  ให้คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดภายในอายุความหรือกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

หนังสือเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด  ให้ลงนามโดยบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง  ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทน  จะต้องมีหลักฐานการมอบอํานาจ
แสดงประกอบด้วย 

เม่ือคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความหรือ
กําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว  ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยกอายุความหรือกําหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีขึ้นต่อสู้ในภายหลัง   

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุความหรือกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามวรรคสาม  ในกรณี 
ส่งหนังสือเสนอข้อพิพาททางไปรษณีย์  ให้กระทําโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  และให้ถือว่าวันที่ส่ง
หนังสือเสนอข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืนหนังสือเสนอข้อพิพาทต่อสํานักงานอัยการสูงสุด   

ให้นําความในข้อนี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องได้ใช้สิทธิเรียกร้องแย้งด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๓ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้รับหนังสือเสนอข้อพิพาทจากคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องแล้ว  
ให้พิจารณามีหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องเพื่อให้ชี้แจง
แก้ข้อเรียกร้องดังกล่าว  ในกรณีนี้ให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าจะรับหรือ
ปฏิเสธความรับผิดตามที่ถูกเรียกร้องภายในระยะเวลาที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องมิได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องสละสิทธิในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
เก่ียวกับข้อพิพาทที่ถูกเรียกร้อง  และให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการต่อไป   

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาระงับข้อพิพาท  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเปิดโอกาสให้คู่กรณีรับทราบ
ข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ  รวมทั้งชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบข้ออ้างหรือข้อเถียง
ของตนตามควรแก่กรณี   

ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจที่จะไกล่เกลี่ยให้ คู่กรณีได้ตกลงกัน  หรือ
ประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาท   

ข้อ ๑๖ เม่ืออัยการสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยเก่ียวกับความรับผิดตามข้อเรียกร้องในข้อพิพาท 
เร่ืองใดแล้ว  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบ  เพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาส
เจรจาตกลงกันหรือแสดงเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยดังกล่าว  และให้คู่กรณีแจ้งผลการเจรจาตกลง 
หรือเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   

ในกรณีที่คู่กรณีทุกฝ่ายเห็นพ้องกับคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุด  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันยุติและ
ผูกพันคู่กรณี  และให้คู่กรณีถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดดังกล่าวตอ่ไป   

ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่าคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นพ้องกับคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้แสดงเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุด  
แล้วแต่กรณี  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไป 

ข้อ ๑๗ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาข้อพิพาทของคู่กรณีและมีคําวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว  
ให้คําวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด  และให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้คู่กรณีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับรองมติเก่ียวกับข้อพิพาท  เพื่อให้คู่กรณีถือปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวต่อไป   

เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีทราบแล้ว  หากปรากฏว่าคู่กรณี 
ฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาด  ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอัยการสูงสุดทราบ   

เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนคู่กรณีฝ่ายที่ 
ต้องรับผิดให้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว  หากคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม   
ให้มีหนังสือเสนอให้ประธานกรรมการมีหนังสือถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้มีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแล
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเพื่อแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว  และหาก
ยังคงเพิกเฉยอยู่อีกให้ประธานกรรมการเสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป   
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ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของ
บุคคลภายนอกซึ่งไม่อาจยุติได้ในฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การทบทวนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจะกระทําได้เม่ือมีพยานหลักฐานใหม่
อันสําคัญและไม่อาจเสนอได้ก่อนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดจัดทํารายงานสรุปคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกหกเดือน 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาดําเนินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 

 
 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่กับเอกชนในทางแพ่ง  
หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล  ให้ส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีเร่ืองนั้นโดยตรงดําเนินการ   

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินธุรกิจการค้าหรือการบริการเป็นปกติธุระ  และมีข้อพิพาท
อันเก่ียวกับธุรกิจการค้าหรือการบริการนั้น  อาจดําเนินคดีเองโดยไม่ส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุด 
หรือพนักงานอัยการดําเนินการก็ได้   

ในการดําเนินการฟ้องร้องคดีทุกประเภท  ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานให้ครบถ้วนและรีบส่งเร่ืองไปยังพนักงานอัยการก่อนครบกําหนดอายุความไม่น้อยกว่าสามเดือน  
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงหรือรับผิดชอบดําเนินคดีเองตามวรรคสอง  หน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อช่วยดําเนินการในเรื่องนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อพิพาทที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ 
ในประเด็นอันเป็นสาระสําคัญแห่งคดีหรือเป็นการดําเนินคดีในต่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถ
จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดําเนินคดีได้   

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นหน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบหรือการดําเนินคดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า  ให้แจ้งฐานะคดีและความเห็นควรยุติ
เร่ืองให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานอัยการ  
ให้การดําเนินคดีเร่ืองนั้นเป็นอันยุติ   

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความเห็นขัดหรือแย้งกับความเห็นของพนักงานอัยการ
ตามข้อ  ๒๒  ให้แจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  และให้พนักงานอัยการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดพิจารณา   
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ถ้าอัยการสูงสุดเห็นพ้องกับหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการต่อไป   
แต่หากอัยการสูงสุดเห็นแตกต่างจากความเห็นของหน่วยงานของรัฐ  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องกับความเห็นของอัยการสูงสุด  มติของคณะกรรมการผูกพัน
หน่วยงานของรัฐ  แต่หากคณะกรรมการเห็นควรให้ดําเนินคดีต่อไป  ให้อัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอัยการประกาศกําหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ   

คดีใดจะขาดอายุความฟ้องร้อง  ให้พนักงานอัยการดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ  
โดยไม่ต้องรอผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๔ ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาใช้บังคับกับการอุทธรณ์  ฎีกา  
การย่ืนคําให้การ  และการย่ืนคําร้องอื่นใดโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งกับเอกชนเป็นคดีปกครองหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตกเป็นคู่กรณีในคดีปกครอง  ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณีส่งเร่ืองให้
สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีปกครองโดยตรงดําเนินการ  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือนิติกรซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว
และประสงค์จะดําเนินคดีเอง  ก็ให้ดําเนินการได้   

ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีปกครอง
โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่กับเอกชนในคดีแพ่งหรือ
คดีปกครองที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทก่อนนําคดีขึ้นสู่ศาล  ให้ส่งเร่ืองให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการโดยตรง
ดําเนินการ   

ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๗ การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และการพิจารณาชี้ขาด 
การดําเนินคดีทั้งปวง  ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่ง
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙   
ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการตามระเบียบนี้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาชี้ขาดต่อไป  
และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งได้ดําเนินการ 
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ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  เป็นกระบวนพิจารณาของพนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด   
หรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้ด้วย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๘ การบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการ
ดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  
ที่ยังค้างดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้บังคับตามระเบียบนี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


