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裁判救濟程序 

บทบญัญตักิารสอนขัน้ตอนชว่ยการตดัสนิ 

壹、 地方法院行政訴訟庭之教示條款 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

301得上訴 

如不服本判決，應於判決送達後 20 日內，以原判決違背法令為理由，

向本院提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體

內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實）。其未載明

上訴理由者，應於提出上訴後 20日內，向本院補提理由書（上訴狀

及上訴理由書均須按他造人數附繕本），並繳納上訴裁判費新臺幣

3,000元；如未按期補提上訴理由書，則逕以裁定駁回上訴。 

301 อทุธรณไ์ด ้

หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิ เมือ่ไดร้บัหมายตดัสนิภายใน20วนั 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณแ์สดงเหตผุลการอทุธรณต์อ่ศาลอยา่งชดัเจน 

โดยใชผ้ลการตดัสนิเดมิทีล่ะเมดิกฎหมายเป็นเหตผุล(ผลการตดัสนิเดมิทีม่กีารละเ

มดิทางกฎหมายและเนือ้หาทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืขอ้มูลของการด าเนินคดทีีแ่สดงถงึข ้

อเท็จจรงิของการละเมดิกฎหมาย) ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลของการอทุธรณ ์

行政訴訟 
การด าเนินการคดปีกครองและบ

ทลงโทษ 
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ตอ้งสง่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิใหก้บัศาลหลงัการอทุธรณภ์ายใน 20วนั 

(หนังสอือทุธรณแ์ละหนังสอืเหตผุลการอทุธรณต์อ้งเป็นหนังสอืลายลกัษณอ์กัษรต

ามจ านวนคูก่รณี) พรอ้มทัง้ช าระคา่ตดัสนิการอทุธรณ ์3000 ดอลลา่ไตห้วนั 

หากไม่สง่หนังสอืเหตผลการอทุธรณต์ามเวลาก าหนด 

จะพจิารณาปฏเิสธการอทุธรณ ์

 

302得抗告（一般裁定） 

如不服本裁定，應於送達後 10日內，以書狀敘明理由向本院提出抗

告狀。 

302 บบบบบบบได ้(การตดัสนิทั่วไป) 

หากไม่พอใจตอ่การตดัสนินี ้

ใหย้ืน่หนังสอืเหตผุลการบบบบบบบตอ่ศาลภายใน10วนัเหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ  

303得抗告（收容聲請裁定） 

如不服本裁定，應於裁定送達後 5日內，向本院提出抗告狀。（應附

繕本） 

303 บบบบบบบได(้การตดัสนิเร ือ่งการกกักนั) 

หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิ ยืน่หนังสอืบบบบบบบตอ่ศาลภายใน 5 
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วนัเหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ (ตอ้งเป็นหนังสอืลายลกัษณอ์กัษร) 

304不得抗告 

本裁定不得抗告。 

304 ไม่มกีารบบบบบบบ 

ผลการตดัสนินีไ้ม่มกีารบบบบบบบ 

 

305不得聲明不服 

不得聲明不服。 

305 ไม่แถลงความไม่พอใจ 

 ไม่แถลงความไม่พอใจ 

貳、高等行政法院之教示條款 

บทบญัญตักิารสอนของศาลปกครองช ัน้สูง 

306得上訴 

一、如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明

上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。 
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二、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法

第 241條之 1第 1項前段） 

三、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第

1項但書、第 2項） 

306 อทุธรณไ์ด ้

1. หากไม่พอใจตอ่การตดัสนินี ้ 

ตอ้งยืน่หนังสอือทุธรณพ์รอ้มแสดงเหตผุลการอทุธรณต์อ่ศาลภายใน 

20วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ 

ส าหรบัผูท้ีอ่ทุธรณห์ลงัการแจง้ผลตดัสนิแตก่อ่นไดร้บัหมายตดัสนิ 

ควรสง่หนังสอืเหตผุลการอทุธรณเ์พิม่เตมิตอ่ศาลภายใน20วนัหลงัไดร้บัหมายตั

ดสนิ(แนบหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี) 

2. ควรแตง่ตัง้ทนายความเป็นตวัแทนในการยืน่เร ือ่งอทุธรณ ์

พรอ้มแนบหนังสอืแตง่ตัง้(กฎหมายการพจิารณาคดมีาตรา 241-1 ขอ้ที1่ 

วรรคหนา้) 

3. ผูท้ีต่รงตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

อนุญาตไม่ตอ้งแตง่ตัง้ทนายความเป็นตวัแทนในการด าเนินคด(ีมาตราเดยีวกนัข ้

อที1่หมายเหต ุขอ้ที ่2) 
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307不得上訴 

不得上訴。 

307บบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบ 

 

308得抗告 

如不服本裁定，應於送達後 10日內向本院提出抗告狀（須按他造人

數附繕本）。 

308 บบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ10บบบบบบบบบบบบบบบบบตดัสนิ(บบบบบบบบบบเป็นบ

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ) 

 

309不得抗告 

不得抗告。 

309บบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบ 

得不委任律師為

訴訟代理人之情

形 

所需要件 

(一)符合右列情

形之一者，得不

委任律師為訴訟

代理人 

上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育

部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副

教授者。 

稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會

計師資格者。 

專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專

利師資格或依法得為專利代理人者。 

(二)非律師具有

右列情形之一，

經最高行政法院

認為適當者，亦

得為上訴審訴訟

代理人 

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之

姻親具備律師資格者。 

稅務行政事件，具備會計師資格者。 

專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專

利代理人者。 

上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之

非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法

務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。  

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴

人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文

書影本及委任書。 
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310不得聲明不服 

不得聲明不服。 

310บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

 บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
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參、智慧財產法院之教示條款（民事訴訟事件） 

3.บทบญัญตักิารสอนศาลทรพัยส์นิทางปัญญา(การด าเนินคดแี

พ่ง) 

311得上訴 

如不服本判決，應於收受送達後 20日內向本院提出上訴書狀，其未

表明上訴理由者，應於提出上訴後 20日內向本院補提理由書狀（均

須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師

資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及

釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1項但書或第 2 

項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，

應一併繳納上訴審裁判費。 

附註： 

民事訴訟法第 466 條之 1 （第 1 項、第 2 項） 

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人

或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法

人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認
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為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 

311 อทุธรณไ์ด ้

หากไม่พอใจผลการตดัสนิ  ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศาลภายใน 20 

วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ ผูท้ีไ่ม่ไดแ้สดงเหตผุลการอทุธรณ ์

ตอ้งเพิม่เตมิหนังสอืเหตผุลการอทุธรณต์อ่ศาลภายใน20วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ(

แนบหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี) 

เมือ่ท าการอทุธรณต์อ้งมหีนังสอืมอบอ านาจของการแตง่ตัง้ทนายความหรอืผูม้คีณุ

วฒุทินายความ การแตง่ตัง้ผูม้คีณุวฒุทินายความ 

ตอ้งแนบหนังสอืรบัรองคณุวฒุทินายความและส าเนาหนังสอืมอบอ านาจระหวา่งผูม้

อบอ านาจอธบิายกบัผูร้บัมอบอ านาจตามกฎหมายการพจิารณาคดแีพ่งมาตรา46

6-1ขอ้ที1่หรอืขอ้ที2่ ก าหนด (เนือ้หาตามหมายเหต)ุ 

กรณีทนายความแตง่ตัง้เป็นผูย้ืน่อทุธรณ ์ควรช าระคา่ตดัสนิการอทุธรณพ์รอ้มกนั 

หมายเหต ุ

กฎหมายการด าเนินคดแีพ่งมาตรา 466 -1(ขอ้ที1่ ขอ้ที2่) 

เกีย่วกบัการอทุธรณก์ารพจิารณาตดัสนิขัน้ทีส่อง 

ผูอ้ทุธรณจ์ะตอ้งแตง่ตัง้ทนายความเป็นตวัแทนของการด าเนินคด ี

หากผูอ้ทุธรณห์รอืตวัแทนทางกฎหมายมคีณุวฒุทินายความ จะไม่อยูใ่นก าหนดนี ้
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คูส่มรสของผูอ้ทุธรณ ์ญาตทิางสายเลอืด พีน่อ้งทางคูส่มรส 

หรอืผูอ้ทุธรณเ์ป็นนักกฎหมาย สถาบนักลางหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่  

บุคคลเฉพาะทีม่คีณุวฒุทินายความและไดผ่้านการพจิารณาจากศาลวา่เป็นผูท้ีเ่หม

าะสม บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ   

312不得上訴 

本件不得上訴。 

312 ไม่มกีารอทุธรณ ์

คดนีีไ้ม่มกีารอทุธรณ ์

313得抗告 

如不服本裁定，應於送達後 10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告

費新臺幣 1,000元。 

313บบบบบบบได ้ 

หากไม่พอในตอ่ผลการตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอืบบบบบบบตอ่ศาลภายใจ10วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ 

พรอ้มทัง้ช าระคา่การบบบบบบบ 1000 ดอลลา่ไตห้วนั 

314不得抗告 

本件不得抗告。 
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314 ไม่มกีารบบบบบบบ 

คดนีีไ้ม่มกีารบบบบบบบ 

315不得抗告（核發秘密保持命令裁定） 

本件不得抗告。 

本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。 

315 ไม่มกีารบบบบบบบ(ออกค าสัง่ตดัสนิเก็บรกัษาเป็นความลบั) 

ไม่มกีารบบบบบบบ 

ค าสัง่เก็บรกัษาเป็นความลบันี ้ 

จะมปีระสทิธภิาพเกดิขึน้เมือ่หมายค าสัง่สง่ถงึบุคคลทัง้คู ่

316再抗告 

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗

告，應於收受後 10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並

繳納再抗告費新台幣 1千元。 

316 การบบบบบบบซ า้ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ10บบบบบบบบบบบบบ

บบบบตดัสนิ  บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ1000 บบบบบบบบบบบบบ 

317部分不得抗告、部分得抗告 

就准許部分不得聲明不服；就駁回部分如不服本裁定，應於送達後

10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣 1,000元。 

317 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ10บบบบบบบบบบบบบบบบบตดัสนิ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ1000 บบบบบบบบบบบบบ 

318得異議 

不服本裁定者，應於送達後 10 日內，以書狀向司法事務官提出異議。 

318 บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ10 

บบบบบบบบบบบบบบบบบตดัสนิ 
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肆、智慧財產法院之教示條款（刑事訴訟案件） 

บทบญัญตักิารสอนศาลทรพัยส์นิทางปัญญา(การด าเนินคดอีา

ญา) 

319得上訴 

如不服本判決應於收受本判決後 10日內向本院提出上訴書狀，其未

敘述上訴理由者，並得於提起上訴後 10日內向本院補提理由書狀

（均須按他造當事人之人數附繕本）『切勿逕送上級法院』。 

319 อทุธรณไ์ด ้

หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศาลภายใน10 วนั 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลการอทุธรณ ์ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลตอ่ศาลภายใจ10 

วนัหลงัจากอทุธรณ(์แนบหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี) 

「อยา่สง่ไปยงัศาลทีส่งูกวา่」 

 

320得上訴（不得上訴第三審判決之例外情形） 

依刑事訴訟法第 376條第 1項但書規定，被告或得為被告利益上訴

之人，如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，

其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10日內向本院補提理由書
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（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 

320 อทุธรณไ์ด ้

(ส าหรบักรณียกเวน้ไม่มกีารอทุธรณต์อ่การพจิารณาตดัสนิขัน้ทีส่าม 

ไม่มกีารอทุธรณ)์ 

ตามกฎหมายการพจิารณาคดอีาญามาตรา 376 ขอ้ที1่ ก าหนด 

จ าเลยหรอืผูอ้ทุธรณเ์พือ่ผลประโยชนข์องจ าเลย หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศาลภายใน10 วนั ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลการอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลตอ่ศาลภายใน10วนัหลงัจากอทุธรณ(์แนบหนังสอืเป็นลายลั

กษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี)「อยา่สง่ไปยงัศาลทีส่งูกวา่」 

 

321不得上訴 

本件不得上訴。 

321 ไม่มกีารอทุธรณ ์

คดนีีไ้ม่มกีารอทุธรณ ์

 

322得抗告 

如不服本裁定，應於裁定送達後 5 日內向本院提出抗告狀。 
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322 บบบบบบบได ้ 

หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิ ยืน่หนังสอืบบบบบบบตอ่ศาลภายใน 5 

วนัเหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ  

 

323得再抗告 

如不服本裁定，應於收受送達後 5日內向本院提出再抗告狀。 

323บบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 5 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบตดัสนิ   

324不得抗告 

本件不得抗告。 

324 บบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

 

325不得再抗告 

本件不得再抗告。 

325 บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

 

伍、智慧財產法院之教示條款（行政訴訟事件） 

บทบญัญตักิารสอนของศาลทรพัยส์นิทางปัญญา(การด าเนินค

ดปีกครอง) 

326得上訴 

如不服本判決，應於送達後 20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴

理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20日內向本院補提上

訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。 

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第

241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師

為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。 

326 อทุธรณไ์ด ้

หากไม่พอใจตอ่ผลการตดัสนิ เมือ่ไดร้บัหมายตดัสนิภายใน20วนั 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณแ์สดงเหตผุลการอทุธรณต์อ่ศาลอยา่งชดัเจน 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลของการอทุธรณ ์
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ตอ้งสง่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิใหก้บัศาลหลงัการอทุธรณภ์ายใน 20วนั  

ส าหรบัผูท้ีอ่ทุธรณห์ลงัการแจง้ผลตดัสนิแตก่อ่นทีจ่ะไดร้บัหมายตดัสนิ 

ควรตอ้งสง่หนังสอืเหตผุลการอทุธรณเ์พิม่เตมิตอ่ศาลภายใน 

20วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ(แนบหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี)  

ควรแตง่ตัง้ทนายความเป็นตวัแทนยืน่เร ือ่งอทุธรณ ์

พรอ้มแนบหนังสอืแตง่ตัง้(กฎหมายการพจิารณาคดมีาตรา 

241-1 ขอ้ที1่ วรรคหนา้)  ผูท้ีต่รงตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

อนุญาตไม่ตอ้งแตง่ตัง้ทนายความเป็นตวัแทนในการด าเนินคด(ีมาตราเดยีวกนัขอ้ที่

1หมายเหต ุขอ้ที ่2) 

327得抗告 

如不服本裁定，應於送達後 10日內向本院提出抗告狀（須按他造人

數附繕本）。 

327 บบบบบบบได ้ 

หากไม่พอในตอ่ผลการตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอืบบบบบบบตอ่ศาลภายใจ10วนัหลงัไดร้บัหมายตดัสนิ(แนบหนังสอืเป็นลา

ยลกัษณอ์กัษรตามจ านวนคูก่รณี) 

 

得不委任律師為

訴訟代理人之情

形 

所需要件 

(一)符合右列情

形之一者，得不

委任律師為訴訟

代理人 

上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育

部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副

教授者。 

稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會

計師資格者。 

專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專

利師資格或依法得為專利代理人者。 

(二)非律師具有

右列情形之一，

經最高行政法院

認為適當者，亦

得為上訴審訴訟

代理人 

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之

姻親具備律師資格者。 

稅務行政事件，具備會計師資格者。 

專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專

利代理人者。 

上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之

非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法

務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。  

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴

人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文

書影本及委任書。 
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328不得抗告 

不得抗告。 

328 บบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบ 

 

329不得抗告（核發秘密保持命令裁定） 

不得抗告。 

本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。 

受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。 

329 ไม่มกีารบบบบบบบ(ออกค าสัง่ตดัสนิเก็บรกัษาเป็นความลบั) 

ไม่มกีารรบบบบบบบ 

ค าสัง่เก็บรกัษาเป็นความลบันี ้ 

จะมปีระสทิธภิาพเกดิขึน้เมือ่หมายค าสัง่สง่ถงึบุคคลทัง้คู ่

บุคคลทีถ่กูสัง่ใหเ้ก็บเป็นความลบั เมือ่มกีารยา้ยถิน่ฐานทีพ่กัอาศยั 

จะตอ้งแจง้ใหศ้าลทราบ 

 

330部分不得抗告、部分得抗告（核發秘密保持命令裁定） 
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本裁定准許秘密保持命令部分不得抗告，駁回秘密保持命令部分得

於十日內抗告。 

本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。 

受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。 

330  ในสว่นทีไ่ม่มกีารบบบบบบบ 

ในสว่นทีอ่นุญาตบบบบบบบ(ออกค าสัง่ตดัสนิเก็บรกัษาเป็นความลบั) 

ในสว่นของผลตดัสนิออกค าสัง่รกัษาความลบันีจ้ะไม่มกีารบบบบบบบ 

ในสว่นทีถ่กูปฏเิสธสัง่การเก็บรกัษาเป็นความลบัตอ้งบบบบบบบภายใน10วนั  

ค าสัง่เก็บรกัษาความลบันี ้ จะมปีระสทิธภิาพเกดิขึน้เมือ่หมายค าสัง่สง่ถงึบุคคลทัง้คู ่

บุคคลทีถ่กูสัง่ใหเ้ก็บเป็นความลบั เมือ่มกีารยา้ยถิน่ฐานทีพ่กัอาศยั 

จะตอ้งแจง้ใหศ้าลทราบ 

 

331不得聲明不服 

不得聲明不服。 

331 บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

 บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
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陸、司法院職務評定再復核決定書之教示條款 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

บบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

332 

對於本會所為再復核之決定不得以同一事由復提再復核。 

對本會所為再復核之決定不服，得於決定書送達之次日起二個月內

向臺北高等行政法院（臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

但再復核申請人主張原評定影響審判獨立者，應於再復核決定書送

達翌日起三十日內，向職務法庭起訴。 

332 

ส าหรบัการตรวจสอบตดัสนิอกีคร ัง้ของหน่วยงานนีไ้ม่ใหใ้ชเ้หตผุลซ า้ในการยืน่ขอ

ประเมนิอกีคร ัง้ 

ไม่พอใจตอ่การตรวจสอบตดัสนิประเมนิซ า้ของหน่วยงานนี ้

ใหด้ าเนินการยืน่เร ือ่งตอ่ศาลปกครองระดบัสงูไทเป(เลขที1่01 ถนนฝูโกว๋ 

เขตซือ่หลนิ ไทเป) ภายใน 2 เดอืนถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืตดัสนิ 

แตเ่มือ่ผูต้รวจสอบอา้งวา่การประเมนิแรกมผีลตอ่การพจิารณาอสิระใหย้ืน่ค าฟ้องต่

อศาลต าแหน่ง ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัผลตรวจสอบตดัสนิอกีคร ัง้ 
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柒、司法院訴願決定書之教示條款 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

333 

如不服本決定，得於決定書送達之次日起二個月內，向臺北高等行

政法院（臺北市士林區福國路 101號）提起行政訴訟。 

333 

หากไม่พอใจตอ่การตดัสนินี ้

ใหด้ าเนินการยืน่เร ือ่งตอ่ศาลปกครองระดบัสงูไทเป(เลขที1่01 ถนนฝูโกว๋ 

เขตซือ่หลนิ ไทเป) ภายใน 2 เดอืนถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืตดัสนิ 

 

捌、臺灣高等法院訴願決定書之教示條款 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

334 

訴願人如有不服，得於決定書送達之次日起 2個月內，向臺北高等

行政法院提起行政訴訟。 

334 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
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บบบบบ 2 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 


