พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคาแนะนาและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ 1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจ
ทางปกครองหรือให้ดาเนินกิจการทางปกครอง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อานาจในการ
ออกกฎ คาสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ
(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสาหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น
“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือ
โดยถูกคาสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้น
และเพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทาการแทนด้วย
“คาฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้น
หรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่ม คดีโ ดยคาฟ้องหรือคาร้องขอ หรือเสนอในภายหลัง
โดยคาฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ
หรือโดยมีคาขอให้พิจารณาใหม่
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น ที่มีผ ลบังคับเป็นการทั่ว ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญ ญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง กระทาการแทนรั ฐ และมี ลั ก ษณะเป็ น สั ญ ญาสั ม ปทาน
สัญญาที่ให้จัดทาบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”2 หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ
จัดทาบริการสาธารณะหรือการจัด ให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดาเนิน การ
หรือการกระทาที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวม
จะได้รับประโยชน์จากการดาเนินการหรือการกระทานั้น
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓ นิยามคาว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มาตรา ๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๖๖
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบ
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ส มาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรตรวจสอบได้ ถ้ าต่ อ มามีก ารเสนอญั ต ติแ ละสภาผู้ แ ทนราษฎร
มีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดดาเนินการให้เป็นไปตามนั้น3
กาหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
หมวด ๑
การจัดตัง้ และเขตอานาจศาลปกครอง
------------------มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และจะให้มีอานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอานาจของแต่ล ะศาลนั้น แยกต่างหาก
โดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.4
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้5
มาตรา ๗/๑6 ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นในศาลปกครอง
สูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น
แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ศป. กาหนด
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มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
5
มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
6
มาตรา ๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
4

มาตรา ๘ ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง
ให้ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองกลางขึ้ น มี ที่ ตั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครหรื อ ในจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง
โดยมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภ าคยังมิได้มีเขตอานาจในท้องที่ใดให้ ศาลปกครองกลาง
มีเขตอานาจในท้องที่นั้นด้วย
บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลางก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นได้
เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตั้งและการกาหนดเขตอานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ
โดยคานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกาหนดให้เขตอานาจศาลปกครอง
ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภ าค จะเปิดทาการเมื่อใด
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดวันเปิดทาการของศาลปกครอง
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่งหรือการกระทาอื่นใดเนื่องจากกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนือ
อานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญ
ที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิ นสมควร หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครองหรือคาสั่งอื่น
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง

เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอานาจศาลปกครอง
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดาเนิ น การของคณะกรรมการตุล าการตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการ
ฝ่ายตุลาการ
(๓) คดี ที่ อ ยู่ ใ นอานาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชานัญพิเศษอื่น
มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอานาจศาลปกครอง
เว้นแต่คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดประกาศกาหนด
(๒) คดีพิพาทเกี่ย วกับ ความชอบด้ว ยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจศาลปกครองสูงสุด
(๔) คดีที่อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง
------------------มาตรา ๑๒7 ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ตามจานวนที่ ก.ศป. กาหนด
การกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. กาหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับตาแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๓ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) เป็ น ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสาขานิติศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ศป. กาหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ
กฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น
(ค) รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ผู้ พิ พ ากษาศาลฎี ก าหรื อ
เทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการพิเศษประจาเขตหรือ
เทียบเท่า
(จ) รับ ราชการหรือ เคยรับ ราชการในตาแหน่ง ไม่ต่ ากว่า อธิบ ดีห รือ เทีย บเท่า หรือ
ตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดารง
ตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(ช) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน
ในห้างหุ้นส่วนบริษัท
(๗) เป็ น ทนายความหรื อ ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ อย่ า งอื่ น หรื อ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนด

มาตรา ๑๕ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีความ
เหมาะสมที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด แล้ ว ให้ เ สนอรายชื่ อ ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
ให้นายกรัฐมนตรีนารายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครอง
สูงสุด แล้วให้เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนาเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ดารงตาแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด
และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้ว ให้นายกรัฐ มนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๖ ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดารงตาแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็น ที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิช าชีพหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว
ต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๗8 ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(๕) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ตามจานวนที่ ก.ศป. กาหนด
การกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. กาหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับตาแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๘ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กาหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบสานวน หรือเลขานุการ
กรรมการร่างกฎหมายในสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งพนักงานคดีปกครอง
ในระดับที่ ก.ศป. กาหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
(ง) รับ ราชการหรื อเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งอัยการจังหวัดหรือ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการ
พลเรือนระดับ ๘ หรือตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
(ฉ) เป็น หรือเคยเป็นผู้ส อนวิช าในสาขานิติศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ หรื อ วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
(ช) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงาน
ของรัฐนับแต่สาเร็จการศึ กษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
กฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่สาเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกาหนดให้นาความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับ
แก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ และมีความเหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี
นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิจาณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น เพื่อดารงตาแหน่งอธิบดีศาลปกครอง
ชั้น ต้น รองอธิบ ดีศาลปกครองชั้น ต้น และตุล าการหัว หน้า คณะศาลปกครองชั้น ต้น แล้ว ให้เ สนอรายชื่อ
ต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้นาความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิ้น ปีง บประมาณที่ตุ ล าการศาลปกครองผู้นั้นมีอายุค รบหกสิบ ห้า ปีบ ริบูรณ์ เว้น แต่
จะผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ดารงตาแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็น คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุล าการศาลปกครองตามที่ระบุไว้
ในประกาศที่ ก.ศป. กาหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๘) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒
(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓
การพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ให้นาความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. กาหนด
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนให้ทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติห น้าที่บ กพร่องอย่า งร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่ส มควรตามที่กาหนดในวินัย
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้โดยสม่าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ

(๓) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่กาหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(3) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒)
หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป. ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนประกอบด้ ว ยตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด หรื อ ตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น จ านวนสี่ ค น
และกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ เพื่อทาการสอบสวน
ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอานาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลใด
ให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้
ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถ้า ก.ศป. เห็นว่าการให้ผู้ถูกสอบสวน
หรือพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้
การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระทาการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้นคงอยู่
ในราชการตามเดิม
วิธี ก ารสอบสวนและสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็นการ
พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้น
ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในตาแหน่งไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้น
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ตุ ล าการศาลปกครองลาออกเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ก าหนดโดยรั ฐ ธรรมนู ญ
ตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจาเป็น เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้

มาตรา ๒๗ การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปดารงตาแหน่งอื่นในศาลปกครองจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอานาจแต่งตั้งได้ โดยความเห็นชอบ
ของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการย้ายประจาปี หรือ
เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคาสั่งประทับฟ้องแล้ว
มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสูง สุด ต้อ งรับ ผิด ชอบให้ง านของศาลปกครองเป็ น ไป
โดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ
ที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด หรื อ อธิ บ ดี ศาลปกครองชั้ นต้ น ว่ า งลงหรื อ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ
ศาลปกครองอื่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจาก
ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง ถูกพักราชการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น เจ็บป่วย หรือ
มีเหตุจาเป็นอื่นทาให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กาหนด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจตรวจสานวนและลงลายมือชื่อ
ในคาพิพากษาได้
มาตรา ๓๐9 อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไปตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓

9

มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นให้ได้รับ
เงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือน
เป็นชั้น ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชั้น ๑ เมื่ออยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้ว
ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓
ให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินประจาตาแหน่งตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีเดินทาง
ไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชน์ในการรับบาเหน็จบานาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ในการนี้ ให้สานักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุ
ของตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใด
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับ
อัตราร้อยละที่แตกต่างกัน10
ตุลาการศาลปกครองซึ่งดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตาแหน่งใดตามวรรคสอง
(๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง รวมทั้ง
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามตาแหน่งนั้น11
มาตรา ๓๐/๑12 ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศป. กาหนด
ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรั บปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ
สานักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
12
มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๓๑ ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติห น้าที่ของตุล าการ
ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ศป. กาหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
มาตรา ๓๒ ให้กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
เป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบาเหน็จบานาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้นั้น
ในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาราชการของตุลาการศาลปกครอง
ผู้นั้น และให้นากฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เครื่องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็นไปตามที่ ก.ศป.
ประกาศกาหนด
วั น และเวลาทางาน วั น หยุ ด ราชการและการลาหยุ ด ราชการของตุ ล าการศาลปกครอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
------------------13
มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ศป.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจานวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจานวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจานวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นตุลาการศาลปกครองจานวนสามคน ดังนี้
(ก) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจานวนสองคน
(ข) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจานวนหนึ่งคน
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลปกครองเป็ น เลขานุ ก ารของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕/๑14 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่ เ ป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการการเลื อ กตั้ง กรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ผู้ตรวจการแผ่น ดิน กรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น
(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการตารวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการ
ศาลทหาร หรือทนายความ
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๑๐) ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๓๖15 การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให้เลขาธิการสานักงานศาลปกครองจัดทาบัญชีรายชื่อ
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุล าการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี และให้แจ้งกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ที่จะทาการเลือกไปด้วย
ให้มีคณะกรรมการดาเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็ น ผู้ คัดเลื อก เป็ นกรรมการ มีหน้ าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก
14
15

มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการสานักงานศาลปกครองดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗16 การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
(๓) (ก) ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๕/๑ จานวนสองเท่า ของจานวนที่ต้อ งเลือ กเสนอต่อ วุฒ ิส ภา
เพื่อพิจารณาเลือกต่อไป
ให้นาความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘17 การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
(๓) (ข) ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะได้รับเลือกต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงมติ
ให้นาความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ 18 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
หรือ (๓) ให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ นการให้มีการเลือกกรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) ใหม่ โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ
(๒) แจ้งต่อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เพื่อ ทราบ ในกรณีที่เป็นการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๓๙/๑19 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม เว้นแต่วาระการอยู่ในตาแหน่ง
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกซ่อมก็ได้
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มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
18
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
19
มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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การดาเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อมตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตาแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ให้ดาเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
(๒) กรณีตาแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้นาความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ 20 นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ กรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) พ้น จากต าแหน่ ง ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด หรื อ ตุล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น
ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้า ประธานศาลปกครองสูง สุด ไม่ม าประชุม หรือ ไม่อ าจปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ ให้ร องประธาน
ศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้อง
มีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ ก.ศป. มีอานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ให้ ก.ศป. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม
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มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๔๑/๑ 21 กรณีที่ไม่มีกรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่า
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
หมวด ๔
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ ๑
การฟ้องคดีปกครอง
------------------มาตรา ๔๒ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคาบังคับตามที่กาหนด
ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระทาใดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ การดาเนิ น การทั้ ง ปวงเกี่ ย วกั บ การฟ้ อ ง การร้ อ งสอด การเรี ย กบุ ค คล
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การดาเนินกระบวนพิจารณา การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๔๕ คาฟ้องให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องมี
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
(๒) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่ งการฟ้อ งคดี พร้อ มทั้ง ข้อ เท็จ จริง หรือ พฤติก ารณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
21

มาตรา ๔๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

(๔) คาขอของผู้ฟ้องคดี
(๕) ลายมือ ชื่อ ของผู้ฟ้อ งคดี ถ้า เป็น การยื่น ฟ้อ งคดีแ ทนผู้อื่น จะต้อ งแนบใบมอบฉัน ทะ
ให้ฟ้องคดีมาด้วย
คาฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สานักงาน
ศาลปกครองให้คาแนะนาแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาฟ้องนั้นให้ถูกต้อง ในการนี้ให้ถือวันที่
ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผู้ป ระสงค์จ ะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านั้นอาจยื่น
คาฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดาเนินคดี
ต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระทาของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน
การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่ง มอบ
ทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์
ในอั ต ราตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตาราง ๑ ท้ า ยประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สาหรั บ คดี ที่ มี คาขอ
ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้22
ในการดาเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะดาเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจ
ให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนด
เพื่อฟ้องคดีหรือดาเนินการแทนได้
มาตรา ๔๕/๑23 การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคู่กรณีใด
ยื่นคาขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้อง
ไว้พิจ ารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผ ลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้ว แต่กรณี และศาล
ได้ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีเหตุตามคาขอจริงก็ให้ศาลอนุญาตให้คู่กรณีนั้นดาเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนีย มศาล
ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ คาสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ย กเว้นค่าธรรมเนีย มศาลเฉพาะบางส่ว น หรือมีคาสั่งให้ยกคาขอ
ผู้ยื่นคาขอมีสิทธิดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
(๑) ยื่นคาร้องขอให้พิจารณาคาขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้ตนนาพยานหลักฐานมาแสดง
เพิ่ม เติม ว่า ไม่มีท รัพ ย์สิน เพีย งพอที่จ ะเสีย ค่า ธรรมเนีย มศาลได้จ ริง หรือ โดยสถานะของผู้ข อถ้า ไม่ไ ด้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือนร้อนเกินสมควร
(๒) ยื่นอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได้

พ.ศ. ๒๕๔๘

22

มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓)
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มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

การยื่นคาขอ การพิจารณาคาขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการดาเนินกระบวน
พิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอดาเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๖ คาฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นคาฟ้อง
โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นก็ ไ ด้ และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการนั บ อายุ ค วาม ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ส่ ง คาฟ้ อ ง
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
มาตรา ๔๗ การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองชั้นต้ น ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลาเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น
การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณี ที่ ศ าลปกครองใดพิ พ ากษาว่ า คดี ที่ ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองนั้ น อยู่ ใ นเขตอ านาจของ
ศาลปกครองอื่น ให้ส่งคาฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีค วามเห็น ขัดแย้งกัน ในเรื่อ งเขตอานาจศาล ให้ศ าลปกครองที่รับคาฟ้อ งไว้ห ลัง สุดเสนอความเห็น ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคาสั่งในเรื่องเขตอานาจศาล
การพิจารณาคดีที่ยื่นไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระทาในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาทาการ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ดาเนินการ
พิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้
มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาทาการตามปกติ
ของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา
ศาลปกครองแห่งหนึ่ง ๆ อาจมีส ถานที่ทาการเฉพาะการได้ตามจานวนที่เหมาะสมตามที่
ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด จะได้ ป ระกาศสถานที่ ตั้ ง และวั น เวลาท าการของสถานที่ ท าการเฉพาะการ
ในราชกิจจานุเบกษา
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด มี อานาจกาหนดให้ ก ารยื่ น ฟ้ อ ง และการ
ดาเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองอาจกระทา ณ สถานที่ ทาการ
เฉพาะการของศาลปกครองก็ได้
มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ รู้ห รือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดและไม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ชี้ แ จง
จากหน่ว ยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นคาชี้แจงที่ผู้ ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผ ล
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๐ คาสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคาสั่งระบุวิธีการยื่นคาฟ้องและ
ระยะเวลาสาหรับยื่นคาฟ้องไว้ในคาสั่งดังกล่าวด้วย
ในกรณี ที่ ป รากฏต่ อ ผู้ อ อกคาสั่ ง ใดในภายหลั ง ว่ า ตนมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ นั้ น
ดาเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับคาสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาสาหรับ
ยื่นคาฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับคาสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาสาหรับยื่นคาฟ้องมีกาหนดน้อยกว่าหนึ่งปี
ให้ขยายเวลาสาหรับยื่นคาฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
มาตรา ๕๑24 การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีและการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์ส าธารณะ หรือสถานะ
ของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้
การฟ้องคดีป กครองที่ยื่น เมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่า คดี
ที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคาขอ ศาลปกครอง
จะรับไว้พิจารณาก็ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ คู่ ก รณี ฝ่ า ยหนึ่ ง ถึ ง แก่ ค วามตายก่ อ นศาลปกครองพิ พ ากษาคดี
ให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณี
ผู้นั้นจะมีคาขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคาขอเข้ามา โดยมีคาขอเข้ามาเอง
หรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคาขอ คาขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ถ้ า ไม่ มี คาขอของบุ ค คลดั ง กล่ า ว หรื อ ไม่ มี คาขอของคู่ ก รณี ฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใด ภายในเวลา
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคาสั่งจาหน่ายคดีนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๒
การดาเนินคดีปกครอง
------------------มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคนจึงจะเป็น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน จึงจะเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา
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มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคาชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องทาเป็น
หนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล
คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายได้ยื่นไว้ในสานวน เว้นแต่กรณีใดมีกฎหมาย
คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจาเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ
ดาเนินงานของรัฐ แต่กรณีที่ไม่เปิดเผยดังกล่าว ศาลปกครองจะนามาใช้รับฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้
ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ได้
ตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือ
พยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร
พยานบุ ค คลหรื อ พยานผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ศ าลปกครองเรี ย กมาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ท าความเห็ น
ต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายสานวนคดีในศาลปกครองนั้น
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด องค์ ค ณะที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในประเภทคดี ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
เป็นการเฉพาะ ต้องจ่ายสานวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้
(๒) ในกรณีที่มีก ารแบ่ง พื้น ที่รับ ผิด ชอบคดีข ององค์คณะ ต้อ งจ่ายสานวนคดีที่มีมูล คดี
เกิดขึ้นในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้
(๓) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน
หลายองค์ ค ณะ หรื อ องค์ ค ณะที่ รั บ ผิ ด ชอบคดี ดั ง กล่ า วมี ค ดี ค้ า งการพิ จ ารณาอยู่ เ ป็ น จานวนมาก
ซึ ่ง หากจ่า ยส านวนคดีใ ห้แ ก่อ งค์ค ณะนั ้น จะท าให้ค ดีล ่า ช้า หรือ กระทบกระเทือ นต่อ ความยุต ิธ รรม
ให้จ่ายสานวนคดีโดยใช้วิธีการใดที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสานวนคดีให้แก่องค์คณะใด
เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับสานวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
สูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
ในคณะของตนคนหนึ่งเป็น ตุล าการเจ้าของสานวน เพื่อเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากคาฟ้อ ง
คาชี้ แ จงของคู่ ก รณี และรวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ โดยมี พ นั ก งานคดี ป กครองเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ดาเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของสานวนมอบหมาย
เมื่อได้มอบสานวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสานวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายสานวนคดี ให้แก่
องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนสานวนคดีหรือโอนสานวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนด
(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุล าการเจ้าของสานวนสาหรับกรณีเ รีย กคืน สานวน หรือ ตุล าการ
ศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะสาหรับกรณีโอนสานวน

(๓) เมื่ อ ตุ ล าการเจ้ า ของส านวนหรื อ องค์ ค ณะพิ จ ารณาพิ พ ากษามี ค ดี ค้ า งการพิ จ ารณา
อยู่เป็น จานวนมากซึ่งจะทาให้การพิจ ารณาคดีล่าช้า และตุล าการเจ้าของสานวนหรือองค์คณะพิจารณา
พิพากษาขอสละสานวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่
มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจ้าของสานวนทาหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น
ในระหว่างการดาเนินการของตุลาการเจ้าของสานวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือ
หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของสานวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
เพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของสานวนทาความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีต่อไป
ในการให้โ อกาสคู่ก รณีต ามวรรคสอง ให้ตุล าการเจ้า ของสานวนกาหนดให้คู่ก รณีแ สดง
พยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
คู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล ผู้ควบคุม
หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็น
การตัดอานาจที่ศาลจะมีคาสั่งลงโทษฐานละเมิดอานาจศาล
การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสานวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๘ ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของสานวนส่งมอบสานวนคดีให้ผู้แถลงคดี
ปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดทาสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น
ในการนั่ ง พิ จ ารณาคดี ใ ด ถ้ า ผู้ แ ถลงคดี ป กครองเห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการพิ จ ารณาคดี
เปลี่ยนแปลงไปให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดทาสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอต่อ
องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้ อ ธิ บ ดี ศ าลปกครองชั้ น ต้ น หรื อ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ถลงคดี ป กครอง
จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีที่กาหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็ จจริงของตุลาการเจ้าของสานวนให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นคาแถลง รวมทั้งนาพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
คาแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่ มาแถลงด้วยวาจาก็ได้
มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทาโดยเปิดเผย
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดี หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากคาคู่ความหรือคาแถลงของคู่กรณีหรือคาพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว
ศาลปกครองจะมีคาสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วดาเนินการพิจารณาไป
โดยไม่เปิดเผย หรือ
(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีคาสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแห่งคาพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งคาพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย เว้นแต่
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งคาพิพากษานั้นก็ได้
มาตรา ๖๑ ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคาสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริ ง
หรื อให้ความเห็ น เป็ น หนังสื อเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานของหน่ว ยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) มี คาสั่ ง เรี ย กให้ ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ส่ ง วั ต ถุ เอกสาร หรื อ
พยานหลักฐานอื่น ที่เกี่ย วข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ในหน่วยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาประกอบการพิจารณา
(๓) มีคาสั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยคาหรือนาพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคาสั่งเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งพยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณา

(๕) ไต่สวนหรือมีคาสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง
มีอานาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
มาตรา ๖๒ ถ้าผู้ฟ้องคดีได้รับคาสั่งจากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐาน
แล้ว ไม่ดาเนินการตามคาสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครอง
จะสั่งให้จาหน่ายคดีเสียก็ได้
คดีที่ศาลปกครองได้สั่งจาหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครอง
มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่ง
ของศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่
หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้
มาตรา ๖๓ ตุล าการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผู้แถลงคดีปกครอง
อาจถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคั ดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม
การขอถอนตัว จากคดี การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้าน
งดการปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้ผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การสั่ ง ให้ ตุ ล าการศาลปกครองผู้ ถู ก คั ด ค้ า นงดการพิ จ ารณาย่ อ มไม่ ก ระทบกระเทื อ น
ถึงการกระทาใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระทาไปแล้ว
มาตรา ๖๔ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้นาบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการกระทา
ละเมิดอานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิด
อานาจศาลให้ศาลปกครองมีอานาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
(๑) ตักเตือน โดยจะมีคาตาหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอานาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จาเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็น การสั่งลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดวิจ ารณ์ การพิจารณาหรือการพิพ ากษาคดีข องศาลปกครองโดยสุจริต
ด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ

มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่ ศ าลปกครองเห็ น สมควรกาหนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารใด ๆ เพื่ อ
บรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ย วข้องเป็น การชั่ว คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคาร้องขอจากบุคคล
ดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคาสั่งไปยั งหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย
ส่วนที่ ๓
คาพิพากษาหรือคาสัง่ คดีปกครอง
------------------มาตรา ๖๗ การทาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระทาโดยตุล าการ
ศาลปกครองหลายคน คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก และในกรณี
ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทาความเห็นแย้งไว้ในคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
มาตรา ๖๘ ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใด
โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัย
ปัญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญ่นั้นให้ ประกอบด้ว ยตุล าการในศาลปกครองสูงสุด
ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้
ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่
คาวิ นิ จ ฉั ย ของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเสี ย งข้ า งมาก และถ้ า มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖๙ คาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อผู้ยื่นคาฟ้อง
(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี
(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง
(๕) เหตุผลแห่งคาวินิจฉัย
(๖) คาวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี
(๗) คาบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
คาบังคับไว้ด้วย
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดาเนินการให้เป็นไปตามคาพิพากษา ถ้ามี

คาพิพากษาหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา
และพิพ ากษาคดีห รือ มีคาสั่ง นั้น ถ้า ตุล าการศาลปกครองคนใดมีเ หตุจาเป็น ไม่ส ามารถลงลายมือ ชื่อ ได้
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคาพิพากษา
หรือคาสั่งนั้นด้วย
เมื่ อศาลปกครองได้ อ่า นผลแห่ ง คาพิพ ากษาหรือ ค าสั่ งชี้ ข าดคดี ป กครองในศาลปกครอง
โดยเปิดเผยในวัน ใดแล้ว ให้ถือว่าวัน ที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ในการนี้
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณีทราบกาหนดวันอ่านผลแห่งคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นเป็นการล่วงหน้าตามสมควร
ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่ งคาพิพากษาหรือคาสั่ งให้ ศาลปกครอง
งดการอ่านคาพิพากษาหรือคาสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีคาพิพากษา
หรือคาสั่ง
ให้สานักงานศาลปกครองจัดให้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครอง
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอสาเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. กาหนด
ให้ ส านั กงานศาลปกครองพิ มพ์เผยแพร่คาพิ พากษาหรื อคาสั่ งชี้ขาดคดี ข องศาลปกครอง
และความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๐ คาพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคาบังคับนับแต่
วันที่กาหนดในคาพิพากษาจนถึงวันที่คาพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
ในกรณีที่เป็นคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ รอการปฏิบัติตามคาบังคับไว้จนกว่า
จะพ้ น ระยะเวลาการอุ ท ธรณ์ หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ให้ ร อการบั ง คั บ คดี ไ ว้ จ นกว่ า คดี จ ะถึ ง ที่ สุ ด
แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่กาหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คู่ ก รณี ฝ่ า ยชนะคดี อ าจยื่ น ค าขอต่ อ ศาลปกครองชั้ น ต้ น หรื อ ศาลปกครองสู ง สุ ด แล้ ว แต่ ก รณี โดยชี้ แ จง
เหตุผ ลอัน สมควรที่ข อให้ มี การปฏิบั ติตามคาบังคับ และให้ ศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณาค าขอและมี คาสั่ ง
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด25
มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่ง คาพิพากษา
หรือคาสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในคาพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริว ารของผู้นั้น
ที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น
(๒) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้าประกันในศาลเพื่อการดาเนินการใด ๆ ตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง ให้คาพิพากษาหรือคาสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้าประกันใหม่

25

มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓) คาพิพากษาหรือคาสั่งเกี่ย วกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
(๔) คาพิพากษาหรือคาสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่ า
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) สั่ง ให้เ พิก ถอนกฎหรือ คาสั่ง หรือ สั่ง ห้า มการกระทาทั้ง หมดหรือ บางส่ว น ในกรณี
ที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกาหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๓) สั่งให้ใช้เงิน หรื อให้ ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้ กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ โดยจะ
กาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่ งให้ ถือปฏิบั ติต่ อสิ ทธิห รือหน้าที่ของบุค คลที่เ กี่ย วข้อ ง ในกรณีที่มีก ารฟ้อ งให้ศ าล
มีคาพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น
(๕) สั่งให้บุคคลกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการมีคาบังคับ ตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอานาจกาหนดว่าจะให้มีผ ลย้อนหลัง
หรื อ ไม่ ย้ อ นหลั ง หรื อ มี ผ ลไปในอนาคตถึ ง ขณะใดขณะหนึ่ ง ได้ หรื อ จะกาหนดให้ มี เ งื่ อ นไขอย่ า งใดก็ ไ ด้
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งคาพิพากษา
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น
วรรคสี่26 (ยกเลิก)
วรรคห้า27 (ยกเลิก)
วรรคหก28 (ยกเลิก)
มาตรา ๗๒/๑ 29 ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีคาสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี
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มาตรา ๗๒ วรรคสี่ ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๗๒ วรรคห้า ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
28
มาตรา ๗๒ วรรคหก ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
29
มาตรา ๗๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
27

มาตรา ๗๓ การคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด
คาพิพากษาหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง คาสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอานาจศาล
หรือคาสั่งอื่นใดที่ทาให้คดีเสร็จเด็ดขาด
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคาอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๔ เมื่อมีคาพิพากษาหรือคาสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็น
แห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ถ้าคาพิพากษาหรือคาสั่งอันเป็นที่สุ ดของศาลปกครองชั้นต้นด้ว ยกันมีการขัดหรือแย้งกัน
ในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคาร้องขอต่อ ศาลปกครองสูงสุด
เพื่อให้มีคาสั่งกาหนดว่าจะให้ถือตามคาพิพากษาหรือคาสั่งใด คาสั่งของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ ว
คู่กรณีหรื อบุคคลภายนอกผู้ มีส่ว นได้เสี ยหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่ งคดีนั้นอาจมีคาขอให้ ศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ข้อเท็จจริง
ที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จ ริงหรื อบุ คคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
หรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดาเนินกระบวนพิจารณา
(๓) มีข้อบกพร่องสาคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทาให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
(๔) คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นได้ทาขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา
ข้อเท็จจริงหรื อข้อกฎหมายนั้น เปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคัญซึ่งทาให้ ผลแห่งคาพิพากษาหรือคาสั่งขัดกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
การยื่น คาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ก ระทาได้เ ฉพาะเมื่อ คู่ก รณีห รือ บุค คลภายนอกไม่ท ราบ
ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่น คาขอให้พิจ ารณาพิพ ากษาคดีห รือ มีคาสั่งใหม่ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่
วั น ที่ ผู้ นั้ น ได้ รู้ ห รื อ ควรรู้ ถึ ง เหตุ ซึ่ ง อาจขอให้ พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คาสั่ ง ใหม่ ไ ด้ แต่ ไ ม่ เ กิ น ห้ า ปี นั บ แต่
ศาลปกครองได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาด

มาตรา ๗๕/๑30 การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง ให้นาบทบัญญัติ
ว่าด้วยการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไป
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอานาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และเพื่อบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง
มาตรา ๗๕/๒ 31 ให้เ จ้า พนัก งานบัง คับ คดีซึ ่ง ศาลปกครองแต่ง ตั ้ง จากข้า ราชการ
ฝ่ า ยศาลปกครองที่มี คุณ สมบั ติ ตามที่ ก.ศป. ก าหนด มี ห น้ าที่ ปฏิ บัติ ตามที่ บัญ ญัติ ไว้ ในพระราชบัญ ญัติ นี้
และระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ในระหว่ า งการพิ จ ารณาหรื อ เพื่ อ บั ง คั บ
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง
ในการบั ง คั บ คดี ป กครองตามวรรคหนึ่ ง เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บคดี อ าจมอบหมายให้ เ อกชน
หรือ บุ ค คลอื่น ปฏิบัติก ารแทนภายใต้ก ารกากับ ดูแ ลของเจ้า พนัก งานบัง คับ คดีก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ตามระเบีย บ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๗๕/๓ 32 เมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นคาขอ หรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคาบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติตามคาบังคับของศาลปกครอง ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาหรือไต่สวน และมีคาสั่งกาหนดวิธีการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง หรือมีคาสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
มาตรา ๗๕/๔ 33 เมื่ อปรากฏว่า หน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้า ที่ข องรั ฐ มิไ ด้ ปฏิ บั ติ
ตามค าบั ง คั บ ของศาลปกครองให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น หรื อ ปฏิ บั ติ ล่ า ช้ า เกิ น สมควร ให้ ศ าลปกครองไต่ ส วน
หรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การที่มิได้
ปฏิ บั ติ ต ามค าบั ง คั บ ของศาลปกครองให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นหรื อ ปฏิ บั ติ ล่ า ช้ า เป็ น ไปโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
ศาลปกครองอาจมีคาสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ ชาระค่าปรับ
ต่อศาลปกครองตามจานวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคั บบัญชา
ผู้กากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัย
ต่อไปก็ได้ และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ
คาสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดทาโดยองค์คณะ และให้นาเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน

30

มาตรา ๗๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๗๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
32
มาตรา ๗๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
33
มาตรา ๗๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
31

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ให้ชาระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครอง
อาจมีคาสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้
ให้ น าความในมาตรานี้ ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิได้ปฏิบัติตามคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรด้วยโดยอนุโลม
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอานาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้
หมวด ๕
สานักงานศาลปกครอง
------------------มาตรา ๗๖ ให้มีสานักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗๗ สานักงานศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคาสั่งของศาลปกครอง
(๓) ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาบังคับของศาลปกครอง
(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่คาพิพากษาหรือคาสั่ งของศาลปกครอง
(๗) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาอบรมและพั ฒ นาความรู้ ข องตุ ล าการศาลปกครอง ข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่น ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน
(๘) ปฏิบัติการอื่น ตามบทบัญ ญัติแ ห่ง พระราชบัญ ญัตินี้ หรือ ตามที่มีก ฎหมายกาหนด
ให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานศาลปกครอง
มาตรา ๗๘ ให้มีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นตรง
ต่ อ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ราชการของสานั ก งานศาลปกครอง
และเป็นผู้บั งคับบัญชาข้าราชการในสานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐ มนตรี
นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกิจการของสานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้แทนของสานักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการสานักงานศาลปกครองจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๙ ให้มีพนักงานคดีปกครองทาหน้าที่ช่ว ยเหลือตุล าการเจ้าของสานวนในการ
ดาเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของสานวนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นในสานักงานศาลปกครอง
ตามที่เลขาธิการสานักงานศาลปกครองมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของสานวนมอบหมาย
ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในตาแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กาหนด
ให้เลขาธิการสานักงานศาลปกครองมีอานาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงาน
ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง
มาตรา ๘๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง”
ประกอบด้ว ย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่ห นึ่ง อธิบดี
ศาลปกครองกลาง เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับไม่ต่ากว่าตาแหน่ง
ที่ ก.ศป. กาหนด จานวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองด้วยกันตามวิธีการที่ ก.ศป.
ประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลปกครองแต่ ง ตั้ ง ข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครองเป็น เลขานุ ก าร
และผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘๒ กรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง ให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะอยู่ในตาแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
ถ้าตาแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่ง
ว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในตาแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการเลือกซ่อมก็ได้
กรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กซ่ อ มให้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง เท่ า กั บ วาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๔) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการข้า ราชการฝ่า ยศาลปกครองทั้ง หมดให้พ้น จากตาแหน่ง เนื่อ งจากกระทาการ
หรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๔ ให้ ค ณะกรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองมี อานาจออกระเบี ย บ
หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
และการดาเนินการอื่นของสานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงานศาลปกครองและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ดังกล่าว
(๒) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ การย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๓) การรัก ษาราชการแทนและการปฏิบ ัต ิร าชการแทนในต าแหน่ง ของข้า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
(๔) การกาหนดวัน เวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี
และการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๕) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๖) การจ้ า งและการแต่ งตั้งบุ คคลเพื่อเป็น ผู้ เชี่ย วชาญหรือเป็ นผู้ ช านาญการเฉพาะด้า น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสานักงานศาลปกครอง
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๑) การกาหนดวิธีก ารและเงื่อ นไขในการจ้า งลูก จ้า งสานัก งานศาลปกครอง รวมทั้ง
การกาหนดเครื่อ งแบบและการแต่ง กาย การกาหนดวัน เวลาทางาน วัน หยุด ราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจาปี การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง

(๑๒) การก าหนดกิ จ การอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
ระเบีย บหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
เป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘๕ การกาหนดตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คาว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ ง
และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้นาบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
แก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบัง คมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๘๘ การโอนข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองไปบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง
ข้า ราชการในหน่ว ยงานของรั ฐ อื่น หรือพนัก งานขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่นหรือ การโอนข้า ราชการ
ในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระทาได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด
และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองก าหนดโดยความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ดารงตาแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
เท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณากาหนดแต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้อง
ไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาราชการ ให้ ถื อ เวลาราชการหรื อ เวลาทางานของผู้ ที่ โ อน
มาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมื องและข้าราชการที่อยู่ ในระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ
มาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทามิได้

มาตรา ๘๙ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๙๐ เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๙๑ ให้สานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อจัดสรร
เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ของศาลปกครองและส านั ก งานศาลปกครองไว้ ใ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรี
อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองไว้ในรายงาน
การเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ห รื อ ร่ างพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติมด้วยก็ได้
มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
หรื อ ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งใดเกี่ ย วกั บ สานั ก งานศาลปกครองหรื อ ศาลปกครอง ถ้ า เลขาธิ ก ารสานั ก งาน
ศาลปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจอนุ ญ าตให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลปกครองหรื อ ผู้ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลปกครอ ง
มอบหมายมาชี้แจงได้
มาตรา ๙๓ ให้สานักงานศาลปกครองจัดทารายงานการปฏิ บัติงานของศาลปกครองและ
ของสานักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา
(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์

(๗) ศาลปกครองพิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี เ ขตตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด
สุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัด ยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนราธิว าส
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครนายก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ
มาตรา ๙๕ ในกรณีที่มีการจัดตั้งและเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภ าคตามมาตรา ๘
เพิ่มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภ าคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่
ศาลปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาค
ตามมาตรา ๙๔ ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป
มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นามาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
หรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๗ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสองคนซึ่ง ได้รับ เลือ กโดยที่ป ระชุม ใหญ่ค ณะกรรมการกฤษฎีก า ผู้พิพ ากษาในศาลฎีก าสองคน
ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกโดยที่ ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการ
ข้ า ราชการอั ย การหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนคณะกรรมการ
สภาทนายความหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนคณะนิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ เที ย บเท่ า ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ทุ ก แห่ ง
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคน และผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทีย บเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็น กรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้ว ยกันเองคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองคนหนึ่ ง ท าหน้ า ที่
เป็นเลขานุการ
มาตรา ๙๘ ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด คั ด เลื อ กบุ ค คล
ผู้มีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น
ตุล าการในศาลปกครองสูง สุด ไม่เ กิน ยี่สิบ สามคน และให้นาความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บัง คับ
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือก
จากผู้ที่ส นใจสมัครและผู้ที่ส ถาบัน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น
และให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์ที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งตุลาการในศาลปกรองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ที่สุดตามจานวนที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบทั่วไป และเชิญชวนให้บุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และน ามาพิ จ ารณาก่ อ นน ารายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในชั้ น ที่ สุ ด เสนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อดาเนินการต่อไป
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจากหน้าที่ และให้ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุล าการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้นาความในมาตรา ๑๕
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นอีกไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบคน
และให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ
ในศาลปกครองชั้น ต้น ตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วุฒิส ภา คณะรัฐ มนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุ ด
ดาเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน
มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้นามาตรา ๓๐
วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของตาแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสู งกว่า
ขั้นต่าของตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. กาหนด
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เป็ น ข้ า ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการอยู่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ห มวด ๓
แห่งพระราชบัญญัติกองทุน บาเหน็จ บานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ แต่มิได้ส มัครเป็นสมาชิก
กองทุน บาเหน็ จ บานาญข้าราชการ ให้ มีสิ ทธิไ ด้รับ บาเหน็จ บานาญตามกฎหมายว่า ด้ว ยบาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๑๐๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แล้ว
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก าหนดวั น เปิ ด ท าการศาลปกครองสู ง สุ ด
ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภู มิ ภ าค สาหรั บ ศาลปกครองสู ง สุ ด และศาลปกครองกลาง
ต้องเปิดทาการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สาหรับศาลปกครองในภูมิภาค
ตามมาตรา ๙๔ ให้ดาเนิน การเปิดทาการตามความจาเป็นโดยคานึงถึง การคัดเลือกตุล าการศาลปกครอง
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล
ในระหว่างที่เปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไม่ครบทุกแห่ง ให้ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาค
ที่เปิดทาการแล้วมีเขตอานาจในจังหวัดใดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร
เมื่อได้มีประกาศวันเปิดทาการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
วินิ จ ฉัย ร้ อ งทุ กข์ ซึ่ง อยู่ ในระหว่ างการพิ จ ารณาหรือ ที่มีค าวิ นิจ ฉัย ของคณะกรรมการวิ นิจ ฉัย ร้อ งทุ กข์ แล้ ว
แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเห็นว่า
เป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีคาพิพากษาต่อไป
เพื่อความสะดวกในการดาเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดทาการศาลปกครอง
ในภูมิภาคแล้ว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยังศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอานาจก็ได้
การดาเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๔ ในระหว่า งที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล
ตามมาตรา ๘๔ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอานาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว
ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทาการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ด้ว ยกัน เองจ านวนสามคนเพื่อ เป็ น กรรมการข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้าในระหว่างที่ยังไม่ มี
การแต่งตั้งตาแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยตาแหน่งให้คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยู่แล้ว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นดาเนิน
กระบวนพิจารณาและมีคาพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๑๐๖ สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไม่อยู่ในอานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่สานักงานศาลปกครองจะได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ให้ ก.ศป. จัดทาแผนงานในการดาเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการบริหารงาน
ของส านั ก งานศาลปกครองเสนอต่ อคณะรั ฐ มนตรี เ พื่อ ขอรั บเงิ นอุ ด หนุ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ นการ
และการบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว
ให้คณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่ว ไป เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจาเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑)34
ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

4

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจา
ตาแหน่ง
(บาท)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๖๕,๙๒๐

๕๐,๐๐๐

3

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๘๖๐

๔๒,๕๐๐

2

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๐,๘๗๐

๔๑,๕๐๐

1

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๕๘,๙๑๐

๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

34

ตาแหน่ง

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ยกเลิกและใช้บัญชี ๒ แทน ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒)35
ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

4

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจา
ตาแหน่ง
(บาท)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๖9,22๐

๕๐,๐๐๐

3

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖7,0๖๐

๔๒,๕๐๐

2

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖3,92๐

๔๑,๕๐๐

1

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

61,86๐

๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

35

ตาแหน่ง

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง
ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องรับ ผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอานาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่เกี่ย วข้องกับ การออกกฎหรือ คาสั่ง ทางปกครอง การกระทาละเมิด ในทางปกครอง หรือ การทาสัญ ญา
ทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็นต้องมี
กระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชน
จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจาเป็นต้องใช้ระบบ
ไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้
จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคาพิพากษาของ
ศาลปกครอง รวมทั้งต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕36
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจา
ตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับ ตาแหน่ งต่าง ๆ โดยเทีย บเคีย งกับ อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการตุล าการ
ศาลยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเนื่องด้ว ยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอัตราใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุล าการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของตุลาการศาลปกครอง
ให้เท่าเทียมกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘37
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่
บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครอง
ที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่ ก รณี จ ะต้ อ งเสี ย
ค่ า ธรรมเนี ย มศาลโดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น ใด ๆ ทาให้ เ ป็ น ภาระแก่ คู่ ก รณี ที่ ไ ม่ มี ท รั พ ย์ สิ น เพี ย งพอที่ จ ะเสี ย
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล หรื อ ทาให้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ นร้ อ นเกิ น สมควรถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ดังนั้น สมควรกาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ประกอบกับ
คดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐38
มาตรา ๕ ให้ย กเลิกบัญชีอัตราเงิน เดือนและเงินประจาตาแหน่งตุล าการศาลปกครอง
ท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือน
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละห้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และกาหนดให้ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่ว คราว เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ
ข้าราชการประเภทต่า ง ๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีก ารปรับ อัต ราเงิน เดือ นตุล าการศาลปกครองเพิ่ม เป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรกาหนดให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑39
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดทาการแล้ว
ทาให้มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของศาล
ที่มีเขตอานาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะนามาใช้ในคดีนั้น สัญญาทางปกครอง
จึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น
ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐได้ทาสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลาย
ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
เงินงบประมาณแผ่นดินจานวนมากแต่เนื่องจากการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดี
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญา
โดยศาลปกครองหรื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอ านาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งศาลว่ า เป็ น สั ญ ญาประเภทใด
หากตีความว่าเป็นสัญญาทางปกครองจะทาให้กาหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้
ระยะเวลาฟ้องคดีสั้น ลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้น ปัจจุบัน
ยังมีปัญหาการตีความความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่ว นรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔40
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภท
ที่ต้องดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี
หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เช่น คดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท
ดังกล่าวดาเนินการตามขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไป อาจเป็นผลทาให้การพิจารณา
พิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และต้องดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า
สมควรเพิ่มอานาจในการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครอง
ชั้นต้น และกาหนดตาแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว
โดยเฉพาะ อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการ
อานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดจานวนตุลาการศาลปกครอง
ให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗41
มาตรา ๑๒ ให้กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มีกรรมการตุ ล าการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้ นจากต าแหน่ง ก่อนครบวาระ
ในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กซ่ อ มกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ตุ ล าการศาลปกครองแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้มีการเลือกซ่อมแล้ว ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ดด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนตาแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ โดยให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด แจ้ ง ต่ อ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ซึ่งทาหน้าที่ประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เพื่ อ ด าเนิ น การเลื อ กให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง และเมื่ อ ได้ มี ก ารเลื อ กแล้ ว
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ให้นาความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑
และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ มติ ห รื อ การให้ ค วามเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ตามมาตรา ๑๒ ที่ได้มีมติหรื อให้ ความเห็น ชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองที่ ผ่ า นมาได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ฉพาะในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ โดยมิ ไ ด้ บัญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญัติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรกาหนดบทบัญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม วิ ธี ก ารเลื อ ก และการพ้ น จากต าแหน่ ง
ของกรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ส อดคล้องกับการกาหนดบทบัญญัติดังกล่าว จึงจาเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙42
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๘ บรรดาคดี ที่อ ยู่ ใ นระหว่ า งการบั งคั บให้ เป็ นไปตามค าพิพ ากษาหรือ ค าสั่ งของ
ศาลปกครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการดาเนินการบังคับคดีปกครอง
ยังมีข้อขัดข้อง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กาหนดรายละเอียดในการดาเนินการบังคับคดีปกครองให้ครอบคลุม
คดี ป กครองทุ ก ประเภท ซึ่ ง คดี ป กครองมี ลั ก ษณะเฉพาะไม่ ส ามารถน าหลั ก การของการบั ง คั บ คดี แ พ่ ง
มาใช้ในการดาเนินการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้ อีกทั้งไม่มีบทบั ญญัติกาหนดอานาจและหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๑/๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ตามคาบั ง คับ ของศาลปกครองให้ ถูกต้ องครบถ้ว นภายในเวลาอันสมควร อี กทั้งสมควรกาหนดให้ ในกรณี
ที่ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต้ น คู่ ก ร ณี ฝ่ า ยชนะคดี ใ นคดี ที่ ก าหนดอาจยื่ น ค าขอ
ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคาบังคับได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้
ประชาชนต้ อ งรอการปฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษาในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ชั้ น อุ ท ธรณ์ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

