พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจ
ทางปกครองหรือให้ด�ำเนินกิจการทางปกครอง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ�ำนาจในการ
ออกกฎ ค�ำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ
(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�ำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)
๑
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“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี
การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�ำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
“ตุ ล าการศาลปกครอง” หมายความว่ า ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด และตุ ล าการ
ในศาลปกครองชั้นต้น
“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือ
โดยถูกค�ำสัง่ ศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนนั้
และเพื่อประโยชน์แห่งการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท�ำการแทนด้วย
“ค�ำฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือ
ศาลปกครองสูงสุด ไม่วา่ จะได้เสนอในขณะทีเ่ ริม่ คดีโดยค�ำฟ้องหรือค�ำร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยค�ำฟ้อง
เพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมี
ค�ำขอให้พิจารณาใหม่
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“สัญ ญาทางปกครอง” หมายความรวมถึ ง สั ญ ญาที่ คู ่ สั ญ ญาอย่ า งน้ อยฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท�ำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ให้จัดท�ำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”๒ หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ
จัดท�ำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการด�ำเนินการหรือ
การกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวม
จะได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการหรือการกระท�ำนั้น
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศที่ อ อกโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖
ต้องส่งให้สภาผูแ้ ทนราษฎรในวันทีอ่ อกระเบียบดังกล่าว เพือ่ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตรวจสอบได้ ถ้าต่อมา
มีการเสนอญัตติและสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ ง่ ระเบียบดังกล่าวให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
๒

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ประโยชน์แก่สว่ นรวม” เพิม่ โดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ก�ำหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
หมวด ๑
การจัดตั้งและเขตอ�ำนาจศาลปกครอง

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
และจะให้มีอ�ำนาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอ�ำนาจของแต่ละศาลนั้น แยกต่างหาก
โดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.๓
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้๔
มาตรา ๗/๑ ๕ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง แผนกหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่า งอื่ น ขึ้ น ใน
ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนด
มาตรา ๘ ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง
ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเขต
ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ�ำนาจในท้องที่ใดให้ศาลปกครองกลาง
มีเขตอ�ำนาจในท้องที่นั้นด้วย

๓

มาตรา ๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔

มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๗/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕
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บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ�ำนาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม จะยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลางก็ได้ ทัง้ นี้ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของศาลนัน้ ทีจ่ ะไม่รบั พิจารณาพิพากษาคดีทยี่ นื่ ฟ้องเช่นนัน้ ได้
เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตัง้ และการก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลปกครองในภูมภิ าค ให้กระท�ำโดยพระราชบัญญัติ
โดยค�ำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก�ำหนดให้เขตอ�ำนาจศาลปกครอง
ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิดท�ำการเมื่อใด
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดวันเปิดท�ำการของศาลปกครอง
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากการกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือ
นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการกระท�ำนัน้ หรือโดยไม่สจุ ริต หรือมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�ำสั่งทางปกครองหรือค�ำสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง
(๑) การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การด�ำเนินการของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ายตุลาการ
(๓) คดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช�ำนัญพิเศษอื่น
มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง
เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
กฎหมาย
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(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ท่ีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก�ำหนด
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครองสูงสุด
(๔) คดีที่อุทธรณ์ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๑๒๖ ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ ตามจ�ำนวนที่ ก.ศป. ก�ำหนด
การก�ำหนดต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�ำหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๓ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ศป. ก�ำหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ
กฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า
หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
๖
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มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอัยการพิเศษประจ�ำเขตหรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือต�ำแหน่งอืน่
ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(ช) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน
ในห้างหุ้นส่วนบริษัท
(๗) เป็ น ทนายความหรื อ ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ อย่ า งอื่ น หรื อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนด
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี
น� ำ รายชื่ อ ดั ง กล่ า วเสนอความเห็ น ชอบต่ อ วุ ฒิ ส ภาภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายชื่ อ เมื่ อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครอง
สูงสุด แล้วให้เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานศาลปกครอง
สูงสุด และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้วให้นายกรัฐมนตรีน�ำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
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วิธกี ารคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๖ ผูซ้ ง่ึ ได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาให้ดำ� รงต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการทีเ่ ป็นบุคคลซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายก
รัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๗๗ ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(๕) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ ตามจ�ำนวนที่ ก.ศป. ก�ำหนด
การก�ำหนดต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�ำหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๘ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสามสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนดและ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบส�ำนวน หรือเลขานุการ
กรรมการร่างกฎหมายในส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งพนักงานคดีปกครองใน
ระดับที่ ก.ศป. ก�ำหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษา
ศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

๗
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(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘ หรือต�ำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนวิชาในสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
(ช) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของ
รัฐนับแต่ส�ำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมาย
มหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่ส�ำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ให้น�ำความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๘ และมีความเหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
ศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอ
รายชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้น�ำความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย
สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�ำดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

307

(๒) ลาออก
(๓) สิน้ ปีงบประมาณทีต่ ลุ าการศาลปกครองผูน้ นั้ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ เว้นแต่จะผ่าน
การประเมินสมรรถภาพให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ระบุไว้
ในประกาศที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๘) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒
(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓
การพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึง่ นอกจาก (๑) ให้นำ� ความกราบบังคมทูล เพือ่ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินยั แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญเหตุทดแทนให้ท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่ก�ำหนดในวินัย
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้โดยสม�่ำเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
(๓) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก�ำหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๓) ได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก โดยค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ� ำ คุ ก เว้ น แต่ ใ นความผิ ด อั น ได้ ก ระท� ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๑)
(๒) หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป.
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
จ�ำนวนสี่คน และกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ เพื่อท�ำการสอบสวน
ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ�ำนาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล
ใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้
ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึง่ ถ้า ก.ศป. เห็นว่าการให้ผถู้ กู สอบสวนหรือ
พิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้
การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท�ำการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้นคงอยู่
ในราชการตามเดิม
วิธกี ารสอบสวนและสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป.
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็นการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้น
ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในต�ำแหน่งไม่สูงกว่าต�ำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้น
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำหนดโดยรัฐธรรมนูญต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้
มาตรา ๒๗ การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในศาลปกครองจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจแต่งตั้งได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการย้ายประจ�ำปี หรือ
เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีค�ำสั่งประทับฟ้องแล้ว
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มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ต้ องรั บ ผิ ด ชอบให้ งานของศาลปกครองเป็ นไป
โดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ
ที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย
ในกรณีที่ต�ำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่างลงหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ
ศาลปกครองอื่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจาก
ตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดพ้นจากต�ำแหน่ง ถูกพักราชการ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอืน่ เจ็บป่วย หรือมีเหตุ
จ�ำเป็นอืน่ ท�ำให้ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้เป็นไปตามระเบียบทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ�ำนาจตรวจส�ำนวนและลงลายมือชื่อ
ในค�ำพิพากษาได้
มาตรา ๓๐๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต�ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓
(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นให้ได้รับ
เงินเดือน ชัน้ ๒ - ๓ โดยให้เริม่ รับเงินเดือนในชัน้ ๒ และเมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลือ่ นชัน้ เงินเดือน
เป็นชั้น ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชัน้ ๑ เมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๑ มาครบหนึง่ ปีแล้วให้เลือ่ นชัน้ เงินเดือนเป็นชัน้ ๒ และเมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๒ มาครบเจ็ดปีแล้ว
ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓
๘
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ให้ตลุ าการศาลปกครองได้รบั เงินประจ�ำต�ำแหน่งตามต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีเดินทาง
ไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชน์ในการรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ในการนี้ ให้สำ� นักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการเกษียณอายุ
ของตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีทสี่ มควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระท�ำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท�ำให้อัตราหนึ่งอัตราใด
มีเศษไม่ถงึ สิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิม่ ขึน้ เป็นสิบบาท และมิให้ถอื ว่าเป็นการปรับ
อัตราร้อยละที่แตกต่างกัน๙
ตุลาการศาลปกครองซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งใดตามวรรคสอง
(๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นตามต�ำแหน่งนั้น๑๐
มาตรา ๓๐/๑๑๑ ตุลาการศาลปกครองอาจได้รบั เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
มาตรา ๓๑ ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
หลัก เกณฑ์และวิธี การประเมิ น สมรรถภาพในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึง่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

๙

มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑
มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐
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มาตรา ๓๒ ให้กรณีทขี่ า้ ราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง้
เป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�ำงานของผู้นั้น
ในขณะทีเ่ ป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเวลาราชการของตุลาการศาลปกครอง
ผูน้ นั้ และให้นำ� กฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เครือ่ งแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็นไปตามที่ ก.ศป.
ประกาศก�ำหนด
วันและเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ตลุ าการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๓๕๑๒ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ศป.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ�ำนวนหกคนซึง่ ได้รบั เลือกจากตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด
(ข) ตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น จ� ำ นวนสามคนซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจากตุ ล าการ
ในศาลปกครองชั้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ม่เป็นตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนสามคน
ดังนี้
(ก) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�ำนวนสองคน
(ข) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจ�ำนวนหนึ่งคน
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตัง้ ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒
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มาตรา ๓๕/๑๑๓ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น
(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตุลาการ
ศาลทหาร หรือทนายความ
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๑๐) ไม่เคยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ
(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๓๖ ๑๔ การเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
จัดท�ำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี
และให้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท�ำการเลือกไปด้วย
ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก

๑๓
๑๔

มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎหมาย
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ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๒)
เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผูท้ รงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองด�ำเนินการประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั เลือกในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗๑๕ การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่
(๓) (ก) ให้ วุ ฒิ ส ภาตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ บุ ค คล
ทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ จ�ำนวนสองเท่าของจ�ำนวนทีต่ อ้ งเลือก
เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘๑๖ การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่
(๓) (ข) ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นสมควรจะได้รบั เลือกต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาลงมติ
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙๑๗ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ
(๓) ให้อยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑๕

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๗
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖
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(๑) ด�ำเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ ง (๒) ใหม่ โดยต้ อ งแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที่ ก รรมการตุ ล าการศาลปกครองผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด เดิ ม
จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
(๒) แจ้งต่อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ ในกรณีที่เป็นการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๓๙/๑๑๘ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม เว้นแต่วาระ
การอยู่ในต�ำแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการเลือกซ่อมก็ได้
การด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารเลือกซ่อมตามวรรคหนึง่ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตำ� แหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๒)
ให้ด�ำเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
(๒) กรณีตำ� แหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๓)
ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ๑๙ นอกจากการพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระ กรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) พ้นจากต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

๑๘
๑๙

มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎหมาย
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มาตรา ๔๑/๑๒๐ กรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่า
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาล
ปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ ก.ศป. มีอ�ำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ให้ ก.ศป. มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

ส่วนที่ ๑
การฟ้องคดีปกครอง

มาตรา ๔๒ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งจากการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอนื่ ใดทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุตขิ อ้ โต้แย้งนัน้ ต้องมีคำ� บังคับตามทีก่ ำ� หนด
ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�ำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายนั้นก�ำหนด

๒๐
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มาตรา ๔๓ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท�ำใดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มสี ทิ ธิเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
ในการเสนอความเห็นดัง กล่าวผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภามี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ เ สมื อนหนึ่ ง เป็ นผู ้ มี สิ ท ธิ
ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ การด�ำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้ามาเป็นคูก่ รณีในคดี การด�ำเนินกระบวนพิจารณาการรับฟังพยานหลักฐาน
และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๔๕ ค�ำฟ้องให้ใช้ถ้อยค�ำสุภาพและต้องมี
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
(๒) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) การกระท�ำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท�ำดังกล่าว
(๔) ค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
(๕) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะ
ให้ฟ้องคดีมาด้วย
ค�ำฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้ส�ำนักงาน
ศาลปกครองให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องนั้นให้ถูกต้องในการนี้ให้ถือวันที่
ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ
ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ระสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านัน้ อาจยืน่ ค�ำฟ้อง
ร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผฟู้ อ้ งคดีคนใดเป็นผูแ้ ทนของผูฟ้ อ้ งคดีทกุ คนในการด�ำเนินคดีตอ่ ไป
ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท�ำของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน
การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์
ในอัตราทีร่ ะบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ส�ำหรับคดีทม่ี คี ำ� ขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์
อันอาจค�ำนวนเป็นราคาเงินได้๒๑
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด�ำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ�ำนาจ
ให้ทนายความหรือบุคคลอืน่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
เพื่อฟ้องคดีหรือด�ำเนินการแทนได้

๒๑
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มาตรา ๔๕/๑๒๒ การฟ้องคดีทตี่ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคูก่ รณีใด
ยืน่ ค�ำขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มที รัพย์สนิ เพียงพอทีจ่ ะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูข้ อถ้าไม่ได้รบั
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้อง
ไว้พจิ ารณา หรือในกรณีอทุ ธรณ์ซงึ่ ศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจ่ ะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้ไต่สวน
แล้วเห็นว่ามีเหตุตามค�ำขอจริงก็ให้ศาลอนุญาตให้คกู่ รณีนนั้ ด�ำเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทัง้ หมดหรือ
เฉพาะบางส่วนได้ ค�ำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค�ำสั่งให้ยกค�ำขอผู้ยื่น
ค�ำขอมีสิทธิด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
(๑) ยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณาค�ำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้ตนน�ำพยานหลักฐานมาแสดง
เพิ่มเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้จริง หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร
(๒) ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีทคี่ กู่ รณีใช้สทิ ธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว จะใช้สทิ ธิอกี ประการหนึง่ มิได้
การยื่นค�ำขอ การพิจารณาค�ำขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอด�ำเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๖ ค�ำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นค�ำฟ้อง
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค�ำฟ้องแก่
เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค�ำฟ้องต่อศาลปกครอง
มาตรา ๔๗ การฟ้องคดีทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลปกครองชัน้ ต้น ให้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล�ำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น
การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจของ
ศาลปกครองอื่น ให้ส่งค�ำฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ�ำนาจศาล ให้ศาลปกครองที่รับค�ำฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อ
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�ำสั่งในเรื่องเขตอ�ำนาจศาล
การพิจารณาคดีทยี่ นื่ ไว้ตอ่ ศาลปกครองใดจะต้องกระท�ำในศาลปกครองนัน้ ตามวันเวลาท�ำการ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด�ำเนินการ
พิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้
มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาท�ำการ
ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา
๒๒
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ศาลปกครองแห่งหนึง่ ๆ อาจมีสถานทีท่ ำ� การเฉพาะการได้ตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมตามทีป่ ระธาน
ศาลปกครองสูงสุดจะได้ประกาศสถานทีต่ งั้ และวันเวลาท�ำการของสถานทีท่ ำ� การเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา
ทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดมีอำ� นาจก�ำหนดให้การยืน่ ฟ้อง และการด�ำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท�ำ ณ สถานที่ท�ำการเฉพาะการของ
ศาลปกครองก็ได้
มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้มหี นังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือได้รบั แต่เป็นค�ำชีแ้ จงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเห็นว่าไม่มเี หตุผล แล้วแต่กรณี
เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๐ ค�ำสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค�ำสั่งระบุวิธีการยื่นค�ำฟ้องและ
ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องไว้ในค�ำสั่งดังกล่าวด้วย
ในกรณีทปี่ รากฏต่อผูอ้ อกค�ำสัง่ ใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ ให้ผนู้ นั้ ด�ำเนินการ
แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค�ำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้อง
เริ่มนับใหม่แต่วันที่ผู้รับค�ำสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องมีก�ำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี
ให้ขยายเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
มาตรา ๕๑๒๓ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) ให้ยนื่ ฟ้องภายในหนึง่ ปีและการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้
การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดี
ที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค�ำขอ ศาลปกครอง
จะรับไว้พิจารณาก็ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณีทคี่ กู่ รณีฝา่ ยหนึง่ ถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดีให้ศาลปกครอง
รอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผูจ้ ดั การมรดก ผูป้ กครองทรัพย์มรดก หรือผูส้ บื สิทธิของคู่กรณีผู้นั้นจะมีคำ� ขอ
เข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค�ำขอเข้ามาโดยมีคำ� ขอเข้ามาเองหรือโดยทีศ่ าล
๒๓

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมายเรียกให้เข้ามา เนือ่ งจากคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดมีคำ� ขอ ค�ำขอเช่นว่านีจ้ ะต้องยืน่ ภายในก�ำหนดหนึง่ ปีนบั แต่
วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ถ้าไม่มคี ำ� ขอของบุคคลดังกล่าว หรือไม่มคี ำ� ขอของคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใด ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
ตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๒
การด�ำเนินคดีปกครอง

มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคนจึงจะเป็น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน จึงจะเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค�ำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องท�ำเป็น
หนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล
คูก่ รณีมสี ทิ ธิขอตรวจดูพยานหลักฐานทีแ่ ต่ละฝ่ายได้ยนื่ ไว้ในส�ำนวน เว้นแต่กรณีใดมีกฎหมาย
คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ�ำเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ
ด�ำเนินงานของรัฐ แต่กรณีทไี่ ม่เปิดเผยดังกล่าว ศาลปกครองจะน�ำมาใช้รบั ฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยาน
หลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร
พยานบุ ค คลหรื อ พยานผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ศ าลปกครองเรี ย กมาให้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ ท� ำ ความเห็ น
ต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส�ำนวนคดีในศาลปกครองนั้น
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด องค์ ค ณะที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในประเภทคดี ด ้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เป็ น
การเฉพาะ ต้องจ่ายส�ำนวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้
(๒) ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายส�ำนวนคดีทมี่ มี ลู คดีเกิดขึน้
ในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้
(๓) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน
หลายองค์คณะ หรือองค์คณะทีร่ บั ผิดชอบคดีดงั กล่าวมีคดีคา้ งการพิจารณาอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากซึง่ หากจ่ายส�ำนวนคดี
ให้แก่องค์คณะนั้นจะท�ำให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมให้จ่ายส�ำนวนคดีโดยใช้วิธีการใด
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส�ำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด
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เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส�ำนวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
สูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
ในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส�ำนวน เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค�ำฟ้อง
ค�ำชีแ้ จงของคูก่ รณี และรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผูช้ ว่ ยด�ำเนินการ
ตามที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย
เมื่อได้มอบส�ำนวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายส�ำนวนคดีให้แก่
องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส�ำนวนคดีหรือโอนส�ำนวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส�ำนวนส�ำหรับกรณีเรียกคืนส�ำนวน หรือตุลาการ
ศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะส�ำหรับกรณีโอนส�ำนวน
(๓) เมื่อตุลาการเจ้าของส�ำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็น
จ�ำนวนมากซึง่ จะท�ำให้การพิจารณาคดีลา่ ช้า และตุลาการเจ้าของส�ำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละ
ส�ำนวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่
มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนท�ำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น
ในระหว่างการด�ำเนินการของตุลาการเจ้าของส�ำนวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือ
หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส�ำนวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เพียงพอแล้ว ให้ตลุ าการเจ้าของส�ำนวนท�ำความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพือ่ พิจารณาคดีตอ่ ไป
ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนก�ำหนดให้คู่กรณีแสดงพยาน
หลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าคู่กรณี
ที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด�ำเนินการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้ก�ำกับดูแล ผู้ควบคุม
หรือนายกรัฐมนตรีเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสัง่ การหรือลงโทษทางวินยั ต่อไปก็ได้ ทัง้ นี้ โดยไม่เป็นการ
ตัดอ�ำนาจที่ศาลจะมีค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของส�ำนวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๘ ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนส่งมอบส�ำนวนคดีให้ผู้แถลง
คดีปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�ำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ ความเห็นของตน
ในการวินจิ ฉัยคดีนนั้ เสมอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชีแ้ จงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น
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ในการนั่ ง พิ จ ารณาคดี ใ ด ถ้ า ผู ้ แ ถลงคดี ป กครองเห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการพิ จ ารณาคดี
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�ำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอ
ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งผู้แถลงคดีปกครอง
จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้
การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีที่ก�ำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส�ำนวนให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค�ำแถลง รวมทั้งน�ำพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
ค�ำแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้
มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท�ำโดยเปิดเผย
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากค�ำคู่ความหรือค�ำแถลงของคู่กรณีหรือค�ำพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว
ศาลปกครองจะมีค�ำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วด�ำเนินการพิจารณาไป
โดยไม่เปิดเผย หรือ
(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีค�ำสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแห่งค�ำพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งค�ำพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย
เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ห รื อ
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มกี ารเปิดเผยข้อความทัง้ หมดหรือบางส่วนแห่งค�ำพิพากษานัน้ ก็ได้

322

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖๑ ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคำ� สัง่ เรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นเป็นหนังสือเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) มีค�ำสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�ำประกอบการพิจารณา
(๓) มีค�ำสั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยค�ำหรือน�ำพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคำ� สัง่ เรียกให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีมาให้ถอ้ ยค�ำ หรือให้สง่ พยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณา
(๕) ไต่สวนหรือมีค�ำสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจ�ำเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง
มีอ�ำนาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
มาตรา ๖๒ ถ้าผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั ค�ำสัง่ จากศาลปกครองให้มาให้ถอ้ ยค�ำหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว
ไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก�ำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครอง
จะสั่งให้จ�ำหน่ายคดีเสียก็ได้
คดีที่ศาลปกครองได้ส่ังจ�ำหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครอง
มีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่
หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้
มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแ้ ถลงคดีปกครองอาจถูก
คัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้ง
เหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท�ำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม
การขอถอนตัวจากคดี การยื่นค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้ผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การสัง่ ให้ตลุ าการศาลปกครองผูถ้ กู คัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการกระท�ำใดๆ
ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระท�ำไปแล้ว
มาตรา ๖๔ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้นำ� บทบัญญัตทิ ถี่ อื ว่าเป็นการกระท�ำ
ละเมิดอ�ำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิด
อ�ำนาจศาลปกครองมีอ�ำนาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
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(๑) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็นการลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็น
ผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธกี าร
ทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
มาตรา ๖๖ ในกรณีทศี่ าลปกครองเห็นสมควรก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใดๆ เพือ่ บรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค�ำสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย
ส่วนที่ ๓
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งคดีปกครอง

มาตรา ๖๗ การท�ำค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท�ำโดยตุลาการ
ศาลปกครองหลายคน ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากและในกรณี
ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท�ำความเห็นแย้งไว้ในค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้น
มาตรา ๖๘ ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใด
โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัย
ปัญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่
ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๓ ทีป่ ระชุมใหญ่นนั้ ให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคน
ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่ แต่ตอ้ งมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่
ค�ำวินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๖๙ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อผู้ยื่นค�ำฟ้อง
(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี
(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง
(๕) เหตุผลแห่งค�ำวินิจฉัย
(๖) ค�ำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี
(๗) ค�ำบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
ค�ำบังคับไว้ด้วย
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา ถ้ามี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดีหรือมีคำ� สัง่ นัน้ ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจำ� เป็นไม่สามารถลงลายมือชือ่ ได้ ให้อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งนั้นด้วย
เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครอง
โดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งในการนี้
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คกู่ รณีทราบก�ำหนดวันอ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ นัน้ เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ศาลปกครอง
งดการอ่านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่ง
ให้ส�ำนักงานศาลปกครองจัดให้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครอง
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส�ำเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครอง
และความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๐ ค�ำพิพากษาศาลปกครองให้ผกู พันคูก่ รณีทจ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับนับแต่วนั ที่
ก�ำหนดในค�ำพิพากษาจนถึงวันที่ค�ำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
ในกรณีที่เป็นค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค�ำบังคับไว้จนกว่า
จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๗๑ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการอุทธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งใดๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในค�ำพิพากษาให้บคุ คลใดออกไปจากสถานทีใ่ ดให้ใช้บงั คับตลอดถึงบริวารของผูน้ นั้ ทีอ่ ยู่
ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น
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(๒) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค�้ำประกันในศาลเพื่อการด�ำเนินการใด ๆ ตามค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่ง ให้ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค�้ำประกันใหม่
(๓) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
(๔) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิแห่งทรัพย์สนิ ใดๆ คูก่ รณีทเี่ กีย่ วข้องอาจอ้างกับบุคคล
ภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดค�ำบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) สัง่ ให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ หรือสัง่ ห้ามการกระท�ำทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก�ำหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการโดยจะก�ำหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาล
มีค�ำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น
(๕) สั่งให้บุคคลกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการมีค�ำบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก�ำหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีทศี่ าลปกครองมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้เพิกถอนกฎ ให้มกี ารประกาศผลแห่งค�ำพิพากษา
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น
ในกรณีทศี่ าลปกครองมีคำ� บังคับให้ผใู้ ดช�ำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สนิ ตามค�ำพิพากษา ถ้าผูน้ นั้
ไม่ช�ำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค�ำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค�ำบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วย
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค�ำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ตามส่วนของการชนะคดี
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มาตรา ๗๓ การคัดค้านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์
ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ คี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ภายในก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่
ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึง ค�ำสัง่ เกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ท�ำให้คดีเสร็จเด็ดขาด
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค�ำอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๔ เมื่อมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็น
แห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ถ้าค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกัน
ในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คูก่ รณีหรือบุคคลภายนอกผูม้ สี ว่ นได้เสียจะยืน่ ค�ำร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด
เพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ก�ำหนดว่าจะให้ถอื ตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ใด ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านีใ้ ห้เป็นทีส่ ดุ
มาตรา ๗๕ ในกรณีทศี่ าลปกครองได้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว
คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีคำ� ขอให้ศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท�ำให้ข้อเท็จจริง
ที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญ
(๒) คูก่ รณีทแี่ ท้จริงหรือบุคคลภายนอกนัน้ มิได้เข้ามาในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือ
ได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
(๓) มีข้อบกพร่องส�ำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ท�ำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
(๔) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้นได้ท�ำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญซึ่งท�ำให้ผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งขัดกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
การยืน่ ค�ำขอตามวรรคหนึง่ ให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ คูก่ รณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนนั้
ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นค�ำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�ำสั่งใหม่ต้องกระท�ำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครอง
ได้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาด
หมวด ๕
ส�ำนักงานศาลปกครอง
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มาตรา ๗๖ ให้มสี ำ� นักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗๗ ส�ำนักงานศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค�ำสั่งของศาลปกครอง
(๓) ด�ำเนินการบังคับให้เป็นไปตามค�ำบังคับของศาลปกครอง
(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครอง
(๗) จัดให้มกี ารศึกษาอบรมและพัฒนาความรูข้ องตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมาย
มหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลปกครอง
มาตรา ๗๘ ให้มีเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นตรง
ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของส�ำนักงานศาลปกครอง และ
เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการในส�ำนักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นผูช้ ว่ ยสัง่
และปฏิบัติราชการ
การแต่งตั้งเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกิจการของส�ำนักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้แทนของส�ำนักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๙ ให้มพี นักงานคดีปกครองท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือตุลาการเจ้าของส�ำนวนในการด�ำเนินคดี
ปกครองตามทีต่ ลุ าการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ในส�ำนักงานศาลปกครองตามทีเ่ ลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลปกครองมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย
ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่างๆ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�ำนักงาน
ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง
มาตรา ๘๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง”
ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาล
ปกครองกลาง เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับไม่ตำ�่ กว่าต�ำแหน่งที่ ก.ศป.
ก�ำหนด จ�ำนวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองด้วยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศ
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทีไ่ ด้รบั เลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ให้อยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะอยู่ในต�ำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ถ้าต�ำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่ง
ว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต�ำแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด�ำเนินการเลือกซ่อมก็ได้
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึง่ ได้รบั เลือกซ่อมให้อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๔) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ อง
จ�ำนวนกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทั้งหมดให้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากกระท�ำการหรือมีพฤติการณ์
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๔ ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�ำนาจออกระเบียบหรือประกาศ
เกีย่ วกับการบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สนิ และการด�ำเนินการอืน่
ของส�ำนักงานศาลปกครองโดยเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส�ำนักงานศาลปกครองและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ดังกล่าว
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(๒) การก�ำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีร่ าชการ
การย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
การลงโทษส�ำหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ริ าชการแทนในต�ำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๔) การก�ำหนดวันเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ�ำปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๕) การก�ำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๖) การจ้างและการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือเป็นผูช้ ำ� นาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด�ำเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส�ำนักงานศาลปกครอง
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๑) การก� ำ หนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจ้ า งลู ก จ้ า งส� ำ นั ก งานศาลปกครอง รวมทั้ ง
การก�ำหนดเครือ่ งแบบและการแต่งกาย การก�ำหนดวันเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการตามประเพณีวนั หยุดราชการ
ประจ�ำปี การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างส�ำนักงานศาลปกครอง
(๑๒) การก� ำ หนดกิ จ การอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็น
ผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘๕ การก�ำหนดต�ำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่งและเงินเพิ่ม
ส�ำหรับต�ำแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ทัง้ นีค้ ำ� ว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ�ำต�ำแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น�ำบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
แก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ผู้มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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(๑) การบรรจุและแต่งตัง้ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายก
รัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
(๒) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อื่ น นอกจาก (๑) ให้ เ ลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ศาลปกครองเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๘๘ การโอนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งข้าราชการ
ในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการในหน่วยงาน
ของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองอาจกระท�ำได้ถา้ เจ้าตัวสมัครใจโดยผูม้ อี ำ� นาจสัง่ บรรจุทำ� ความตกลงกับเจ้าสังกัด และได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองก�ำหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาก�ำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช�ำนาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�ำงานของผู้ที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึง่ ในขณะทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท�ำมิได้
มาตรา ๘๙ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๙๐ เมื่อส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๙๑ ให้ส�ำนักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท�ำความเห็น
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองไว้ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
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มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองหรือ
ในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับส�ำนักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถ้าเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
ร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
อาจอนุญาตให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองหรือผูซ้ งึ่ เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองมอบหมายมาชีแ้ จงได้
มาตรา ๙๓ ให้ส�ำนักงานศาลปกครองจัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ
ส�ำนักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดนมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
(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 อยู ่ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี เ ขตตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดยะลา
(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
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(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครนายก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�ำภู และจังหวัดอุดรธานี
(๑๖) ศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี เ ขตตลอดท้ อ งที่
จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
มาตรา ๙๕ ในกรณีทมี่ กี ารจัดตัง้ และเปิดท�ำการศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๘ เพิม่ เติม
ในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่ศาลปกครอง
ในภูมิภาคที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔
ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป
มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น�ำมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบ�ำนาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้น�ำความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสองคนซึง่ ได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาสองคนซึง่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาและได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาผูแ้ ทนคณะกรรมการข้าราชการ
อัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน
ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคนและ
ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็น
กรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการ
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มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผู้มี
คุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละมีความรูค้ วามสามารถและความประพฤติเหมาะสมทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี่สิบสามคน และให้น�ำความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดท�ำบัญชีรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะคัดเลือก
จากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และ
ให้บคุ คลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์ทบี่ ง่ ชีถ้ งึ ความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่สุด
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ทราบทัว่ ไป และเชิญชวนให้บคุ คลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ขอ้ คิดเห็น
และน�ำมาพิจารณาก่อนน�ำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไป
เมือ่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตุลการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจากหน้าที่ และให้ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้น�ำความในมาตรา ๑๕
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครอง
ชัน้ ต้น รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นศาลละหนึง่ คน และตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นอีกไม่เกินหนึง่ ร้อยสามสิบคน
และให้ดำ� เนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชือ่ ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ
ในศาลปกครองชัน้ ต้นตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วฒ
ุ สิ ภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ
ให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน
มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้น�ำมาตรา ๓๐
วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต�่ำของต�ำแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต�่ำของต�ำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. ก�ำหนด
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เป็ น ข้ า ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญข้ า ราชการอยู ่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ห มวด ๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงั คับ แต่มไิ ด้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
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มาตรา ๑๐๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แล้ว
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก� ำ หนดวั น เปิ ด ท� ำ การศาลปกครองสู ง สุ ด
ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมภิ าค ส�ำหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางต้องเปิดท�ำการ
ไม่เกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ส�ำหรับศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๙๔
ให้ดำ� เนินการเปิดท�ำการตามความจ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล
ในระหว่างทีเ่ ปิดท�ำการศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๙๔ ยังไม่ครบทุกแห่งให้ทปี่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก�ำหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาค
ที่เปิดท�ำการแล้วมีเขตอ�ำนาจในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร
เมือ่ ได้มปี ระกาศวันเปิดท�ำการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรือ่ งทีร่ อ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว
แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเห็นว่า
เป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีค�ำพิพากษาต่อไป
เพื่อความสะดวกในการด�ำเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดท�ำการศาลปกครอง
ในภูมภิ าคแล้ว เมือ่ เห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนนั้ ไปยังศาลปกครองในภูมภิ าคทีม่ เี ขตอ�ำนาจก็ได้
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๐๔ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามมาตรา ๘๔ ให้น�ำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว
ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท�ำการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ด้วยกันเองจ�ำนวนสามคนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้าในระหว่างที่ยังไม่มี
การแต่งตั้งต�ำแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต�ำแหน่งให้คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยู่แล้ว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาและมีค�ำพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๑๐๖ สิทธิรอ้ งทุกข์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีทไี่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริม่ แรกก่อนทีส่ ำ� นักงานศาลปกครองจะได้รบั งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ให้ ก.ศป. จัดท�ำแผนงานในการด�ำเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการบริหารงานของ
ส�ำนักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและ
การบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจ�ำเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑)๒๔
เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง
(บาท)
๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐

ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

๔

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๓

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐

๒

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐

๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

เงินเดือน
(บาท)

ต�ำแหน่ง

๒๔

บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ�ำ ต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการศาลปกครอง บั ญ ชี ๑ ยกเลิ ก และใช้ บั ญ ชี ๒ แทน ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
กฎหมาย
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒)๒๕
เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง
(บาท)
๖๙,๒๒๐ ๕๐,๐๐๐

ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

๔

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๓

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๗,๐๖๐ ๔๒,๕๐๐

๒

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๙๒๐ ๔๑,๕๐๐

๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๑,๘๖๐ ๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

ต�ำแหน่ง

๒๕

เงินเดือน
(บาท)

บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ� ำ ต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการศาลปกครอง บั ญ ชี ๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง
ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือเนือ่ งจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องรับ
ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ซึง่ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกกฎค�ำสั่งทางปกครอง การกระท�ำละเมิดในทางปกครอง หรือการท�ำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่อง
ของกฎหมายมหาชน และโดยทีร่ ะบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจำ� เป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจาก
คดีปกติทวั่ ๆ ไป เพราะผลแห่งค�ำพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากร
ของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจ
ทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง
และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
และประชาชนทัว่ ไปซึง่ จะถูกกระทบในทางใดทางหนึง่ จากค�ำพิพากษาของศาลปกครอง รวมทัง้ ต้องมีหน่วยงาน
ธุรการของศาลปกครองทีเ่ ป็นอิสระ ฉะนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๒๖
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเนื่องด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของ
ข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมให้ รั บ ในอั ต ราใหม่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของตุลาการศาลปกครอง
ให้เท่าเทียมกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๗

๒๖
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มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่
บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครอง
ที่ขอให้ศาลสั่งใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คูก่ รณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท�ำให้เป็นภาระแก่คู่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท�ำให้
ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรก�ำหนดให้ศาลปกครอง
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดี
ทีม่ คี ำ� ขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์อนั อาจค�ำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง สมควร
ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๘
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองเพือ่ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตรา
เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละห้าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครอง
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับข้าราชการประเภทต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของ อัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรก�ำหนดให้กระท�ำได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒๘
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดท�ำการแล้ว
ท�ำให้มกี ารแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลส�ำคัญอย่างยิง่ ทัง้ ในเรือ่ งของศาลทีม่ เี ขต
อ�ำนาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัตแิ ละกฎหมายวิธสี บัญญัตทิ จี่ ะน�ำมาใช้ในคดีนนั้ สัญญาทางปกครองจึงเป็น
หลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น
ในแต่ละปีหน่อยงานของรัฐได้ท�ำสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลาย
ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมข้อมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้อง
กับเงินงบประมาณแผ่นดินจ�ำนวนมากแต่เนือ่ งจากการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดี
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญา
โดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลว่าเป็นสัญญาประเภทใด หากตีความว่า
เป็นสัญญาทางปกครองจะท�ำให้ก�ำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้ระยะเวลา
ฟ้องคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหา
การตีความความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภท
ที่ต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี
หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่นคดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้นซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท
ดังกล่าวด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและมีผรู้ บั ผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทัว่ ไป อาจเป็นผลท�ำให้การพิจารณา
พิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า
สมควรเพิม่ อ�ำนาจในการจัดตัง้ แผนกหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครอง
ชั้นต้น และก�ำหนดต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่า งอื่น เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวโดยเฉพาะ อีกทัง้ เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเหมาะสมกับ
การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชน รวมทั้ ง แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ หนดจ� ำ นวนตุ ล าการ
ศาลปกครองให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๓๐
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
กฎหมาย
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๓๑
มาตรา ๑๒ ให้ ก รรมการในคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
อยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
ศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
ในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการให้มกี ารเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับ และเมือ่ ได้มกี ารเลือกซ่อมแล้ว ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ โดยให้ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ้งต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซงึ่ ท�ำหน้าที่
ประธานวุฒสิ ภาและนายกรัฐมนตรีเพือ่ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เพือ่ ด�ำเนินการ
เลือกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเมื่อได้มีการเลือกแล้วให้คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย
ให้นำ� ความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ มติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๑๒
ที่ได้มีมติหรือให้ความเห็นชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓๑
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กฎหมาย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการเลือก และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการก�ำหนดบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมาย
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