
พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒

              

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของรฐัสภา 

ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ

“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�านาจ

ทางปกครองหรือให้ด�าเนินกิจการทางปกครอง

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ�านาจในการ

ออกกฎ ค�าสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ

(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)

                                         
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
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“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี

การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้น

“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน

ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือ 

โดยถูกค�าส่ังศาลปกครองเรียกเข้ามาในคด ีทัง้นี ้เนือ่งจากเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี หรอือาจถกูกระทบจากผลแห่งคดนีัน้ 

และเพื่อประโยชน์แห่งการด�าเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท�าการแทนด้วย

“ค�าฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองช้ันต้นหรือ

ศาลปกครองสงูสดุ ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะทีเ่ริม่คดโีดยค�าฟ้องหรือค�าร้องขอ หรอืเสนอในภายหลังโดยค�าฟ้อง

เพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมี

ค�าขอให้พิจารณาใหม่

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู ่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท�าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญา 

ที่ให้จัดท�าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”๒ หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ 

จัดท�าบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการด�าเนินการหรือ

การกระท�าที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวม 

จะได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการหรือการกระท�านั้น

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๖ ระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖  

ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันทีอ่อกระเบยีบดังกล่าว เพ่ือให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้ ถ้าต่อมา 

มกีารเสนอญัตตแิละสภาผูแ้ทนราษฎรมมีตภิายในสามสบิวันนบัแต่วนัทีส่่งระเบยีบดงักล่าวให้สภาผูแ้ทนราษฎร

                                         
๒ มาตรา ๓ นิยามค�าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๑
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ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู ่ให้ยกเลกิระเบยีบใดไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการให้เป็นไปตามนั้น

ก�าหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม

หมวด ๑

การจัดตั้งและเขตอ�านาจศาลปกครอง

              

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ

(๑) ศาลปกครองสูงสุด

(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่

(ก) ศาลปกครองกลาง

(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค

ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่  

และจะให้มีอ�านาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอ�านาจของแต่ละศาลน้ัน แยกต่างหาก 

โดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.๓

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้๔

มาตรา ๗/๑๕ ในกรณีที่มีการจัดตั้ งแผนกหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใน 

ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงาน 

ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นน้ัน แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพ่ือรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว  

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�าหนด

มาตรา ๘ ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง

ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ต้ังในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเขต

ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัด 

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

ในระหว่างท่ีศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ�านาจในท้องที่ใดให้ศาลปกครองกลาง 

มีเขตอ�านาจในท้องที่นั้นด้วย

                                         
๓ มาตรา ๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๔ มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๕ มาตรา ๗/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
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บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ�านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม จะยื่นฟ้อง

ต่อศาลปกครองกลางกไ็ด้ ทัง้นี ้ให้อยูใ่นดลุพนิิจของศาลนัน้ทีจ่ะไม่รบัพจิารณาพพิากษาคดทีีย่ืน่ฟ้องเช่นน้ันได้  

เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง

การจดัต้ังและการก�าหนดเขตอ�านาจของศาลปกครองในภมูภิาค ให้กระท�าโดยพระราชบญัญัติ 

โดยค�านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก�าหนดให้เขตอ�านาจศาลปกครอง 

ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิดท�าการเมื่อใด  

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวันเปิดท�าการของศาลปกครอง

มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) คดีพพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�าสั่งหรือการกระท�าอ่ืนใดเนื่องจากการกระท�าโดยไม่มีอ�านาจหรือ 

นอกเหนืออ�านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น

สาระส�าคญัทีก่�าหนดไว้ส�าหรบัการกระท�านัน้ หรอืโดยไม่สจุรติ หรอืมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม 

หรอืมลีกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอนโดยไม่จ�าเป็นหรอืสร้างภาระให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร หรอืเป็นการใช้

ดุลพินิจโดยมิชอบ

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที ่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�าสั่งทางปกครองหรือค�าสั่งอื่น หรือ

จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๕) คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล 

เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด

(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครอง

เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�านาจศาลปกครอง

(๑) การด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

(๒) การด�าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการ

(๓) คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษอีากร ศาลทรพัย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช�านัญพิเศษอื่น

มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ�านาจศาลปกครอง  

เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
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(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย 

คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(๓) คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจศาลปกครองสูงสุด

(๔) คดีที่อุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

หมวด ๒

ตุลาการศาลปกครอง

              

มาตรา ๑๒๖ ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด

(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด

(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

ทั้งนี้ ตามจ�านวนที่ ก.ศป. ก�าหนด

การก�าหนดต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�าแหน่งใด

ตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๓ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต�า่กว่าสี่สิบห้าปี

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ศป. ก�าหนด และ

(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ

กฤษฎีกา

(ข) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

ชั้นต้น

(ค) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพิ้พากษาศาลฎีกาหรอืเทยีบเท่า

หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

                                         
๖ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(ง) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอยัการพเิศษประจ�าเขตหรอืเทยีบเท่า

(จ) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดีหรอืเทยีบเท่าหรอืต�าแหน่งอืน่ 

ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ารง

ต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ

(ช) เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความไม่น้อยกว่ายีส่บิปี และมปีระสบการณ์

ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะด�ารงต�าแหน่ง  

ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด

(๓) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมือง สมาชกิพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมอืง

(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.

(๖) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน

ในห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๗) เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด�ารงต�าแหน่งหรือ 

ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนด

มาตรา ๑๕ ให้ ก.ศป. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัติามมาตรา ๑๓ และมคีวามเหมาะสม 

ที่จะแต่งต้ังเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี 

น�ารายชื่อดังกล่าวเสนอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ เมื่อได้รับ 

ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครอง

สูงสุด แล้วให้เสนอช่ือต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�าเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานศาลปกครอง

สูงสุด และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
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วธิกีารคดัเลือกประธานศาลปกครองสงูสดุ รองประธานศาลปกครองสงูสดุ ตลุาการหวัหน้าคณะ

ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๖ ผูซ้ึง่ได้รับความเหน็ชอบจากวฒุสิภาให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ผูใ้ดมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการทีเ่ป็นบคุคลซึง่มลีกัษณะต้องห้ามหรอืแสดงหลักฐาน

ให้เป็นทีเ่ชือ่ได้ว่าตนได้เลกิประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีหรอืการใด ๆ  อันมลีกัษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายก

รัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๗๗ ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองดังต่อไปนี้

(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

(๕) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

ทั้งนี้ ตามจ�านวนที่ ก.ศป. ก�าหนด

การก�าหนดต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�าแหน่งใด

ตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๘ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปี

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�าหนดและ

(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบส�านวน หรือเลขานุการ

กรรมการร่างกฎหมายในส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี

(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งพนักงานคดีปกครองใน

ระดับที่ ก.ศป. ก�าหนด

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษา 

ศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

                                         
๗ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าข้าราชการพลเรือน

ระดับ ๘ หรือต�าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า  ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

(ฉ) เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อนวชิาในสาขานติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ารงต�าแหน่งหรือ 

เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี

(ช) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของ

รัฐนับแต่ส�าเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมาย

มหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่ส�าเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี

(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์

ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

ให้น�าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ ให้ ก.ศป. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัติามมาตรา ๑๘ และมคีวามเหมาะสม 

ท่ีจะแต่งต้ังเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี 

น�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น เพื่อด�ารงต�าแหน่งอธิบดี 

ศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอ 

รายชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้น�าความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย

สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�าดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง  

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 

ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยและกฎหมายทุกประการ”

มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
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(๒) ลาออก

(๓) สิน้ปีงบประมาณทีตุ่ลาการศาลปกครองผูน้ัน้มอีายคุรบหกสบิห้าปีบรบิรูณ์ เว้นแต่จะผ่าน

การประเมินสมรรถภาพให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ

(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ระบุไว ้

ในประกาศที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

(๘) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒

(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓

การพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึง่นอกจาก (๑) ให้น�าความกราบบงัคมทลู เพือ่ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต�าแหน่ง

มาตรา ๒๒ ตลุาการศาลปกครองต้องประพฤตตินตามวนิยัแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง

ตามที่ ก.ศป. ก�าหนด

ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ 

แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนให้ท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่ก�าหนดในวินัย 

แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง

(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้โดยสม�่าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ

(๓) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)

มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

(๒) กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก�าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง

(๓) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๑) 

(๒) หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป.  

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

จ�านวนสี่คน และกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจ�านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ เพื่อท�าการสอบสวน

ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ�านาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล

ใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้

ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึง่ ถ้า ก.ศป. เหน็ว่าการให้ผูถู้กสอบสวนหรอื

พิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้

การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เม่ือสอบสวนหรือพิจารณา

เสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท�าการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้นคงอยู่ 

ในราชการตามเดิม

วธิกีารสอบสวนและสทิธขิองผู้ถูกกล่าวหาและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องให้เป็นไปตามระเบยีบที ่ก.ศป. 

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็นการ

พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้น 

ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในต�าแหน่งไม่สูงกว่าต�าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้น้ัน 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 

เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากต�าแหน่ง

ในกรณีท่ีตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อด�ารงต�าแหน่งที่ก�าหนดโดยรัฐธรรมนูญต�าแหน่ง

ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ 

แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้

มาตรา ๒๗ การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด�ารงต�าแหน่งอ่ืนในศาลปกครองจะต้อง

ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจแต่งตั้งได้  

โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการย้ายประจ�าปี หรือ

เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด�าเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญาที่ศาลมีค�าสั่งประทับฟ้องแล้ว
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มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสูงสุดต้องรับผิดชอบให้งานของศาลปกครองเป็นไป 

โดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ 

ที ่ก.ศป. ก�าหนดโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ โดยมรีองอธบิดีศาลปกครอง

ชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย

ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่างลงหรือม ี

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ

ศาลปกครองอื่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุม

ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจาก

ตลุาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต�าแหน่ง ถกูพกัราชการ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอืน่ เจบ็ป่วย หรอืมเีหตุ 

จ�าเป็นอืน่ท�าให้ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้เป็นไปตามระเบยีบทีท่ีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุก�าหนด

ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ�านาจตรวจส�านวนและลงลายมือชื่อ

ในค�าพิพากษาได้

มาตรา ๓๐๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 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 

เงนิเดอืน ช้ัน ๒ - ๓ โดยให้เริม่รบัเงนิเดอืนในชัน้ ๒ และเมือ่อยูใ่นชัน้ ๒ มาครบเจด็ปีแล้วให้เลือ่นชัน้เงนิเดือน 

เป็นชั้น ๓

(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน 

ในชัน้ ๑ เมือ่อยูใ่นชัน้ ๑ มาครบหนึง่ปีแล้วให้เลือ่นช้ันเงนิเดือนเป็นช้ัน ๒ และเมือ่อยูใ่นชัน้ ๒ มาครบเจด็ปีแล้ว

ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓

                                         
๘ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
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ให้ตลุาการศาลปกครองได้รับเงนิประจ�าต�าแหน่งตามต�าแหน่งทีไ่ด้รบัแต่งตัง้นบัแต่วันทีไ่ด้รบั

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีเดินทาง 

ไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อประโยชน์ในการรับบ�าเหน็จบ�านาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ ในการนี ้ให้ส�านกังานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าทีค่วบคมุการเกษยีณอายุ

ของตุลาการศาลปกครอง

ในกรณทีีส่มควรปรบัอัตราเงนิเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิน

ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระท�าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา 

เงนิเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวเป็นบญัชอีตัราเงนิเดือนและเงนิประจ�าต�าแหน่ง

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท�าให้อัตราหนึ่งอัตราใด

มเีศษไม่ถงึสิบบาทให้ปรบัตวัเลขเงนิเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพ่ิมขึน้เป็นสบิบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรบั

อัตราร้อยละที่แตกต่างกัน๙ 

ตลุาการศาลปกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ เมือ่เทยีบกบัต�าแหน่งใดตามวรรคสอง 

(๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง 

รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นตามต�าแหน่งนั้น๑๐

มาตรา ๓๐/๑๑๑ ตลุาการศาลปกครองอาจได้รบัเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกจิ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศป. ก�าหนด

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ

ส�านักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

มาตรา ๓๑ ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ 

ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึง่ ให้ด�ารงต�าแหน่งตอ่ไปได้

จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

                                         
๙ มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐ มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑ มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๓๒ ให้กรณทีีข้่าราชการหรอืพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ดได้รับแต่งตัง้ 

เป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบ�าเหน็จบ�านาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้นั้น

ในขณะทีเ่ป็นข้าราชการหรอืพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเวลาราชการของตลุาการศาลปกครอง

ผูน้ัน้ และให้น�ากฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการหรอืกฎหมายว่าด้วยกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 

แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓ เครือ่งแบบตุลาการศาลปกครองและระเบยีบการแต่งกายให้เป็นไปตามที ่ก.ศป. 

ประกาศก�าหนด

วนัและเวลาท�างาน วนัหยดุราชการและการลาหยดุราชการของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�าหนด

มาตรา ๓๔ ในการปฏบิติัหน้าที ่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนกังานในต�าแหน่งตลุาการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๓

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

              

มาตรา ๓๕๑๒ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ศป.” 

ประกอบด้วย

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นตลุาการศาลปกครองจ�านวนเก้าคน ดังน้ี

(ก) ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุจ�านวนหกคนซึง่ได้รบัเลอืกจากตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด

(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต ้นจ�านวนสามคนซึ่งได ้ รับเลือกจากตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้น

(๓) กรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ม่เป็นตลุาการศาลปกครองจ�านวนสามคน  

ดังนี้

(ก) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวนสองคน

(ข) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจ�านวนหนึ่งคน

ให้เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครองเป็นเลขานกุารของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งต้ังข้าราชการ

ฝ่ายศาลปกครองจ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

                                         
๑๒ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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มาตรา ๓๕/๑๑๓ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

(๓) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ

กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น

(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตุลาการ 

ศาลทหาร หรือทนายความ

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

(๑๐) ไม่เคยต้องรบัโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิ 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ หรือคนวกิลจรติ หรอืจติฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ

(๑๒) ไม่เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา ข้าราชการการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิน่ 

ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี 

ในต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๓๖๑๔ การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู ้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕  

วรรคหนึ่ง (๒) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 

จัดท�าบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี 

และให้แจ้งก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท�าการเลือกไปด้วย

ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง ตุลาการ

ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครอง

สูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตลุาการศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก

                                         
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๔ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย

ให้ผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวฒิุตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๒) 

เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง

ผูท้รงคณุวฒุ ิและให้เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครองด�าเนนิการประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัเลอืกในราชกจิจานุเบกษา

มาตรา ๓๗๑๕ การเลอืกกรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุติามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง

(๓) (ก) ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 

ท่ีเหน็สมควร ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ จ�านวนสองเท่าของจ�านวนทีต้่องเลือก

เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป

ให้น�าความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

มาตรา ๓๘๑๖ การเลอืกกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒิุตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง 

(๓) (ข) ให้นายกรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอชือ่บุคคลทีเ่หน็สมควรจะได้รบัเลอืกต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาลงมติ

ให้น�าความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

มาตรา ๓๙๑๗ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ 

(๓) ให้อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ

ไม่ได้

ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)  

จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

                                         
๑๕ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๗ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๑) ด�าเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕  

วรรคหนึ่ง (๒) ใหม่ โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู ้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม 

จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

(๒) แจ้งต่อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ ในกรณีที่เป็นการ 

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)

มาตรา ๓๙/๑๑๘ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�าเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม เว้นแต่วาระ 

การอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�าเนินการเลือกซ่อมก็ได้

การด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารเลอืกซ่อมตามวรรคหนึง่ ให้ประธานศาลปกครองสงูสุดด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

(๑) กรณตี�าแหน่งกรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุติามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) 

ให้ด�าเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

(๒) กรณตี�าแหน่งกรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุติามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๓)  

ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ให้น�าความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

มาตรา ๔๐๑๙ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

(๓) พ้นจากต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น  

ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)

มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

                                         
๑๘  มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๙  มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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มาตรา ๔๑/๑๒๐ กรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕  

วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ�านวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่า 

เป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจ�านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาล

ปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้ ก.ศป. มีอ�านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ

ให้ ก.ศป. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม

หมวด ๔

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

              

ส่วนที่ ๑

การฟ้องคดีปกครอง

              

มาตรา ๔๒ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 

โดยมอิาจหลกีเลีย่งได้อนัเนือ่งจากการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่

ของรฐัหรอืมข้ีอโต้แย้งเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง หรอืกรณีอ่ืนใดทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ 

และการแก้ไขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนหรอืความเสยีหายหรอืยติุข้อโต้แย้งนัน้ ต้องมคี�าบงัคบัตามทีก่�าหนด

ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท�าได้ต่อเมื่อมีการด�าเนินการตามขั้นตอนและ

วิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน

เวลาที่กฎหมายนั้นก�าหนด

                                         
๒๐ มาตรา ๔๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
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มาตรา ๔๓ ในกรณทีีผู้่ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรอืการกระท�าใดของหน่วยงาน

ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูให้มสีทิธเิสนอเรือ่งพร้อมความเหน็ต่อศาลปกครองได้  

ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู ้มีสิทธิ 

ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒

มาตรา ๔๔ การด�าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงาน

ทางปกครอง หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้ามาเป็นคูก่รณีในคดี การด�าเนนิกระบวนพิจารณาการรบัฟังพยานหลกัฐาน  

และการพพิากษาคดปีกครอง นอกจากทีบ่ญัญตัไิว้แล้วในพระราชบญัญตันิีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีาร

ที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๕ ค�าฟ้องให้ใช้ถ้อยค�าสุภาพและต้องมี

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

(๒) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

(๓) การกระท�าทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ ์

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท�าดังกล่าว

(๔) ค�าขอของผู้ฟ้องคดี

(๕) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อ่ืนจะต้องแนบใบมอบฉันทะ 

ให้ฟ้องคดีมาด้วย

ค�าฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้ส�านักงาน 

ศาลปกครองให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องนั้นให้ถูกต้องในการนี้ให้ถือวันที ่

ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ

ในกรณทีีม่ผีูป้ระสงค์จะฟ้องคดปีกครองหลายคนในเหตเุดยีวกนั บุคคลเหล่านัน้อาจยืน่ค�าฟ้อง

ร่วมกันเป็นฉบบัเดยีว โดยจะมอบหมายให้ผูฟ้้องคดคีนใดเป็นผูแ้ทนของผูฟ้้องคดีทกุคนในการด�าเนนิคดต่ีอไป

ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท�าของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน

การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบ

ทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ 

ในอตัราท่ีระบไุว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่ง ส�าหรบัคดทีีม่คี�าขอให้ปลดเปล้ืองทกุข์ 

อันอาจค�านวนเป็นราคาเงินได้๒๑

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด�าเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ�านาจ 

ให้ทนายความหรอืบคุคลอืน่ ซึง่มคีณุสมบตัติามระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุก�าหนด

เพื่อฟ้องคดีหรือด�าเนินการแทนได้

                                         
๒๑ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
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มาตรา ๔๕/๑๒๒ การฟ้องคดทีีต้่องเสยีค่าธรรมเนยีมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี ่หากคู่กรณีใด 

ยืน่ค�าขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มทีรพัย์สนิเพยีงพอทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนยีมศาล หรอืโดยสถานะของผูข้อถ้าไม่ได้รับ  

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้อง 

ไว้พจิารณา หรือในกรณีอทุธรณ์ซึง่ศาลเหน็ว่ามเีหตผุลอนัสมควรทีจ่ะอทุธรณ์ได้ แล้วแต่กรณ ีและศาลได้ไต่สวน

แล้วเหน็ว่ามเีหตตุามค�าขอจรงิกใ็ห้ศาลอนญุาตให้คูก่รณีน้ันด�าเนนิคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนยีมศาลทัง้หมดหรอื

เฉพาะบางส่วนได้ ค�าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด

ในกรณีท่ีศาลมีค�าส่ังให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค�าสั่งให้ยกค�าขอผู้ย่ืน

ค�าขอมีสิทธิด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

(๑) ยื่นค�าร้องขอให้พิจารณาค�าขอน้ันใหม่ เพ่ืออนุญาตให้ตนน�าพยานหลักฐานมาแสดง

เพิ่มเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้จริง หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร

(๒) ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีทีคู่ก่รณใีช้สทิธติาม (๑) หรอื (๒) อย่างใดอย่างหนึง่แล้ว จะใช้สทิธอีิกประการหน่ึงมิได้

การยื่นค�าขอ การพิจารณาค�าขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด�าเนินกระบวน

พิจารณาอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการขอด�าเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔

มาตรา ๔๖ ค�าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นค�าฟ้อง 

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค�าฟ้องแก่ 

เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครอง

มาตรา ๔๗ การฟ้องคดทีีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของศาลปกครองชัน้ต้น ให้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง

ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล�าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น

การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นอยู ่ในเขตอ�านาจของ 

ศาลปกครองอื่น ให้ส่งค�าฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น 

มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ�านาจศาล ให้ศาลปกครองที่รับค�าฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อ 

ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�าสั่งในเรื่องเขตอ�านาจศาล

การพจิารณาคดีทีย่ืน่ไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระท�าในศาลปกครองนัน้ตามวนัเวลาท�าการ 

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็นหรือเพ่ือความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด�าเนินการ

พิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้

มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาท�าการ 

ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา

                                         
๒๒ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ศาลปกครองแห่งหนึง่ๆ อาจมสีถานทีท่�าการเฉพาะการได้ตามจ�านวนทีเ่หมาะสมตามทีป่ระธาน

ศาลปกครองสงูสดุจะได้ประกาศสถานทีต้ั่งและวนัเวลาท�าการของสถานทีท่�าการเฉพาะการในราชกจิจานเุบกษา

ท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุมอี�านาจก�าหนดให้การยืน่ฟ้อง และการด�าเนนิการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท�า ณ สถานที่ท�าการเฉพาะการของ 

ศาลปกครองก็ได้

มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง 

เหตแุห่งการฟ้องคด ีหรอืนบัแต่วนัทีพ้่นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ฟ้้องคดีได้มีหนงัสอืร้องขอต่อหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก 

หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืได้รบัแต่เป็นค�าชีแ้จงท่ีผูฟ้้องคดีเหน็ว่าไม่มเีหตผุล แล้วแต่กรณี 

เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๐ ค�าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค�าสั่งระบุวิธีการยื่นค�าฟ้องและ

ระยะเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องไว้ในค�าสั่งดังกล่าวด้วย

ในกรณทีีป่รากฏต่อผูอ้อกค�าสัง่ใดในภายหลงัว่า ตนมไิด้ปฏบิติัตามวรรคหนึง่ให้ผูน้ัน้ด�าเนนิการ 

แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค�าสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้อง

เริ่มนับใหม่แต่วันที่ผู้รับค�าสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว

ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส�าหรับย่ืนค�าฟ้องมีก�าหนดน้อยกว่าหน่ึงปี  

ให้ขยายเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

มาตรา ๕๑๒๓ การฟ้องคดตีามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) ให้ยืน่ฟ้องภายในหนึง่ปีและการฟ้องคดี 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน

สิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี

มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองที่เก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของ

บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้

การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดี 

ที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ�าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค�าขอ ศาลปกครอง

จะรับไว้พิจารณาก็ได้

มาตรา ๕๓ ในกรณทีีคู่ก่รณฝ่ีายหนึง่ถงึแก่ความตายก่อนศาลปกครองพพิากษาคดีให้ศาลปกครอง 

รอการพจิารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จดัการมรดก ผูป้กครองทรัพย์มรดก หรอืผูส้บืสทิธขิองคู่กรณีผู้นั้นจะมีค�าขอ

เข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค�าขอเข้ามาโดยมคี�าขอเข้ามาเองหรอืโดยทีศ่าล

                                         
๒๓ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมายเรยีกให้เข้ามา เนือ่งจากคูก่รณฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดมคี�าขอ ค�าขอเช่นว่านีจ้ะต้องยืน่ภายในก�าหนดหนึง่ปีนบัแต่ 

วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย

ถ้าไม่มีค�าขอของบคุคลดงักล่าว หรอืไม่มคี�าขอของคูก่รณฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด ภายในเวลาทีก่�าหนด

ตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีนั้นก็ได้

ส่วนที่ ๒

การด�าเนินคดีปกครอง

              

มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคนจึงจะเป็น

องค์คณะพิจารณาพิพากษา

ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน จึงจะเป็นองค์คณะ

พิจารณาพิพากษา

มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาส 

ให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค�าชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องท�าเป็น

หนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล

คูก่รณมีสีทิธขิอตรวจดูพยานหลกัฐานทีแ่ต่ละฝ่ายได้ยืน่ไว้ในส�านวน เว้นแต่กรณใีดมกีฎหมาย

คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ�าเป็นต้องไม่เปิดเผย เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่การ

ด�าเนนิงานของรฐั แต่กรณทีีไ่ม่เปิดเผยดงักล่าว ศาลปกครองจะน�ามาใช้รบัฟังในการพจิารณาพพิากษาคดีไม่ได้

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตาม 

ความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยาน 

หลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร

พยานบุคคลหรือพยานผู ้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยค�าหรือท�าความเห็น 

ต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๖ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส�านวนคดีในศาลปกครองนั้น 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหน่ึงเป็น 

การเฉพาะ ต้องจ่ายส�านวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้

(๒) ในกรณทีีม่กีารแบ่งพืน้ทีร่บัผิดชอบคดขีององค์คณะ ต้องจ่ายส�านวนคดทีีม่มีลูคดีเกดิขึน้

ในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้

(๓) ในกรณีท่ีไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน 

หลายองค์คณะ หรอืองค์คณะทีรั่บผดิชอบคดดีงักล่าวมคีดค้ีางการพจิารณาอยูเ่ป็นจ�านวนมากซึง่หากจ่ายส�านวนคดี 

ให้แก่องค์คณะนั้นจะท�าให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมให้จ่ายส�านวนคดีโดยใช้วิธีการใด 

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส�านวนคดีให้แก่องค์คณะใด
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เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส�านวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

สูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งต้ังตุลาการศาลปกครอง

ในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส�านวน เพ่ือเป็นผู้ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค�าฟ้อง  

ค�าชีแ้จงของคูก่รณ ีและรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่ก่ียวข้อง  ทัง้นี ้โดยมีพนกังานคดีปกครองเป็นผูช่้วยด�าเนินการ 

ตามที่ตุลาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย

เมื่อได้มอบส�านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส�านวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายส�านวนคดีให้แก่ 

องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส�านวนคดีหรือโอนส�านวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนด

(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส�านวนส�าหรับกรณีเรียกคืนส�านวน หรือตุลาการ 

ศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะส�าหรับกรณีโอนส�านวน

(๓) เมื่อตุลาการเจ้าของส�านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็น

จ�านวนมากซ่ึงจะท�าให้การพจิารณาคดล่ีาช้า และตุลาการเจ้าของส�านวนหรอืองค์คณะพจิารณาพพิากษาขอสละ

ส�านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่

มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนท�าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง 

และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น

ในระหว่างการด�าเนินการของตุลาการเจ้าของส�านวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณี

ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือ 

หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส�านวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

เพยีงพอแล้ว ให้ตลุาการเจ้าของส�านวนท�าความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดต่ีอไป

ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนก�าหนดให้คู่กรณีแสดงพยาน

หลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ถือว่าคู่กรณี

ท่ีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของ 

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้ก�ากับดูแล ผู้ควบคุม 

หรอืนายกรฐัมนตรเีพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุหรอืสัง่การหรอืลงโทษทางวนิยัต่อไปก็ได้  ทัง้น้ี โดยไม่เป็นการ

ตัดอ�านาจที่ศาลจะมีค�าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�านาจศาล

การปฏิบัติหน้าท่ีของตุลาการเจ้าของส�านวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๘ ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนส่งมอบส�านวนคดีให้ผู ้แถลง 

คดีปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ ความเห็นของตน

ในการวินจิฉัยคดนีัน้เสมอต่อองค์คณะพจิารณาพพิากษา และให้มาชีแ้จงด้วยวาจาต่อองค์คณะพจิารณาพพิากษา

ในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได้ 

แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น
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ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถ้าผู ้แถลงคดีปกครองเห็นว่าข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดี

เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอ

ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป

ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งผู ้แถลงคดีปกครอง 

จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้

การแต่งตัง้และการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้แถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบยีบของท่ีประชมุใหญ่ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีที่ก�าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคด ี

อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา

ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส�านวนให้คู่กรณี

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค�าแถลง รวมทั้งน�าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ

ค�าแถลงดังกล่าวเพ่ือยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา 

ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้

มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท�าโดยเปิดเผย

ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งหมด

หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากค�าคู่ความหรือค�าแถลงของคู่กรณีหรือค�าพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว  

ศาลปกครองจะมีค�าสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้

(๑) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วด�าเนินการพิจารณาไป

โดยไม่เปิดเผย หรือ

(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น

ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีค�าสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วนแห่งค�าพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งค�าพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย  

เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือ 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมใิห้มกีารเปิดเผยข้อความทัง้หมดหรอืบางส่วนแห่งค�าพิพากษาน้ันกไ็ด้
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มาตรา ๖๑ ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้

(๑) มคี�าสัง่เรยีกให้หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องชีแ้จงข้อเทจ็จรงิหรอื

ให้ความเห็นเป็นหนงัสอืเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานทางปกครองหรอืของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้อง

(๒) มีค�าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยาน

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

ทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าประกอบการพิจารณา

(๓) มีค�าสั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยค�าหรือน�าพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา

(๔) มคี�าสัง่เรยีกให้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับคดีมาให้ถ้อยค�า หรอืให้ส่งพยานหลกัฐานมาประกอบ

การพิจารณา

(๕) ไต่สวนหรือมีค�าสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีจ�าเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง 

มีอ�านาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

มาตรา ๖๒ ถ้าผูฟ้้องคดไีด้รบัค�าสัง่จากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยค�าหรอืแสดงพยานหลกัฐานแล้ว 

ไม่ด�าเนินการตามค�าสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก�าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครอง 

จะสั่งให้จ�าหน่ายคดีเสียก็ได้

คดีที่ศาลปกครองได้สั่งจ�าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครอง 

มีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค�าสั่ง

ของศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่

หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้

มาตรา ๖๓ ตลุาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรอืผูแ้ถลงคดีปกครองอาจถูก 

คัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้ง 

เหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท�าให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นค�าคัดค้าน การพิจารณาค�าคัดค้าน การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการ

ปฏิบัติหน้าท่ี และการสั่งให้ผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

การสัง่ให้ตลุาการศาลปกครองผูถู้กคดัค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทอืนถึงการกระท�าใดๆ 

ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระท�าไปแล้ว

มาตรา ๖๔ นอกจากทีบ่ญัญัตไิว้แล้วในพระราชบญัญตันิีใ้ห้น�าบทบญัญตัท่ีิถอืว่าเป็นการกระท�า

ละเมิดอ�านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิด 

อ�านาจศาลปกครองมีอ�านาจสั่งลงโทษได้ดังนี้

323กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com



(๑) ตักเตือน โดยจะมีค�าต�าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้

(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล

(๓) ลงโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�านาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ�าเป็นตามพฤติการณ ์

แห่งกรณี และหากเป็นการลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็น 

ผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ

มาตรา ๖๕ ผูใ้ดวจิารณ์การพจิารณาหรอืการพพิากษาคดีของศาลปกครองโดยสจุรติด้วยวิธกีาร 

ทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ

มาตรา ๖๖ ในกรณทีีศ่าลปกครองเหน็สมควรก�าหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพือ่บรรเทาทกุข์ 

ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่  

ให้ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค�าสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย

ส่วนที่ ๓

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งคดีปกครอง

              

มาตรา ๖๗ การท�าค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท�าโดยตุลาการ 

ศาลปกครองหลายคน ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากและในกรณ ี

ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท�าความเห็นแย้งไว้ในค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้น

มาตรา ๖๘ ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใด

โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัย

ปัญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๖๓ ท่ีประชมุใหญ่นัน้ให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสงูสดุทกุคน

ทีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าที ่แต่ต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ และให้ประธาน

ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่

ค�าวนิจิฉยัของท่ีประชมุใหญ่ให้เป็นไปตามเสยีงข้างมาก และถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๖๙ ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ

(๑) ชื่อผู้ยื่นค�าฟ้อง

(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี

(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง

(๕) เหตุผลแห่งค�าวินิจฉัย

(๖) ค�าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี

(๗) ค�าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม

ค�าบังคับไว้ด้วย

(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าพิพากษา ถ้ามี

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา

และพพิากษาคดหีรอืมคี�าสัง่น้ัน ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมเีหตุจ�าเป็นไม่สามารถลงลายมอืชือ่ได้ ให้อธบิดี

ศาลปกครองช้ันต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค�าพิพากษาหรือ 

ค�าสั่งนั้นด้วย

เม่ือศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครอง 

โดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งในการนี ้

ให้ศาลปกครองแจ้งให้คูก่รณทีราบก�าหนดวนัอ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรอืค�าสัง่นัน้เป็นการล่วงหน้าตามสมควร

ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ศาลปกครอง 

งดการอ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค�าพิพากษา

หรือค�าสั่ง

ให้ส�านักงานศาลปกครองจัดให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครอง 

เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส�าเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้  

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�าหนด

ให้ส�านักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครอง 

และความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘

มาตรา ๗๐ ค�าพพิากษาศาลปกครองให้ผกูพันคูก่รณีทีจ่ะต้องปฏบิติัตามค�าบงัคับนบัแต่วันที่

ก�าหนดในค�าพิพากษาจนถึงวันที่ค�าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย

ในกรณีท่ีเป็นค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค�าบังคับไว้จนกว่า 

จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

มาตรา ๗๑ ภายใต้บงัคบับทบญัญติัว่าด้วยการอุทธรณ์ค�าพิพากษาหรอืค�าสัง่ค�าพพิากษาหรอื

ค�าสั่งใดๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ในค�าพพิากษาให้บคุคลใดออกไปจากสถานทีใ่ดให้ใช้บงัคับตลอดถงึบรวิารของผูน้ัน้ทีอ่ยู่

ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น
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(๒) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค�า้ประกันในศาลเพื่อการด�าเนินการใด ๆ ตามค�าพิพากษาหรือ

ค�าสั่ง ให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค�า้ประกันใหม่

(๓) ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล  

บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า

(๔) ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ทีเ่ก่ียวกบัสทิธแิห่งทรพัย์สนิใดๆ คูก่รณทีีเ่กีย่วข้องอาจอ้างกบับุคคล

ภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า

มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดค�าบังคับอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

(๑) สัง่ให้เพิกถอนกฎหรอืค�าสัง่หรอืสัง่ห้ามการกระท�าทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณทีีม่กีารฟ้องว่า 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)

(๒) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่

ภายในเวลาที่ศาลปกครองก�าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย

ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการโดยจะก�าหนด

ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิด 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๔) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาล 

มีค�าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น

(๕) สั่งให้บุคคลกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ในการมีค�าบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง

หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก�าหนดให้มีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งน้ี  

ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี

ในกรณทีีศ่าลปกครองมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้เพกิถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค�าพิพากษา

ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น

ในกรณท่ีีศาลปกครองมคี�าบงัคับให้ผูใ้ดช�าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สินตามค�าพิพากษา ถ้าผูน้ั้น 

ไม่ช�าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค�าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค�าบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วย

การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค�าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ตามส่วนของการชนะคดี
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มาตรา ๗๓ การคัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ ์

ต่อศาลปกครองช้ันต้นทีม่คี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ภายในก�าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้มคี�าพพิากษาหรอืค�าส่ัง 

ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด

ค�าพพิากษาหรือค�าสัง่ตามวรรคหนึง่ให้หมายความรวมถึง ค�าสัง่เก่ียวกับการละเมดิอ�านาจศาล

หรือค�าสั่งอื่นใดที่ท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาด

ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค�าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ 

อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด

มาตรา ๗๔ เมื่อมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างช้ันกันในประเด็น

แห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุด

ถ้าค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกัน 

ในประเดน็แห่งคดีอย่างเดยีวกนั คูก่รณีหรือบคุคลภายนอกผู้มส่ีวนได้เสยีจะยืน่ค�าร้องขอต่อศาลปกครองสงูสุด

เพือ่ให้มคี�าสัง่ก�าหนดว่าจะให้ถอืตามค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ใด ค�าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุเช่นว่าน้ีให้เป็นทีสุ่ด

มาตรา ๗๕ ในกรณีทีศ่าลปกครองได้มคี�าพิพากษาหรอืค�าสัง่ชีข้าดคดีปกครองเสรจ็เดด็ขาดแล้ว  

คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค�าขอให้ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท�าให้ข้อเท็จจริง 

ที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ

(๒) คูก่รณทีีแ่ท้จรงิหรอืบคุคลภายนอกนัน้มไิด้เข้ามาในการด�าเนนิกระบวนพิจารณาคดหีรอื

ได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกระบวนพิจารณา

(๓) มีข้อบกพร่องส�าคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ท�าให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม

(๔) ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้นได้ท�าขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญซึ่งท�าให้ผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าส่ังขัดกับ

กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

การยืน่ค�าขอตามวรรคหนึง่ ให้กระท�าได้เฉพาะเมือ่คูก่รณีหรอืบคุคลภายนอกไม่ทราบถงึเหตนุัน้ 

ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น

การยื่นค�าขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�าสั่งใหม่ต้องกระท�าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที ่

ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครอง

ได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาด

หมวด ๕

ส�านักงานศาลปกครอง
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มาตรา ๗๖ ให้มสี�านกังานศาลปกครองเป็นส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๗๗ ส�านักงานศาลปกครองมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง

(๒) ด�าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค�าสั่งของศาลปกครอง

(๓) ด�าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค�าบังคับของศาลปกครอง

(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง

(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ

ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครอง

(๗) จดัให้มกีารศกึษาอบรมและพัฒนาความรูข้องตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมาย

มหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็น

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานศาลปกครอง

มาตรา ๗๘ ให้มีเลขาธิการส�านักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นตรง 

ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของส�านักงานศาลปกครอง และ 

เป็นผูบ้งัคับบญัชาข้าราชการในส�านกังานศาลปกครอง โดยมรีองเลขาธกิารส�านกังานศาลปกครองเป็นผูช่้วยส่ัง 

และปฏิบัติราชการ

การแต่งตั้งเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล

ที่เหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี 

น�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ในกิจการของส�านักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส�านักงาน

ศาลปกครองเป็นผู้แทนของส�านักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองจะมอบหมาย

ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครองก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๙ ให้มพีนกังานคดปีกครองท�าหน้าทีช่่วยเหลอืตลุาการเจ้าของส�านวนในการด�าเนินคดี 

ปกครองตามท่ีตลุาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ในส�านกังานศาลปกครองตามทีเ่ลขาธกิาร

ส�านักงานศาลปกครองมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย 

ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�าแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่างๆ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�าหนด

ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดส�านักงาน 

ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง

มาตรา ๘๑ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” 

ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาล

ปกครองกลาง เลขาธิการส�านกังานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับไม่ต�า่กว่าต�าแหน่งที ่ก.ศป. 

ก�าหนด จ�านวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองด้วยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศ

ก�าหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๘๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทีไ่ด้รับเลอืกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

ให้อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะอยู่ในต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

ถ้าต�าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�าเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�าแหน่ง

ว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด�าเนินการเลือกซ่อมก็ได้

กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึง่ได้รบัเลอืกซ่อมให้อยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู ่

ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากการเป็นราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๔) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง

จ�านวนกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากกระท�าการหรือมีพฤติการณ์

ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

มาตรา ๘๔ ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศ

เกีย่วกบัการบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารงานบคุคล การงบประมาณ การเงนิ และทรพัย์สนิ และการด�าเนินการอืน่ 

ของส�านักงานศาลปกครองโดยเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส�านกังานศาลปกครองและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ

ดังกล่าว
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(๒) การก�าหนดคณุสมบตั ิการคัดเลอืก การบรรจ ุการแต่งตัง้ การทดลองปฏบิตั ิหน้าทีร่าชการ 

การย้าย การเลื่อนต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ 

การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ และการอุทธรณ ์

การลงโทษส�าหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๓) การรกัษาราชการแทนและการปฏบิตัริาชการแทนในต�าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๔) การก�าหนดวันเวลาท�างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ�าปี และ 

การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๕) การก�าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๖) การจ้างและการแต่งตัง้บคุคลเพือ่เป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืเป็นผูช้�านาญการเฉพาะด้านอนัจะเป็น 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย

(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด�าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย

(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส�านักงานศาลปกครอง

(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

(๑๑) การก�าหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้างส�านักงานศาลปกครอง รวมทั้ง 

การก�าหนดเครือ่งแบบและการแต่งกาย การก�าหนดวนัเวลาท�างาน วนัหยดุราชการตามประเพณีวนัหยดุราชการ

ประจ�าปี การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างส�านักงานศาลปกครอง

(๑๒) การก�าหนดกิจการอ่ืนที่อยู ่ในอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครอง

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็น 

ผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๘๕ การก�าหนดต�าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่งและเงินเพิ่ม

ส�าหรับต�าแหน่งทีมี่เหตพุเิศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืน

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้าราชการพลเรอืนสามญัมาใช้บงัคับโดยอนโุลม  ทัง้นีค้�าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ�าต�าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง 

และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น�าบทบัญญัติที่ใช้บังคับ 

แก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และการแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง ให้ผู้มีอ�านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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(๑) การบรรจแุละแต่งตัง้รองเลขาธกิารส�านกังานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด

คดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมจะด�ารงต�าแหน่ง โดยความเหน็ชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรฐัมนตร ีและให้นายก

รัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการส�านักงาน 

ศาลปกครองเป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

มาตรา ๘๘ การโอนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ

ในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการในหน่วยงาน

ของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครองอาจกระท�าได้ถ้าเจ้าตวัสมคัรใจโดยผูม้อี�านาจสัง่บรรจทุ�าความตกลงกบัเจ้าสงักดั และได้ปฏบิตัิ

ตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองก�าหนดโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ

หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ารงต�าแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�า

ต�าแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาก�าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ

จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช�านาญงานในระดับเดียวกัน

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้ที่โอนมาเป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึง่ในขณะทีเ่ป็นข้าราชการ หรอืพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

นั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท�ามิได้

มาตรา ๘๙ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

มาตรา ๙๐ เมื่อส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท�าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน 

ทุกประเภทของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผู้แทน

ราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า

มาตรา ๙๑ ให้ส�านักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร

เป็นเงนิอดุหนนุของศาลปกครองและส�านกังานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจท�าความเห็น 

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครองไว้ในรายงานการเสนอร่าง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
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มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรอืพจิารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตัง้ตุลาการศาลปกครองหรอื

ในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับส�านักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถ้าเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง

ร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง

อาจอนญุาตให้เลขาธิการส�านกังานศาลปกครองหรอืผูซ้ึง่เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครองมอบหมายมาชีแ้จงได้

มาตรา ๙๓ ให้ส�านักงานศาลปกครองจัดท�ารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ

ส�านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 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�าปาง และจังหวัดล�าพูน

(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ต้ังอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด

ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา

(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดท้องที่

จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ

จังหวัดสุรินทร์

(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยู ่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด

ก�าแพงเพชร จงัหวัดตาก จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัพจิติร จงัหวดัพษิณโุลก จงัหวัดเพชรบรูณ์ และจงัหวดัสุโขทยั

(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 

จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด

ปัตตานี และจังหวัดยะลา

(๑๐) ศาลปกครองระยอง ต้ังอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
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(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องท่ีจังหวัดนครนายก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องที ่จงัหวดันครพนม 

จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัด

พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ต้ังอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องท่ีจังหวัดเลย  

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัดอุดรธานี

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ต้ังอยู ่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท้องที ่

จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ�านาจเจริญ

มาตรา ๙๕ ในกรณีทีม่กีารจัดต้ังและเปิดท�าการศาลปกครองในภมูภิาคตามมาตรา ๘ เพิม่เติม 

ในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่ศาลปกครอง

ในภูมิภาคที่ตั้งขึ้นใหม่ ซ่ึงค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔  

ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป

มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น�ามาตรา ๒๑  

วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับหรือ 

มีสิทธิได้รับบ�านาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้น�าความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๗ การแต่งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาสองคนซึง่ได้รบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่คณะกรรมการกฤษฎกีา ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาสองคนซ่ึงด�ารง

ต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้พพิากษาศาลฎกีาและได้รบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาผูแ้ทนคณะกรรมการข้าราชการ

อัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน 

ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคนและ

ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหน่ึงคนเป็น

กรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหน่ึงท�าหน้าท่ีเป็น

เลขานุการ
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มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผู้มี

คณุสมบัตติามพระราชบญัญัตนิีแ้ละมีความรู้ความสามารถและความประพฤตเิหมาะสมทีจ่ะแต่งตัง้เป็นตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี่สิบสามคน และให้น�าความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ ต้องด�าเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการคดัเลอืกตลุาการในศาลปกครองสงูสดุจดัท�าบญัชรีายชือ่บคุคลทีจ่ะคดัเลอืก

จากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และ 

ให้บคุคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวชิาการหรอืทางประสบการณ์ทีบ่่งชีถ้งึความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม 

ส�าหรับต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมที่สุด 

ตามจ�านวนที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ได้รับ

การคดัเลอืกให้ทราบทัว่ไป และเชิญชวนให้บุคคลในวงการกฎหมายและการบรหิารราชการแผ่นดินให้ข้อคดิเหน็

และน�ามาพิจารณาก่อนน�ารายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการต่อไป

เมือ่มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ตลุการในศาลปกครองสงูสดุตามวรรคหน่ึงแล้ว 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจากหน้าท่ี และให้ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธาน 

ศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้น�าความในมาตรา ๑๕  

วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๙ ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งต้ังเป็นอธิบดีศาลปกครอง 

ชัน้ต้น รองอธบิดศีาลปกครองชัน้ต้นศาลละหนึง่คน และตุลาการศาลปกครองชัน้ต้นอีกไม่เกินหนึง่ร้อยสามสบิคน  

และให้ด�าเนนิการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชือ่ให้นายกรฐัมนตรนี�าความกราบบงัคมทลู 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแต่งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ 

ในศาลปกครองชัน้ต้นตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วฒิุสภา คณะรฐัมนตร ีและประธานศาลปกครองสงูสดุด�าเนนิการ 

ให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน

มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้น�ามาตรา ๓๐  

วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ 

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต�่าของต�าแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า

ขั้นต�่าของต�าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. ก�าหนด

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  

เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการอยู ่แล้วก่อนวันที่บทบัญญัติหมวด ๓  

แห่งพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงัคบั แต่มไิด้สมคัรเป็นสมาชกิกองทนุ

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
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มาตรา ๑๐๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แล้ว  

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวันเปิดท�าการศาลปกครองสูงสุด  

ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภมูภิาค ส�าหรับศาลปกครองสงูสดุและศาลปกครองกลางต้องเปิดท�าการ

ไม่เกนิหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ส�าหรบัศาลปกครองในภมูภิาคตามมาตรา ๙๔ 

ให้ด�าเนนิการเปิดท�าการตามความจ�าเป็นโดยค�านงึถงึการคดัเลอืกตลุาการศาลปกครองทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล

ในระหว่างทีเ่ปิดท�าการศาลปกครองในภูมภิาคตามมาตรา ๙๔ ยงัไม่ครบทกุแห่งให้ทีป่ระชมุใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก�าหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาค 

ที่เปิดท�าการแล้วมีเขตอ�านาจในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร

เมือ่ได้มปีระกาศวนัเปิดท�าการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรือ่งทีร้่องทกุข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว  

แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเห็นว่า 

เป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีค�าพิพากษาต่อไป

เพื่อความสะดวกในการด�าเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดท�าการศาลปกครอง

ในภูมภิาคแล้ว เมือ่เหน็สมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดนีัน้ไปยงัศาลปกครองในภมูภิาคทีม่เีขตอ�านาจกไ็ด้

การด�าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีทีป่ระชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุก�าหนด ทัง้นี ้โดยไม่ขัดหรอืแย้งกบับทแห่งพระราชบญัญติันี้

มาตรา ๑๐๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ตามมาตรา ๘๔ ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�านาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว

ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท�าการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ด้วยกันเองจ�านวนสามคนเพ่ือเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้าในระหว่างที่ยังไม่ม ี

การแต่งตั้งต�าแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต�าแหน่งให้คณะกรรมการข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยู่แล้ว 

ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นด�าเนิน 

กระบวนพิจารณาและมีค�าพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด

มาตรา ๑๐๖ สทิธร้ิองทกุข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทกุข์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัิ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีทีไ่ม่อยูใ่นอ�านาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตน้ีิ  

ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริม่แรกก่อนทีส่�านกังานศาลปกครองจะได้รบังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

ให้ ก.ศป. จัดท�าแผนงานในการด�าเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดต้ังและการบริหารงานของ

ส�านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและ 

การบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว

ให้คณะรฐัมนตรีพจิารณาจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุทัว่ไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจ�าเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน  หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑)๒๔ 

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน 

(บาท)

เงินประจ�า

ต�าแหน่ง 

(บาท)

ศาลปกครองสูงสุด ๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐

                                         
๒๔ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ยกเลิกและใช้บัญชี ๒ แทน ต้ังแต่วันที่  

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒)๒๕ 

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน 

(บาท)

เงินประจ�า

ต�าแหน่ง 

(บาท)

ศาลปกครองสูงสุด ๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๙,๒๒๐ ๕๐,๐๐๐

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๗,๐๖๐ ๔๒,๕๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๙๒๐ ๔๑,๕๐๐

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ๖๑,๘๖๐ ๓๐,๐๐๐

                                         
๒๕ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือให้มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง

ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย หรือเนือ่งจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องรบั

ผดิชอบในการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมาย ซึง่ตามอ�านาจหน้าทีข่องศาลปกครองดงักล่าวเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั

การออกกฎค�าสั่งทางปกครอง การกระท�าละเมิดในทางปกครอง หรือการท�าสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่อง

ของกฎหมายมหาชน และโดยทีร่ะบบการพจิารณาและพพิากษาคดจี�าเป็นต้องมกีระบวนการเป็นพเิศษต่างจาก 

คดปีกติทัว่ๆ ไป เพราะผลแห่งค�าพพิากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรอืต้องจ่ายเงนิภาษอีากร

ของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจ 

ทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจ�าเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง 

และต้องมีตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

และประชาชนทัว่ไปซึง่จะถกูกระทบในทางใดทางหนึง่จากค�าพิพากษาของศาลปกครอง รวมทัง้ต้องมหีน่วยงาน 

ธรุการของศาลปกครองทีเ่ป็นอสิระ ฉะนัน้ เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๒๖

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจ�า

ต�าแหน่งตลุาการศาลปกครองท้ายพระราชบญัญติัจัดต้ังศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจ�า

ต�าแหน่งส�าหรบัต�าแหน่งต่าง ๆ  โดยเทยีบเคยีงกับอัตราเงนิเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการตลุาการ

ศาลยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเน่ืองด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของ 

ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอัตราใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของตุลาการศาลปกครอง 

ให้เท่าเทียมกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๗

                                         
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

339กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com



มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่

บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาล

มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครอง 

ที่ขอให้ศาลสั่งใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่ง 

พระราชบญัญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมศาล

โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท�าให้เป็นภาระแก่คู่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท�าให้

ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรก�าหนดให้ศาลปกครอง

มีอ�านาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดี 

ท่ีมีค�าขอให้ปลดเปลือ้งทกุข์อนัอาจค�านวณเป็นราคาเงนิได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง สมควร

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๘

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย 

พระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและ 

เงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้ต้ังแต่ 

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให้ใช้ตั้งแต ่

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญช ี

อัตราเงินเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่งตลุาการศาลปกครองเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตรา 

เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละห้าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก�าหนดให้ตุลาการศาลปกครอง

มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว เพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง 

กับข้าราชการประเภทต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเป็น 

ร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของ อัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรก�าหนดให้กระท�าได้โดยตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                                         
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดท�าการแล้ว

ท�าให้มกีารแยกสญัญาทางปกครองออกจากสญัญาทางแพ่งนบัว่ามผีลส�าคญัอย่างย่ิง ทัง้ในเรือ่งของศาลทีม่เีขต

อ�านาจเหนอืคด ีกฎหมายสารบญัญตัแิละกฎหมายวธิสีบญัญตัทิีจ่ะน�ามาใช้ในคดนีัน้ สญัญาทางปกครองจึงเป็น 

หลักเกณฑ์ใหม่ท่ีแม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพ่ือค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น  

ในแต่ละปีหน่อยงานของรัฐได้ท�าสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลาย

ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมข้อมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้อง

กบัเงนิงบประมาณแผ่นดินจ�านวนมากแต่เนือ่งจากการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดี

ภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคด ี

ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญา 

โดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวนิจิฉัยชีข้าดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาลว่าเป็นสญัญาประเภทใด หากตคีวามว่า 

เป็นสัญญาทางปกครองจะท�าให้ก�าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้ระยะเวลา 

ฟ้องคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหา 

การตีความความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม เพื่อให้เกิด 

ความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้นจึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๓๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภท 

ท่ีต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี 

หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เช่นคดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

เข้าศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้นซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท 

ดงักล่าวด�าเนนิการตามข้ันตอนและมผีูรั้บผดิชอบเช่นเดยีวกบัคดปีกครองทัว่ไป อาจเป็นผลท�าให้การพจิารณา

พิพากษาคดีท่ีต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า 

สมควรเพิม่อ�านาจในการจดัตัง้แผนกหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนในศาลปกครองสงูสดุ หรอืศาลปกครอง 

ชั้นต้น และก�าหนดต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคด ี

ดงักล่าวโดยเฉพาะ อกีทัง้เพือ่ให้การบรหิารงานบคุคลของศาลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ และเหมาะสมกบั 

การอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนตุลาการ 

ศาลปกครองให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                                         
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๓๑

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 

อยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู่ในต�าแหน่งต่อไป

จนกว่าจะครบวาระในวนัที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

ศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ 

ในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บงัคบัให้ประธานศาลปกครองสงูสดุด�าเนนิการให้มกีารเลอืกซ่อมกรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒิุ

ซ่ึงเป็นตุลาการศาลปกครองแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บงัคบั และเมือ่ได้มกีารเลอืกซ่อมแล้ว ให้คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนต�าแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่

พระราชบญัญัตนิีใ้ช้บงัคับ โดยให้ประธานศาลปกครองสงูสดุแจ้งต่อประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตซิึง่ท�าหน้าที่

ประธานวฒุสิภาและนายกรฐัมนตรเีพือ่ทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เพือ่ด�าเนนิการ

เลือกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเมื่อได้มีการเลือกแล้วให้คณะกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย

ให้น�าความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๔๐  

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ มตหิรอืการให้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการศาลปกครองตามมาตรา ๑๒  

ที่ได้มีมติหรือให้ความเห็นชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๑๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

                                         
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐  

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการเลือก และการพ้นจากต�าแหน่ง  

ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการก�าหนดบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ�าเป็น 

ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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