พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เป็ นปี ที 54 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
พ.ศ. 2542"
(1)

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ
"หน่ วยงานทางปกครอง" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่าง
อืนและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดย
พระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที
ได้รับมอบหมายให้ใช้อาํ นาจทางปกครองหรื อให้ดาํ เนิ นกิจการทางปกครอง
"เจ้าหน้าทีของรัฐ" หมายความว่า
(1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรื อผูท้ ีปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานทางปกครอง
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรื อบุคคลซึ งมีกฎหมายให้อาํ นาจใน
การออกกฎ คําสัง หรื อมติใด ๆ ทีมีผลกระทบต่อบุคคล และ
(3) บุคคลทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้า
ของรัฐตาม (1) หรื อ (2)

"คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท" หมายความว่า คณะกรรมการทีจัดตังขึนตามกฎหมายที
มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชีขาดสิ ทธิและหน้าทีตามกฎหมาย
"ตุลาการศาลปกครอง" หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดและตุลาการในศาล
ปกครองชันต้น
"ก.ศป." หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
"คู่กรณี" หมายความว่า ผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่ วยงาน
ทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเข้ามาเป็ นคู่กรณี ดว้ ยการร้องสอดไม่วา่ จะโดยความสมัครใจ
เอง หรื อโดยถูกคําสังศาลปกครองเรี ยกเข้ามาในคดี ทังนี เนื องจากเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื ออาจถูก
กระทบจากผลแห่ งคดีนนั และเพือประโยชน์แห่งการดําเนิ นกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผูม้ ีสิทธิ กระทํา
การแทนด้วย

"คําฟ้ อง" หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่วา่ จะได้เสนอต่อศาลปกครองชันต้น
หรื อศาลปกครองสู งสุ ด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะทีเริ มคดีโดยคําฟ้ องหรื อคําร้องขอ หรื อเสนอใน
ภายหลังโดยคําฟ้ องเพิมเติมหรื อแก้ไข หรื อฟ้ องแย้ง หรื อโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัคร
ใจ หรื อถูกบังคับ หรื อโดยมีคาํ ขอให้พิจารณาใหม่
"กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิน ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อบทบัญญัติอืนทีมีผลบังคับเป็ นการทัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่
กรณี ใดหรื อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
"สัญญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาทีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเป็ น
หน่ วยงานทางปกครองหรื อเป็ นบุคคลซึ งกระทําการแทนรัฐ และมีลกั ษณะเป็ นสัญญาสัมปทาน สัญญา
ทีให้จดั ทําบริ การสาธารณะ หรื อจัดให้มีสิงสาธารณูปโภคหรื อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 4 ให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา 5 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศทีออกโดยทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสู งสุ ดหรื อ ก.ศป. หรื อ ก.ศป.โดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ด เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 6 ระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดตามมาตรา 44 และ
มาตรา 66 ต้องส่ งให้สภาผูแ้ ทนราษฎรในวันทีออกระเบียบดังกล่าวเพือให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

ตรวจสอบได้ ถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีส่ ง
ระเบียบดังกล่าวให้สภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทังหมด
เท่าทีมีอยู่ ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน ให้ทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ดดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนัน
กําหนดวันตามวรรคหนึ งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
หมวด 1
การจัดตังและเขตอํานาจศาลปกครอง
--------------มาตรา 7 ศาลปกครองแบ่งออกเป็ นสองชัน คือ
(1) ศาลปกครองสู งสุ ด
(2) ศาลปกครองชันต้น ได้แก่
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
มาตรา 8 ให้จดั ตังศาลปกครองสู งสุ ดขึนมีทีตังในกรุ งเทพมหานครหรื อในจังหวัดใกล้เคียง
ให้จดั ตังศาลปกครองกลางขึนมีทีตังในกรุ งเทพมหานครหรื อในจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเขต
ตลอดท้องทีกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว่างทีศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอํานาจในท้องทีใดให้ศาลปกครองกลางมี
เขตอํานาจในท้องทีนันด้วย
บรรดาคดีทีเกิดขึนนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยืน
ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางก็ได้ ทังนี ให้อยูใ่ นดุลพินิจของศาลนันทีจะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีทียืน
ฟ้ องเช่นนันได้ เว้นแต่คดีทีโอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตังและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระทําโดย
พระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึงปริ มาณคดีและการบริ หารบุคลากรของศาลปกครองโดยจะกําหนดให้เขต
อํานาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้

ศาลปกครองสู งสุ ด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิ ดทําการเมือใดให้
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปิ ดทําการของศาลปกครอง
มาตรา 9 ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาหรื อมีคาํ สังในเรื องดังต่อไปนี
(1) คดีพิพาทเกียวกับการทีหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คําสังหรื อการกระทําอืนใดเนื องจากกระทําโดยไม่มีอาํ นาจ
หรื อนอกเหนืออํานาจหน้าทีหรื อไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อโดยไม่ถูกต้องตามรู ปแบบขันตอน หรื อ
วิธีการอันเป็ นสาระสําคัญทีกําหนดไว้สาํ หรับการกระทํานันหรื อโดยไม่สุจริ ตหรื อมีลกั ษณะเป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม หรื อมีลกั ษณะเป็ นการสร้างขันตอนโดยไม่จาํ เป็ น
หรื อสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรื อเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกียวกับการทีหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐละเลยต่อหน้าที
ตามทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกียวกับการกระทําละเมิดหรื อความรับผิดอย่างอืนของหน่ วยงานทางปกครอง
หรื อเจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิดจากการใช้อาํ นาจตามกฎหมาย หรื อจากกฎ คําสังปกครอง หรื อคําสัง
อืน หรื อจากการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกียวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีทีมีกฎหมายกําหนดให้หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐฟ้ องคดีต่อศาล
เพือบังคับให้บุคคลต้องกระทําหรื อละเว้นกระทําอย่างหนึงอย่างใด
(6) คดีพิพาทเกียวกับเรื องทีมีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองเรื อง
ดังต่อไปนีไม่อยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง
(1) การดําเนิ นการเกียวกับวินยั ทหาร
(2) การดําเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ าย
ตุลาการ
(3) คดีทีอยูใ่ นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรื อศาลชํานัญพิเศษอืน
มาตรา 10 ศาลปกครองชันต้นมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทีมีอยูใ่ นอํานาจศาล
ปกครอง เว้นแต่คดีทีอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด
มาตรา 11 ศาลปกครองสู งสุ ดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี

(1) คดีพิพาทเกียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามทีทีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดประกาศกําหนด
(2) คดีพิพาทเกียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรื อกฎทีออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรื อโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(3) คดีทีมีกฎหมายกําหนดให้อยูใ่ นอํานาจศาลปกครองสู งสุ ด
(4) คดีทีอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครองชันต้น
หมวด 2
ตุลาการศาลปกครอง
--------------มาตรา 12 ในศาลปกครองสู งสุ ด ให้มีตาํ แหน่ งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี
(1) ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
(2) รองประธานศาลปกครองสู งสุ ด
(3) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสู งสุ ด
(4) ตุลาการศาลปกครองสู งสุ ด
ทังนี ตามที ก.ศป.กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา 13 ผูท้ ีจะได้รับแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสี สิ บห้าปี
(3) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขานิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อในการบริ หารราชการแผ่นดิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป.
กําหนด และ
(4) มีคุณสมบัติอืนอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(ก) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการร่ างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรื อกรรมการ
กฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าตุลาการหัวหน้าคณะศาล
ปกครองชันต้น

(ค) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาหรื อเทียบเท่า
หรื อตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสู งสุ ด
(ง) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าอัยการพิเศษประจําเขตหรื อ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าอธิบดีหรื อเทียบเท่าหรื อตําแหน่ง
อืนในหน่วยงานของรัฐทีเทียบเท่าตามที ก.ศป.ประกาศกําหนด
(ฉ) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรื อวิชาทีเกียวกับการบริ หารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหน่งหรื อ
เคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรื อศาสตราจารย์พิเศษ
(ช) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป.ประกาศกําหนด

มาตรา 14 ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามในขณะดํารง
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี
(1) เป็ นข้าราชการอืนซึ งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลใด
(3) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน ผูบ้ ริ หารท้องถินกรรมการ
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งทีรับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าทีใน
พรรคการเมือง
(4) เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(5) เป็ นกรรมการในหน่ วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจาก ก.ศป.
(6) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อทีปรึ กษา หรื อดํารงตําแหน่งอืนใดทีมีลกั ษณะงานคล้ายกัน
ในห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
(7) เป็ นทนายความหรื อประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพอย่างอืนหรื อดํารงตําแหน่ งหรื อ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบตั ิหน้าทีตามระเบียบที ก.ศป.กําหนด

มาตรา 15 ให้ ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และมีความ
เหมาะสมทีจะแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด แล้วให้เสนอรายชือต่อนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรี นาํ รายชือดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับ
รายชือ เมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง
ให้ ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคนหนึงเป็ นประธานศาลปกครอง
สูงสุ ด แล้วให้เสนอชือต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี นาํ เสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับการเสนอชือ เมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความ
กราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
การแต่งตังตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ดคนใดให้ดาํ รงตําแหน่งรองประธานศาลปกครอง
สูงสุ ดและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสู งสุ ด ให้ ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกแล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ
ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตังต่อไป
วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสู งสุ ง รองประธานศาลปกครองสู งสุ ดตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองสู งสุ ด และตุลาการศาลปกครองสู งสุ ด ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดย
ความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
มาตรา 16 ผูซ้ ึ งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดาํ รงตําแหน่ งตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ดผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ต้องลาออกจากการทีเป็ นบุคคลซึ งมีลกั ษณะต้องห้ามหรื อ
แสดงหลักฐานให้เป็ นทีเชือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพหรื อการใด ๆ อันมีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายกรัฐมนตรี ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
มาตรา 17 ในศาลปกครองชันต้นแต่ละศาล ให้มีตาํ แหน่ งตุลาการศาลปกครองดังต่อไปนี
(1) อธิบดีศาลปกครองชันต้น
(2) รองอธิบดีศาลปกครองชันต้น
(3) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชันต้น
(4) ตุลาการศาลปกครองชันต้น
ทังนี ตามจํานวนที ก.ศป.กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
วุฒิสภา
มาตรา 18 ผูท้ ีจะได้รับแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองชันต้นต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสามสิ บห้าปี
(3) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขานิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อในการบริ หารราชการแผ่นดิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป.
กําหนด และ
(4) มีคุณสมบัติอืนอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(ก) รับราชการหรื อเคยรับราชการเป็ นพนักงานผูร้ ับผิดชอบสํานวนหรื อเลขานุ การ
กรรมการร่ างกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) รับราชการหรื อเคยรับราชการไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในตําแหน่ งพนักงานคดีปกครองใน
ระดับที ก.ศป.กําหนด
(ค) รับราชการหรื อเคยรับราชการไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าผูพ้ ิพากษาศาล
แพ่งหรื อศาลอาญาหรื อเทียบเท่า หรื อตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
(ง) รับราชการหรื อเคยรับราชการไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในตําแหน่ งอัยการจังหวัดหรื อ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรื อเคยรับราชการไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าข้าราชการพล
เรื อนระดับ 8 หรื อตําแหน่ งอืนในหน่ วยงานของรัฐทีเทียบเท่า ทังนี ตามที ก.ศป.ประกาศกําหนด
(ฉ) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรื อวิชาทีเกียวกับการบริ หารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหน่งหรื อ
เคยดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ ารองศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
(ช) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงาน
ของรัฐนับแต่สาํ เร็ จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่ วยงานของรัฐนับแต่สาํ เร็ จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่นอ้ ย
กว่าหกปี
(ซ) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี และมี
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป. ประกาศกําหนด
ให้นาํ ความในมาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บงั คับแก่ตุลาการในศาลปกครองชันต้นโดย
อนุโลม

มาตรา 19 ให้ ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติตามมาตรา 18 และมีความ
เหมาะสมทีจะแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองชันต้น แล้วให้เสนอรายชือต่อนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
ให้ ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชันต้น เพือดํารงตําแหน่ งอธิบดีศาล
ปกครองชันต้น รองอธิบดีศาลปกครองชันต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชันต้น แล้วให้
เสนอรายชือต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง
ให้นาํ ความในมาตรา 15 วรรคสี มาใช้บงั คับแก่การแต่งตังตุลาการในศาลปกครองชันต้น
โดยอนุโลม
มาตรา 20 ก่อนเข้ารับหน้าทีตุลาการศาลปกครองครังแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย
สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยถ้อยคําดังต่อไปนี

"ข้าพระพุทธเจ้า (ชือผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริ ย ์ และจะปฏิบตั ิหน้าทีในพระปรมาภิไธยด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตโดยปราศจากอคติทงั
ปวง เพือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุ ขแห่ งราชอาณาจักรทังจะรักษาไว้และ
ปฏิบตั ิตามซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ"
มาตรา 21 ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สิ นปี งบประมาณทีตุลาการศาลปกครองผูน้ นมี
ั อายุครบหกสิ บห้าปี บริ บูรณ์เว้นแต่จะ
ผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปตามมาตรา 31
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 มาตรา 14 หรื อมาตรา 18
(5) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริ ต หรื อจิตฟันเฟื อนไม่
สมประกอบ
(7) เป็ นโรคหรื อมีกายหรื อจิตใจไม่เหมาะสมทีจะเป็ นตุลาการศาลปกครองตามทีระบุไว้ใน
ประกาศที ก.ศป.กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด

(8) ถูกสังให้ออกจากราชการตามมาตรา 22
(9) ถูกไล่ออกตามมาตรา 23
การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึงนอกจาก (1) ให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้พน้ จากตําแหน่ง
มาตรา 22 ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่ งการเป็ นตุลาการศาล
ปกครองตามที ก.ศป.กําหนด
ก.ศป.อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ในกรณี ทีกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผถู ้ กู สังให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
บํานาญ แต่การให้ออกจากราชการเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนให้ทาํ ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนีด้วย
(1) ปฏิบตั ิหน้าทีบกพร่ องอย่างร้ายแรงหรื อประพฤติตนไม่สมควรตามทีกําหนดในวินยั
แห่ งการเป็ นตุลาการศาลปกครอง
(2) หย่อนความสามารถในอันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรื อเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที
ราชการได้โดยสมําเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
(3) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ
(4) มีกรณี ตามมาตรา 21 (4) (5) (6) หรื อ (7)
มาตรา 23 ก.ศป.อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(1) ทุจริ ตต่อหน้าทีราชการ
(2) กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามทีกําหนดในวินัยแห่ งการเป็ นตุลาการศาลปกครอง
(3) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
มาตรา 24 ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ งตามมาตรา 22
(1) (2) หรื อ (4) ประกอบกับมาตรา 21 (4) หรื อ (7) หรื อตามมาตรา 23 (1) หรื อ (2) ให้ ก.ศป.ตัง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดหรื อตุลาการในศาลปกครองชันต้น
จํานวนสี คน และกรรมการข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนซึ งได้รับ
แต่งตังจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนจํานวนหนึงคน เป็ นกรรมการ เพือทําการสอบสวน
ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอาํ นาจเรี ยกให้หน่ วยงานทางปกครองหรื อ
บุคคลใดให้ขอ้ เท็จจริ ง ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ส่งเอกสารหลักฐานทีเกียวกับเรื องทีสอบสวนได้

ในระหว่างการสอบสวนหรื อพิจารณาตามวรรคหนึ ง ถ้า ก.ศป.เห็นว่าการให้ผถู ้ ูกสอบสวน
หรื อพิจารณาปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการจะมีมติให้พกั ราชการก็ได้
การให้พกั ราชการนัน ให้พกั ตลอดเวลาทีสอบสวนหรื อพิจารณา เมือสอบสวนหรื อ
พิจารณาเสร็ จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผูถ้ ูกให้พกั ราชการมิได้กระทําการตามทีถูกสอบสวนหรื อพิจารณาก็ให้ผู ้
นันคงอยูใ่ นราชการตามเดิม
วิธีการสอบสวนและสิ ทธิของผูถ้ ูกกล่าวหาและบุคคลทีเกียวข้องให้เป็ นไปตามระเบียบ
ที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
มาตรา 25 ตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดพ้นจากตําแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็ น
การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 21 วรรคหนึ ง (5) มาตรา 22 หรื อมาตรา 23 ก.ศป.อาจพิจารณาคัดเลือกผู ้
นันให้กลับเข้ารับราชการเป็ นตุลาการศาลปกครองในตําแหน่ งไม่สูงกว่าตําแหน่ งเดิมหรื อเทียบเท่าก็
ได้ ถ้าผูน้ ันมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 18 แล้วแต่กรณี
มาตรา 26 ตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยนหนั
ื งสื อขอ
ลาออก เมือประธานศาลปกครองสู งสุ ดสังอนุ ญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณี ทีตุลาการศาลปกครองลาออกเพือดํารงตําแหน่งทีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญตําแหน่ง
ทางการเมือง หรื อเพือสมัครรับเลือกตัง ให้การลาออกมีผลตังแต่วนั ทีผูน้ นลาออก
ั
นอกจากกรณี ตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสู งสุ ดเห็นว่าจําเป็ นเพือประโยชน์แก่
ทางราชการ จะยับยังการอนุ ญาตให้ลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ทีขอลาออกก็ได้
มาตรา 27 การย้ายตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดไปดํารงตําแหน่งอืนในศาลปกครองจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูน้ นั และให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดมีอาํ นาจแต่งตัง
ได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ศป.ตามระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสู งสุ ด
ความในวรรคหนึ งมิให้ใช้บงั คับกับการเลือนตําแหน่ งให้สูงขึน หรื อเป็ นการย้าย
ประจําปี หรื อเป็ นกรณี ทีอยูใ่ นระหว่างถูกดําเนิ นการทางวินยั หรื อตกเป็ นจําเลยในคดีอาญาทีศาลมี
คําสังประทับฟ้ องแล้ว
มาตรา 28 ประธานศาลปกครองสู งสุ ดต้องรับผิดชอบให้งานของศาลปกครองเป็ นไปโดย
เรี ยบร้อยตามระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ด โดยมีรองประธานศาลปกครองสู งสุ ดช่วยปฏิบตั ิหน้าทีตามทีประธานศาลปกครองสู งสุ ด
มอบหมาย

อธิบดีศาลปกครองชันต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนันเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยตาม
ระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดโดยมีรอง
อธิบดีศาลปกครองชันต้นช่วยปฏิบตั ิหน้าทีตามทีอธิบดีศาลปกครองชันต้นมอบหมาย
ในกรณี ทีตําแหน่งประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื ออธิบดีศาลปกครองชันต้นว่างลง หรื อมี
แต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุ ดหรื อรองอธิบดีศาลปกครองชันต้น หรื อ
ตุลาการศาลปกครองอืน แล้วแต่กรณี ปฏิบตั ิหน้าทีแทนตามระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนย่อมมีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผู้
ซึงตนแทน
มาตรา 29 การเปลียนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึงองค์คณะใดเนื องจากตุลา
การศาลปกครองผูใ้ ดพ้นจากตําแหน่ ง ถูกพักราชการ ได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ ง
อืน เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอืนทําให้ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีทีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดกําหนด
ตุลาการศาลปกครองซึ งเข้ามาแทนทีตามวรรคหนึง ให้มีอาํ นาจตรวจสํานวนและลงลายมือ
ชือในคําพิพากษาได้
มาตรา 30 ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ งตามบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัตินี
เมือเริ มต้นปี งบประมาณประจําปี ให้ตุลาการศาลปกครองแต่ละคนได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ งเพิมขึนจากเดิมทีได้รับอยูเ่ ป็ นจํานวนเท่ากับอัตราการเปลียนแปลงดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
ของปี ทีล่วงมาทีกระทรวงพาณิ ชย์คาํ นวณเพือใช้ในราชการ
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนในกรณี เดินทาง
ไปราชการ ทังนี ตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เพือประโยชน์ในการรับบําเหน็จบํานาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็ นข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ในการนีให้สาํ นักงานศาลปกครองเป็ นเจ้าหน้าที
ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง
มาตรา 31 ให้ ก.ศป.จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีของตุลาการศาล
ปกครองทีจะมีอายุครบหกสิ บห้าปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณถัดไป
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีตามวรรคหนึงให้เป็ นไป
ตามระเบียบที ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด

ตุลาการศาลปกครองซึ งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ ง ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไป
ได้จนถึงวันสิ นปี งบประมาณทีผูน้ นมี
ั อายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
มาตรา 32 ให้กรณี ทีข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินผูใ้ ดได้รับ
แต่งตังเป็ นตุลาการศาลปกครอง เพือประโยชน์ในการรับบําเหน็จบํานาญ ให้ถือเวลาราชการหรื อเวลา
ทํางานของผูน้ ันในขณะทีเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นเวลา
ราชการของตุลาการศาลปกครองผูน้ นั และให้นาํ กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรื อ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา 33 เครื องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็ นไปตามที ก.ศป.
ประกาศกําหนด
วันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป.ประกาศกําหนด
มาตรา 34 ในการปฏิบตั ิหน้าที ให้ตุลาการศาลปกครองเป็ นเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลา
การตามประมวล-กฎหมายอาญา

หมวด 3
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
--------------มาตรา 35 กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒิใน ก.ศป.ตามมาตรา 279 ของ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(1) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ ง (2) ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยต้องเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดจํานวนหกคน ซึงได้รับเลือกจากตุลาการใน
ศาลปกครองสู งสุ ด และเป็ นตุลาการในศาลปกครองชันต้นจํานวนสามคนซึ งได้รับเลือกจากตุลาการใน
ศาลปกครองชันต้น
(2) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ ง (3) ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 14
ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองเป็ นเลขานุ การของ ก.ศป.

มาตรา 36 การเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ ง (2) ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี ให้เลขาธิ การสํานักงาน
ศาลปกครองจัดทําบัญชีรายชือบุคคลผูม้ ีสิทธิ ได้รับเลือกโดยแยกเป็ นประเภทตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ดและตุลาการในศาลปกครองชันต้น ส่ งไปยังตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดหรื อตุลาการในศาล
ปกครองชันต้น แล้วแต่กรณี และให้แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานทีทีจะทําการเลือกไปด้วย
ให้มีคณะกรรมการดําเนิ นการเลือกประกอบด้วยเลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองตุลาการ
ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิ ติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคนซึ งประธานศาล
ปกครองสู งสุ ดเป็ นผูค้ ดั เลือก เป็ นกรรมการ มีหน้าทีในการดําเนิ นการเกียวกับการเลือกกรรมการตุลา
การผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก
ให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็ นไปโดยถูกต้องและเรี ยบร้อย
มาตรา 37 การเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ ง (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยซึ งได้รับเลือกจากวุฒิสภา ให้วุฒิสภาตังคณะกรรมาธิการขึนคณะหนึงเพือ
พิจารณาเสนอรายชือบุคคลทีเห็นสมควรจํานวนหกคนต่อวุฒิสภาเพือพิจารณาต่อไป
มาตรา 38 การเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ ง (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยซึ งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอชือบุคคลที
เห็นสมควรจะได้รับเลือกต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาลงมติ
มาตรา 39 กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 35 วรรคหนึ ง (1) และ (2) ให้อยูใ่ น
ตําแหน่งคราวละสองปี โดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ถ้าตําแหน่ งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนิ นการเพือให้มีการเลือกซ่ อมภายในหกสิ บวันนับ
แต่วนั ทีตําแหน่ งว่างลง เว้นแต่วาระการอยูใ่ นตําแหน่งของกรรมการผูน้ นจะเหลื
ั
อไม่ถึงเก้าสิ บวันจะไม่
ดําเนินการเลือกซ่ อมก็ได้
กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ งได้รับเลือกซ่ อมให้อยูใ่ นตําแหน่ งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่
ของผูซ้ ึ งตนแทน
มาตรา 40 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตาม
มาตรา 35 วรรคหนึ ง (1) และ (2) พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้นจากตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด หรื อตุลาการในศาลปกครองชันต้น ใน
กรณี ทีเป็ นกรรมการตามมาตรา 35 วรรคหนึ ง (1)

(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13 หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 14
มาตรา 41 การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานศาลปกครองสู งสุ ดไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้รองประธานศาล
ปกครองสู งสุ ดปฏิบตั ิหน้าทีแทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที
ได้ ให้ทีประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุม
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการใน ก.ศป.ว่างลง ให้กรรมการทีเหลือปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปได้ แต่
ต้องมีกรรมการเหลือพอทีจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออก
เสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ให้ ก.ศป.มีอาํ นาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ให้ ก.ศป.มีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการเพือดําเนิ นการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด 4
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
--------------ส่ วนที 1
การฟ้องคดีปกครอง
--------------มาตรา 42 ผูใ้ ดได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย หรื ออาจจะเดือดร้อนหรื อเสี ยหายโดยมิ
อาจหลีกเลียงได้อนั เนื องจากการกระทําหรื อการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าทีของรัฐหรื อมีขอ้ โต้แย้งเกียวกับสัญญาทางปกครองหรื อกรณี อืนใดทีอยูใ่ นเขตอํานาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรื อบรรเทาความเดือนร้อนหรื อความเสี ยหายหรื อยุติขอ้ โต้แย้ง
นัน ต้องมีคาํ บังคับตามทีกําหนดในมาตรา 72 ผูน้ นมี
ั สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณี ทีมีกฎหมายกําหนดขันตอนหรื อวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อ
เสี ยหายในเรื องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้ องคดีปกครองในเรื องนันจะกระทําได้ต่อเมือมีการดําเนิ นการตาม
ขันตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสังการตามกฎหมายนันหรื อมิได้มีการสังการภายในเวลาอัน
สมควร หรื อภายในเวลาทีกฎหมายนันกําหนด

มาตรา 43 ในกรณี ทีผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรื อการกระทําใดของ
หน่ วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าทีของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื องพร้อม
ความเห็นต่อศาลปกครองได้ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและ
หน้าทีเสมือนหนึงเป็ นผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42
มาตรา 44 การดําเนิ นการทังปวงเกียวกับการฟ้ อง การร้องสอด การเรี ยกบุคคลหน่ วยงาน
ทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าทีของรัฐเข้ามาเป็ นคู่กรณี ในคดี การดําเนิ นกระบวนพิจารณาการรับฟั ง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดโดยระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
มาตรา 45 คําฟ้ องให้ใช้ถอ้ ยคําสุ ภาพและต้องมี
(1) ชือและทีอยูข่ องผูฟ้ ้ องคดี
(2) ชือหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องอันเป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดี
(3) การกระทําทังหลายทีเป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดี พร้อมทังข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ตาม
สมควรเกียวกับการกระทําดังกล่าว
(4) คําขอของผูฟ้ ้ องคดี
(5) ลายมือชือของผูฟ้ ้ องคดี ถ้าเป็ นการยืนฟ้ องคดีแทนผูอ้ ืนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้
ฟ้ องคดีมาด้วย
คําฟ้ องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึง หรื อไม่ชดั เจน หรื อไม่อาจเข้าใจได้ให้สาํ นักงาน
ศาลปกครองให้คาํ แนะนําแก่ผฟู ้ ้ องคดีเพือดําเนิ นการแก้ไขเพิมเติมคําฟ้ องนันให้ถูกต้อง ในการนี ให้ถือ
วันทียืนฟ้ องครังแรกเป็ นหลักในการนับอายุความ
ในกรณี ทีมีผปู ้ ระสงค์จะฟ้ องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านันอาจยืนคํา
ฟ้ องร่ วมกันเป็ นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผฟู ้ ้ องคดีคนใดเป็ นผูแ้ ทนของผูฟ้ ้ องคดีทุกคนในการ
ดําเนินคดีต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี ให้ถือว่าการกระทําของผูแ้ ทนผูฟ้ ้ องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพัน
ผูฟ้ ้ องคดีทุกคน
การฟ้ องคดีไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมศาล เว้นแต่การฟ้ องคดีขอให้สังให้ใช้เงินหรื อส่ งมอบ
ทรัพย์สินอันสื บเนื องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ ง (3) หรื อ (4) ให้เสี ยค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อย
ละสองจุดห้าของทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน
สองแสนบาท

ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณี จะดําเนินการทังปวงด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจ
ให้ทนายความหรื อบุคคลอืนซึ งมีคุณสมบัติตามระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ดกําหนดเพือฟ้ องคดีหรื อดําเนิ นการแทนได้
มาตรา 46 คําฟ้ องให้ยนต่
ื อพนักงานเจ้าหน้าทีของศาลปกครอง ในการนี อาจยืนคําฟ้ องโดย
ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้ และเพือประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันทีส่ งคําฟ้ องแก่เจ้า
พนักงานไปรษณี ยเ์ ป็ นวันทียืนคําฟ้ องต่อศาลปกครอง
มาตรา 47 การฟ้ องคดีทีอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลปกครองชันต้น ให้ยนฟ้
ื องต่อศาล
ปกครองชันต้นทีผูฟ้ ้ องคดีมีภูมิลาํ เนาหรื อทีมูลคดีเกิดขึนในเขตศาลปกครองชันต้นนัน
การฟ้ องคดีทีอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลปกครองสู งสุ ด ให้ยนฟ้
ื องต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ในกรณี ทีศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีทีฟ้ องต่อศาลปกครองนันอยูใ่ นเขตอํานาจของศาล
ปกครองอืน ให้ส่งคําฟ้ องนันไปให้ศาลปกครองทีมีเขตอํานาจเพือพิจารณา ในกรณี ทีศาลปกครอง
ชันต้นมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื องเขตอํานาจศาล ให้ศาลปกครองทีรับคําฟ้ องไว้หลังสุ ดเสนอ
ความเห็นต่อศาลปกครองสู งสุ ดเพือมีคาํ สังในเรื องเขตอํานาจศาล
การพิจารณาคดีทียืนไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระทําในศาลปกครองนันตามวันเวลาทํา
การ เว้นแต่ในกรณี ทีมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ นหรื อเพือความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสังให้
ดําเนินการพิจารณาในสถานทีอืนหรื อในวันหยุดหรื อในวันเวลาใดก็ได้
มาตรา 48 ให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นผูป้ ระกาศสถานทีตังและวันเวลาทําการ
ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา
ศาลปกครองแห่ งหนึ ง ๆ อาจมีสถานทีทําการเฉพาะการได้ตามจํานวนทีเหมาะสมตามที
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดจะได้ประกาศสถานทีตังและวันเวลาทําการของสถานทีทําการเฉพาะการใน
ราชกิจจานุ เบกษา
ทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดมีอาํ นาจกําหนดให้การยืนฟ้ องและการ
ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดเกียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานทีทําการ
เฉพาะการของศาลปกครองก็ได้
มาตรา 49 การฟ้ องคดีปกครองจะต้องยืนฟ้ องภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีรู ้หรื อควรรู ้ถึง
เหตุแห่ งการฟ้ องคดี หรื อนับแต่วนั ทีพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีผูฟ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อร้องขอต่อ
หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐเพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดและไม่ได้รับ
หนังสื อชีแจงจากหน่ วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าทีของรัฐหรื อ

ได้รับแต่เป็ นคําชีแจงทีผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนด
ไว้เป็ นอย่างอืน
มาตรา 50 คําสังใดทีอาจฟ้ องต่อศาลปกครองได้ ให้ผอู ้ อกคําสังระบุวธิ ี การยืนคําฟ้ องและ
ระยะเวลาสําหรับยืนคําฟ้ องไว้ในคําสังดังกล่าวด้วย
ในกรณี ทีปรากฏต่อผูอ้ อกคําสังใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ งให้ผนู ้ นั
ดําเนินการแจ้งข้อความซึ งพึงระบุตามวรรคหนึงให้ผรู ้ ับคําสังทราบโดยไม่ชกั ช้าในกรณี นีให้ระยะเวลา
สําหรับยืนคําฟ้ องเริ มนับใหม่นบั แต่วนั ทีผูร้ ับคําสังได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยืนคําฟ้ องมีกาํ หนดน้อยกว่าหนึ ง
ปี ให้ขยายเวลาสําหรับยืนคําฟ้ องเป็ นหนึ งปี นับแต่วนั ทีได้รับคําสัง
มาตรา 51 การฟ้ องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ ง (3) หรื อ (4) ให้ยนฟ้
ื องภายในหนึ งปี นับแต่
วันทีรู ้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทีมีเหตุแห่ งการฟ้ องคดี
มาตรา 52 การฟ้ องคดีปกครองทีเกียวกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะหรื อสถานะของ
บุคคลจะยืนฟ้ องคดีเมือใดก็ได้
การฟ้ องคดีปกครองทียืนเมือพ้นกําหนดเวลาการฟ้ องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที
ยืนฟ้ องนันจะเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรื อมีเหตุจาํ เป็ นอืนโดยศาลเห็นเองหรื อคู่กรณี มีคาํ ขอ ศาล
ปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้
มาตรา 53 ในกรณี ทีคู่กรณี ฝ่ายหนึ งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดีให้ศาล
ปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผูจ้ ดั การมรดก ผูป้ กครองทรัพย์มรดก หรื อผูส้ ื บสิ ทธิของ
คู่กรณี ผนู ้ นจะมี
ั
คาํ ขอเข้ามาแทนทีคู่กรณี ผถู ้ ึงแก่ความตาย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะมีคาํ ขอเข้ามา โดยมีคาํ
ขอเข้ามาเองหรื อโดยทีศาลหมายเรี ยกให้เข้ามา เนื องจากคู่กรณี ฝ่ายหนึงฝ่ ายใดมีคาํ ขอ คําขอเช่นว่านี
จะต้องยืนภายในกําหนดหนึ งปี นับแต่วนั ทีคู่กรณี ผนู ้ นถึ
ั งแก่ความตาย
ถ้าไม่มีคาํ ขอของบุคคลดังกล่าว หรื อไม่มีคาํ ขอของคู่กรณี ฝ่ายหนึ งฝ่ ายใดภายในเวลาที
กําหนดตามวรรคหนึ ง ศาลปกครองจะมีคาํ สังจําหน่ ายคดีนนก็
ั ได้
ส่ วนที 2
การดําเนินคดีปกครอง
---------------

มาตรา 54 ศาลปกครองสู งสุ ดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดอย่างน้อยห้าคนจึงจะ
เป็ นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชันต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชันต้นอย่างน้อยสามคนจึงจะเป็ นองค์
คณะพิจารณาพิพากษา
มาตรา 55 การพิจารณาพิพากษาคดีตอ้ งดําเนิ นการให้เสร็ จสิ นไปโดยเร็ วแต่ตอ้ งเปิ ดโอกาส
ให้คู่กรณี ชีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชีแจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชีแจงต้องทํา
เป็ นหนังสื อ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีศาลอนุญาตให้ชีแจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล
คู่กรณี มีสิทธิ ขอตรวจดูพยานหลักฐานทีแต่ละฝ่ ายได้ยนไว้
ื ในสํานวน เว้นแต่กรณี ใดมี
กฎหมายคุม้ ครองให้ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยหรื อศาลปกครองเห็นว่าจําเป็ นต้องไม่เปิ ดเผยเพือมิให้เกิดความ
เสี ยหายแก่การดําเนิ นงานของรัฐ แต่กรณี ทีไม่เปิ ดเผยดังกล่าวศาลปกครองจะนํามาใช้รับฟั งในการ
พิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริ งได้ตาม
ความเหมาะสม ในการนี ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ ชียวชาญหรื อ
พยานหลักฐานอืนนอกเหนื อจากพยานหลักฐานของคู่กรณี ได้ตามทีเห็นสมควร
พยานบุคคลหรื อพยานผูเ้ ชียวชาญทีศาลปกครองเรี ยกมาให้ถอ้ ยคําหรื อทําความเห็นต่อศาล
ปกครองมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 56 เมือมีการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายสํานวนคดีในศาลปกครองนันให้
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื ออธิบดีศาลปกครองชันต้นปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีมีการจัดองค์คณะทีมีความเชียวชาญในประเภทคดีดา้ นใดด้านหนึงเป็ นการ
เฉพาะ ต้องจ่ายสํานวนคดีให้ตรงกับความเชียวชาญขององค์คณะทีจัดไว้
(2) ในกรณี ทีมีการแบ่งพืนทีรับผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายสํานวนคดีทีมีมูลคดี
เกิดขึนในพืนทีให้แก่องค์คณะทีจัดไว้
(3) ในกรณี ทีไม่มีการจัดองค์คณะตาม (1) หรื อ (2) หรื อมีการจัดไว้ลกั ษณะเดียวกันหลาย
องค์คณะ หรื อองค์คณะทีรับผิดชอบคดีดงั กล่าวมีคดีคา้ งการพิจารณาอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ งหากจ่าย
สํานวนคดีให้แก่องค์คณะนันจะทําให้คดีล่าช้า หรื อกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสํานวน
คดีโดยใช้วิธีการใดทีไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะใด
เมือองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับสํานวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
สูงสุ ดหรื อตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชันต้นในองค์คณะนัน แล้วแต่กรณี แต่งตังตุลาการศาล
ปกครองในคณะของตนคนหนึงเป็ นตุลาการเจ้าของสํานวน เพือเป็ นผูด้ าํ เนินการรวบรวมข้อเท็จจริ ง

จากคําฟ้ อง คําชีแจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานทีเกียวข้อง ทังนี โดยมีพนักงานคดี
ปกครองเป็ นผูช้ ่วยดําเนินการตามทีตุลาการเจ้าของสํานวนมอบหมาย
เมือได้มอบสํานวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสํานวนคนใดแล้ว หรื อได้จ่ายสํานวนคดีให้แก่
องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรี ยกคืนสํานวนคดีหรื อโอนสํานวนคดี เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี
(1) เมือมีการโอนคดีตามทีระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดกําหนด
(2) เมือมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของสํานวนสําหรับกรณี เรี ยกคืนสํานวนหรื อตุลาการศาล
ปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานันถูกคัดค้าน หรื อไม่ครบองค์คณะสําหรับกรณี โอนสํานวน
(3) เมือตุลาการเจ้าของสํานวนหรื อองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีคา้ งการพิจารณาอยูเ่ ป็ น
จํานวนมากซึ งจะทําให้การพิจารณาคดีล่าช้า และตุลาการเจ้าของสํานวนหรื อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ขอสละสํานวนคดีทีตนรับผิดชอบอยู่
มาตรา 57 ให้ตุลาการเจ้าของสํานวนทําหน้าทีตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริ ง
และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนิ นการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคดีนนั
ในระหว่างการดําเนิ นการของตุลาการเจ้าของสํานวนตามวรรคหนึง ให้เปิ ดโอกาสให้
คู่กรณี ได้ทราบถึงข้ออ้างหรื อข้อแย้งของแต่ละฝ่ าย และให้คู่กรณี แสดงพยานหลักฐานของฝ่ ายตนเพือ
ยืนยันหรื อหักล้างข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายได้ เมือตุลาการเจ้าของสํานวนเห็นว่าได้รวบรวม
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของสํานวนทําความเห็นเสนอให้องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเพือพิจารณาคดีต่อไป
ในการให้โอกาสคู่กรณี ตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของสํานวนกําหนดให้คู่กรณี แสดง
พยานหลักฐานของฝ่ ายตนภายในระยะเวลาทีกําหนด ถ้าคู่กรณี มิได้ปฏิบตั ิภายในระยะเวลาที
กําหนด ให้ถือว่าคู่กรณี ทีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนันไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุ นหรื อยอมรับ
ข้อเท็จจริ งตามพยานหลักฐานของคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
ต่อไปตามทีเห็นเป็ นการยุติธรรม
ในกรณี ทีหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาที
กําหนดตามวรรคสามหรื อมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผูบ้ งั คับบัญชา ผูก้ าํ กับ
ดูแล ผูค้ วบคุม หรื อนายกรัฐมนตรี เพือดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งหรื อสังการหรื อลงโทษทางวินยั ต่อไปก็
ได้ ทังนี โดยไม่เป็ นการตัดอํานาจทีศาลจะมีคาํ สังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล
การปฏิบตั ิหน้าทีของตุลาการเจ้าของสํานวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็ นไปตามที
กําหนดในระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด

มาตรา 58 ก่อนวันนังพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของสํานวนส่ งมอบสํานวนคดีให้ผแู ้ ถลง
คดีปกครองพิจารณา และให้ผแู ้ ถลงคดีปกครองจัดทําสรุ ปข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตน
ในการวินิจฉัยคดีนนเสนอต่
ั
อองค์คณะพิจารณาพิพากษาและให้มาชีแจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณา
พิพากษาในวันนังพิจารณาคดีนนั และให้มีสิทธิอยูร่ ่ วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึ กษาเพือ
พิพากษาคดีนนั และให้มีสิทธิอยูร่ ่ วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึ กษาเพือพิพากษาคดีนนั
ได้ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการวินิจฉัยคดีนนั
ในการนังพิจารณาคดีใด ถ้าผูแ้ ถลงคดีปกครองเห็นว่าข้อเท็จจริ งในการพิจารณาคดี
เปลียนแปลงไป ให้ผแู้ ถลงคดีปกครองจัดทําสรุ ปข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย และความเห็ นของตนขึนใหม่
เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพือพิจารณาต่อไป
ให้อธิบดีศาลปกครองชันต้นหรื อประธานศาลปกครองสู งสุ ดแต่งตังผูแ้ ถลงคดีปกครอง
จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ งในศาลนันทีมิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนนั
ผูแ้ ถลงคดีปกครองในศาลปกครองสู งสุ ดอาจแต่งตังจากตุลาการศาลปกครองชันต้นก็ได้
การแต่งตังและการปฏิบตั ิหน้าทีของผูแ้ ถลงคดีปกครองให้เป็ นไปตามระเบียบของที
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
บทบัญญัติในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับกับคดีทีกําหนดในระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสู งสุ ด
มาตรา 59 ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนังพิจารณาคดี
อย่างน้อยหนึ งครังเพือให้คู่กรณี มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ก่อนการนังพิจารณาคดีครังแรกให้ส่งสรุ ปข้อเท็จจริ งของตุลาการเจ้าของสํานวนให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ในการนี ให้คู่กรณี มีสิทธิยนคํ
ื าแถลงรวมทังนําพยานหลักฐานมาสื บ
ประกอบคําแถลงดังกล่าวเพือยืนยันหรื อหักล้างข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายเพิมเติมต่อองค์คณะพิจารณา
พิพากษาในวันนังพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้
มาตรา 60 การนังพิจารณาคดีจะต้องกระทําโดยเปิ ดเผย
ในคดีเรื องใดเพือรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี หรื อเพือคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ต่าง ๆ ทังหมด
หรื อแต่บางส่ วนแห่ งคดี ซึ งปรากฏจากคําคู่ความหรื อคําแถลงของคู่กรณี หรื อคําพยานหลักฐานทีได้สืบ
มาแล้ว ศาลปกครองจะมีคาํ สังดังต่อไปนีก็ได้

(1) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทังหมดหรื อบางส่ วนแล้วดําเนินการพิจารณาไป
โดยไม่เปิ ดเผย หรื อ
(2) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านัน
ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีคาํ สังตามวรรคสองหรื อไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทังหมด
หรื อแต่บางส่ วนแห่ งคําพิพากษา หรื อย่อเรื องแห่ งคําพิพากษาโดยเป็ นกลางและถูกต้องเป็ นการผิด
กฎหมาย เว้นแต่ในกรณี ทีศาลเห็นสมควรเพือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรม
อันดีหรื อเพือคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อความทังหมดหรื อบางส่ วนแห่ ง
คําพิพากษานันก็ได้
มาตรา 61 ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึงคนใดซึ งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมี
อํานาจ ดังต่อไปนี
(1) มีคาํ สังเรี ยกให้หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องชีแจงข้อเท็จจริ ง
หรื อให้ความเห็นเป็ นหนังสื อเกียวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทางปกครองหรื อของเจ้าหน้าทีของ
รัฐทีเกียวข้อง
(2) มีคาํ สังเรี ยกให้หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐส่ งวัตถุ เอกสารหรื อ
พยานหลักฐานอืนทีเกียวข้อง หรื อให้ความเห็นในเรื องหนึ งเรื องใดหรื อส่ งผูแ้ ทนหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ
ในหน่วยงานทางปกครองนันมาชีแจงหรื อให้ถอ้ ยคําประกอบการพิจารณา
(3) มีคาํ สังเรี ยกให้คู่กรณี มาให้ถอ้ ยคําหรื อนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(4) มีคาํ สังเรี ยกให้บุคคลทีเกียวข้องกับคดีมาให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ส่งพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา
(5) ไต่สวนหรื อมีคาํ สังในเรื องใดทีมิใช่การวินิจฉัยชีขาดคดี ทังนี ตามทีกําหนดในระเบียบ
ของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ในกรณี จาํ เป็ น ตุลาการศาลปกครองหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง
มีอาํ นาจไปตรวจสอบสถานที บุคคล หรื อสิ งอืนใดเพือประกอบการพิจารณาก็ได้
มาตรา 62 ถ้าผูฟ้ ้ องคดีได้รับคําสังจากศาลปกครองให้มาให้ถอ้ ยคําหรื อแสดง
พยานหลักฐานแล้ว ไม่ดาํ เนิ นการตามคําสังนันภายในระยะเวลาทีศาลปกครองกําหนดโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ศาลปกครองจะสังให้จาํ หน่ ายคดีเสี ยก็ได้
คดีทีศาลปกครองได้สังจําหน่ายตามวรรคหนึง ถ้าภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีศาลปกครอง
มีคาํ สังให้จาํ หน่ายคดี ผูฟ้ ้ องคดีแสดงให้เป็ นทีพอใจแก่ศาลปกครองได้วา่ การทีตนไม่สามารถปฏิบตั ิ

ตามคําสังของศาลปกครองได้นนั เป็ นเพราะเหตุสุดวิสัยหรื อมีเหตุอนั สมควรศาลปกครองจะอนุ ญาตให้
พิจารณาใหม่หรื อฟ้ องคดีใหม่ก็ได้
มาตรา 63 ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรื อผูแ้ ถลงคดีปกครองอาจ
ถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่ งการคัดค้านผูพ้ ิพากษาทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง รวมทังเหตุอืนใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ งอาจทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสี ยความยุติธรรม
การขอถอนตัวจากคดี การยืนคําคัดค้าน การพิจารณาคําคัดค้าน การสังให้ผถู ้ ูกคัดค้านงด
การปฏิบตั ิหน้าที และการสังให้ผอู ้ ืนเข้าปฏิบตั ิหน้าทีแทน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบของที
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
การสังให้ตุลาการศาลปกครองผูถ้ ูกคัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการ
กระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถ้ ูกคัดค้านทีได้กระทําไปแล้ว
มาตรา 64 นอกจากทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินีให้นาํ บทบัญญัติทีถือว่าเป็ นการ
กระทําละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม และเมือมี
การละเมิดอํานาจศาลให้ศาลปกครองมีอาํ นาจสังลงโทษได้ดงั นี
(1) ตักเตือน โดยจะมีคาํ ตําหนิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยหรื อไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริ เวณศาล
(3) ลงโทษจําคุกไม่เกินหนึ งเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
การสังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าทีจําเป็ นตามพฤติการณ์
แห่ งกรณี และหากเป็ นการสังลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอืนทีมิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนัน
เป็ นผูพ้ ิจารณาและสังลงโทษ
มาตรา 65 ผูใ้ ดวิจารณ์การพิจารณาหรื อการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุ จริ ตด้วย
วิธีการทางวิชาการ ผูน้ นไม่
ั มีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรื อดูหมินศาลหรื อตุลาการ
มาตรา 66 ในกรณี ทีศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรื อวิธีการใด ๆ เพือ
บรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณี ทีเกียวข้องเป็ นการชัวคราวก่อนการพิพากษาคดีไม่ว่าจะมีคาํ ร้องขอจากบุคคล
ดังกล่าวหรื อไม่ ให้ศาลปกครองมีอาํ นาจกําหนดมาตรการหรื อวิธีการชัวคราวและออกคําสังไปยัง
หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องให้ปฏิบตั ิได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดโดยระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ ง ให้คาํ นึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐและปั ญหาอุปสรรคทีอาจเกิดขึนแก่การบริ หารงานของรัฐ
ประกอบด้วย

ส่ วนที 3
คําพิพากษาหรื อคําสั งคดีปกครอง
--------------มาตรา 67 การทําคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครองถ้าจะต้องกระทําโดยตุลาการศาล
ปกครอง
หลายคน คําพิพากษาหรื อคําสังนันจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ ายข้างมากและในกรณี ทีตุลาการใน
ศาลปกครองผูใ้ ดมีความเห็นแย้งให้ทาํ ความเห็นแย้งไว้ในคําพิพากษาหรื อคําสังนัน
มาตรา 68 ถ้าประธานศาลปกครองสู งสุ ดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปั ญหาใดหรื อคดี
ใดโดยทีประชุมใหญ่กไ็ ด้ หรื อมีกฎหมายหรื อระเบียบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ให้วินิจฉัยปั ญหาใด หรื อคดีใดโดยทีประชุมใหญ่กใ็ ห้วินิจฉัยโดยทีประชุมใหญ่
ภายใต้บงั คับมาตรา 63 ทีประชุมใหญ่นนให้
ั ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดทุก
คนทีอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที แต่ตอ้ งมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด และ
ให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธานทีประชุมใหญ่
คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้เป็ นไปตามเสี ยงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
มาตรา 69 คําพิพากษาหรื อคําสังชีขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ
(1) ชือผูย้ นคํ
ื าฟ้ อง
(2) หน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดี
(3) เหตุแห่ งการฟ้ องคดี
(4) ข้อเท็จจริ งของเรื องทีฟ้ อง
(5) เหตุผลแห่ งคําวินิจฉัย
(6) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่ งคดี
(7) คําบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีต้องปฏิบตั ิตาม
คําบังคับไว้ดว้ ย
(8) ข้อสังเกตเกียวกับแนวทางหรื อวิธีการดําเนินการให้เป็ นไปตามคําพิพากษาถ้ามี

คําพิพากษาหรื อคําสังตามวรรคหนึ งต้องลงลายมือชือของตุลาการศาลปกครองทีนัง
พิจารณาและพิพากษาคดีหรื อมีคาํ สังนัน ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถลง
ลายมือชือได้ ให้อธิบดีศาลปกครองชันต้นหรื อประธานศาลปกครองสู งสุ ด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไว้ในคําพิพากษาหรื อคําสังนันด้วย
เมือศาลปกครองได้อ่านผลแห่ งคําพิพากษาหรื อคําสังชีขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดย
เปิ ดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันทีได้อ่านนันเป็ นวันทีศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง ในการนีให้
ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณี ทราบกําหนดวันอ่านผลแห่ งคําพิพากษาหรื อคําสังนันเป็ นการล่วงหน้าตาม
สมควร
ถ้าไม่มีคู่กรณี มาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่ งคําพิพากษาหรื อคําสังให้ศาลปกครองงด
การอ่าน
คําพิพากษาหรื อคําสัง แล้วบันทึกไว้และให้ถอื ว่าวันทีบันทึกเป็ นวันทีศาลปกครองได้มีคาํ พิพากษาหรื อ
คําสัง
ให้สาํ นักงานศาลปกครองจัดให้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสังชีขาดคดีปกครองไว้ทีศาลปกครอง
เพือให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรื อขอสําเนาทีมีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรี ยกค่าธรรมเนียมในการนัน
ก็ได้ ทังนี ตามระเบียบที ก.ศป.กําหนด
ให้สาํ นักงานศาลปกครองพิมพ์ เผยแพร่ คาํ พิพากษาหรื อคําสังชีขาดคดีของศาลปกครอง
และความเห็นของผูแ้ ถลงคดีปกครองตามมาตรา 58
มาตรา 70 คําพิพากษาศาลปกครองให้ผกู พันคู่กรณี ทีจะต้องปฏิบตั ิตามคําบังคับนับแต่
วันทีกําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันทีคําพิพากษานันถูกเปลียนแปลงแก้ไขกลับหรื องดเสี ย
ในกรณี ทีเป็ นคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้น ให้รอการปฏิบตั ิตามคําบังคับไว้จนกว่า
จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรื อในกรณี ทีมีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงทีสุ ด
มาตรา 71 ภายใต้บงั คับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสังคําพิพากษา
หรื อคําสังใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(1) ในคําพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานทีใดให้ใช้บงั คับตลอดถึงบริ วารของผูน้ นที
ั
อยูใ่ นสถานทีนันด้วย เว้นแต่ผนู ้ ันจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอืน
(2) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นในศาลเพือการดําเนิ นการใด ๆ ตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง ให้
คําพิพากษาหรื อคําสังใช้บงั คับแก่การประกันนันได้โดยไม่ตอ้ งฟ้ องผูค้ าประกั
ํ
นใหม่

(3) คําพิพากษาหรื อคําสังเกียวกับสถานะหรื อความสามารถของบุคคลหรื อนิติ
บุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึนอ้างอิงหรื อใช้ยนั กับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ
ดีกว่า
(4) คําพิพากษาหรื อคําสังทีเกียวกับสิ ทธิแห่ งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณี ทีเกียวข้องอาจอ้างกับ
บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอาํ นาจกําหนดคําบังคับอย่างหนึงอย่าง
ใด ดังต่อไปนี
(1) สังให้เพิกถอนกฎหรื อคําสังหรื อสังห้ามการกระทําทังหมดหรื อบางส่ วนในกรณี ทีมีการ
ฟ้ องว่าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ ง (1)
(2) สังให้หวั หน้าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องปฏิบตั ิตามหน้าที
ภายในเวลาทีศาลปกครองกําหนด ในกรณี ทีมีการฟ้ องว่าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีหรื อปฏิบตั ิหน้าทีล่าช้าเกินสมควร
(3) สังให้ใช้เงินหรื อให้ส่งมอบทรัพย์สินหรื อให้กระทําการหรื องดเว้นกระทําการโดยจะ
กําหนดระยะเวลาและเงือนไขอืน ๆ ไว้ดว้ ยก็ได้ ในกรณี ทีมีการฟ้ องเกียวกับการกระทําละเมิดหรื อความ
รับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐหรื อการฟ้ องเกียวกับสัญญาทางปกครอง
(4) สังให้ถือปฏิบตั ิต่อสิ ทธิหรื อหน้าทีของบุคคลทีเกียวข้อง ในกรณี ทีมีการฟ้ องให้ศาลมีคาํ
พิพากษาแสดงความเป็ นอยูข่ องสิ ทธิหรื อหน้าทีนัน
(5) สังให้บุคคลกระทําหรื อละเว้นกระทําอย่างหนึ งอย่างใดเพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ในการมีคาํ บังคับตามวรรคหนึง (1) ศาลปกครองมีอาํ นาจกําหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรื อไม่ยอ้ นหลังหรื อมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ งได้ หรื อจะกําหนดให้มีเงือนไขอย่างใดก็
ได้ ทังนีตามความเป็ นธรรมแห่ งกรณี
ในกรณี ทีศาลปกครองมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ งคํา
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิกถอนกฎนัน
ในกรณี ทีศาลปกครองมีคาํ บังคับให้ผใู ้ ดชําระเงินหรื อส่ งมอบทรัพย์สินตามคําพิพากษา ถ้า
ผูน้ นไม่
ั ชาํ ระเงินหรื อส่ งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีคาํ สังให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
บุคคลนันได้
ในกรณี ทีศาลปกครองมีคาํ บังคับตามวรรคหนึ ง (5) หรื อตามวรรคสี ให้นาํ บทบัญญัติวา่
ด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีคาํ สังคืนค่าธรรมเนี ยมศาลทังหมดหรื อแต่บางส่ วน
ตามส่ วนของการชนะคดี
มาตรา 73 การคัดค้านคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครองชันต้นนัน ให้ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองชันต้นทีมีคาํ พิพากษาหรื อคําสังภายในกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้มีคาํ พิพากษาหรื อ
คําสัง ถ้ามิได้ยนอุ
ื ทธรณ์ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนนเป็
ั นอันถึงทีสุ ด
คําพิพากษาหรื อคําสังตามวรรคหนึ งให้หมายความรวมถึง คําสังเกียวกับการละเมิดอํานาจ
ศาลหรื อคําสังอืนใดทีทําให้คดีเสร็ จเด็ดขาด
ในกรณี ทีศาลปกครองสู งสุ ดเห็นว่าคําอุทธรณ์ใดมีขอ้ เท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายทีไม่เป็ น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสู งสุ ดจะสังไม่รับอุทธรณ์นนไว้
ั พิจารณาก็ได้
คําพิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครองสู งสุ ดให้เป็ นทีสุ ด
มาตรา 74 เมือมีคาํ พิพากษาหรื อคําสังอันเป็ นทีสุ ดของศาลปกครองต่างชันกันในประเด็น
แห่ งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรื อแย้งกันให้ถือตามคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครองสู งสุ ด
ถ้าคําพิพากษาหรื อคําสังอันเป็ นทีสุ ดของศาลปกครองชันต้นด้วยกันมีการขัดหรื อแย้งกัน
ในประเด็นแห่ งคดีอย่างเดียวกัน คู่กรณี หรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะยืนคําร้องขอต่อศาล
ปกครองสู งสุ ดเพือให้มีคาํ สังกําหนดว่าจะให้ถือตามคําพิพากษาหรื อคําสังใด คําสังของศาลปกครอง
สูงสุ ดเช่นว่านี ให้เป็ นทีสุ ด
มาตรา 75 ในกรณี ทีศาลปกครองได้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสังชีขาดคดีปกครองเสร็ จเด็ดขาด
แล้ว คู่กรณี หรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื ออาจถูกกระทบจากผลแห่ งคดีนนอาจมี
ั
คาํ ขอให้ศาล
ปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรื อมีคาํ สังชีขาดคดีปกครองนันใหม่ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ศาลปกครองฟั งข้อเท็จจริ งผิดพลาดหรื อมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทําให้ขอ้ เท็จจริ ง
ทีฟั งเป็ นยุติแล้วนันเปลียนแปลงไปในสาระสําคัญ
(2) คู่กรณี ทีแท้จริ งหรื อบุคคลภายนอกนันมิได้เข้ามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
หรื อได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็ นธรรมในการมีส่วนร่ วมในการดําเนินกระบวนพิจารณา
(3) มีขอ้ บกพร่ องสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาทีทําให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
(4) คําพิพากษาหรื อคําสังนันได้ทาํ ขึนโดยอาศัยข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายใดและต่อมา
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายนันเปลียนแปลงไปในสาระสําคัญซึ งทําให้ผลแห่ งคําพิพากษาหรื อคําสังขัด
กับกฎหมายทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน
การยืนคําขอตามวรรคหนึง ให้กระทําได้เฉพาะเมือคู่กรณี หรื อบุคคลภายนอกไม่ทราบถึง
เหตุนนในการพิ
ั
จารณาคดีครังทีแล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผูน้ นั

การยืนคําขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรื อมีคาํ สังใหม่ตอ้ งกระทําภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันทีผูน้ นได้
ั รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุซึงอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรื อมีคาํ สังใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่
ศาลปกครองได้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสังชีขาด

หมวด 5
สํ านักงานศาลปกครอง
--------------มาตรา 76 ให้มีสาํ นักงานศาลปกครองเป็ นส่ วนราชการทีเป็ นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนู ญ มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล
มาตรา 77 สํานักงานศาลปกครองมีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(2) ดําเนินการเกียวกับคดีปกครองตามคําสังของศาลปกครอง
(3) ดําเนินการบังคับให้เป็ นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง
(4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพือประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานของศาลปกครอง
(5) วิเคราะห์เหตุแห่ งการฟ้ องคดีปกครองเพือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิ
ราชการต่อหน่ วยงานของรัฐทีเกียวข้อง
(6) จัดพิมพ์และเผยแพร่ คาํ พิพากษาหรื อคําสังของศาลปกครอง
(7) จัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู ้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง และเจ้าหน้าทีอืนของรัฐทีเกียวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอืนทีเกียวข้องเพือ
พัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริ หารราชการแผ่นดินและบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน
(8) ปฏิบตั ิการอืนตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี หรื อตามทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็ น
อํานาจหน้าทีของสํานักงานศาลปกครอง
มาตรา 78 ให้มีเลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองเป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองขึนตรงต่อ
ประธานศาลปกครองสู งสุ ด มีหน้าทีควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ งราชการของสํานักงานศาลปกครอง และ
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็ น
ผูช้ ่วยสังและปฏิบตั ิราชการ

การแต่งตังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลือกบุคคล
ทีเหมาะสมจะดํารงตําแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตังต่อไป
ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองทีเกียวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองเป็ นผูแ้ ทนของสํานักงานศาลปกครอง เพือการนี เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจะ
มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบตั ิราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทังนี ต้องเป็ นไปตามระเบียบที
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 79 ให้มีพนักงานคดีปกครองทําหน้าทีช่วยเหลือตุลาการเจ้าของสํานวนในการ
ดําเนินคดีปกครองตามทีตุลาการเจ้าของสํานวนมอบหมาย และปฏิบตั ิหน้าทีอืนในสํานักงานศาล
ปกครองตามทีเลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการดําเนินคดีปกครองตามทีตุลาการเจ้าของสํานวน
มอบหมาย ให้พนักงานคดีปกครองเป็ นเจ้าพนักงานในตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 80 คุณสมบัติของบุคคลทีได้รับการแต่งตังเป็ นพนักงานคดีปกครองในระดับ
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที ก.ศป.กําหนด
ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาแต่งตังข้าราชการในสังกัดสํานักงาน
ศาลปกครองซึ งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึงเป็ นพนักงานคดีปกครอง
มาตรา 81 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ ง เรี ยกว่า "คณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง" ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสู งสุ ด เป็ นประธาน รองประธานศาลปกครองสู งสุ ดคนที
หนึ ง อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองในระดับไม่
ตํากว่าตําแหน่งที ก.ศป.กําหนดจํานวนสามคนซึ งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองด้วยกันตาม
วิธีการที ก.ศป.ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุ ด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนเป็ นกรรมการ
ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองแต่งตังข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองเป็ นเลขานุ การ และ
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
มาตรา 82 กรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองทีได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง ให้อยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะอยูใ่ นตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้

ถ้าตําแหน่ งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนิ นการเลือกซ่ อมภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที
ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยูใ่ นตําแหน่งของกรรมการผูน้ นจะเหลื
ั
อไม่ถึงเก้าสิ บวันจะไม่
ดําเนินการเลือกซ่ อมก็ได้
กรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองซึ งได้รับเลือกซ่ อมให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที
เหลืออยูข่ องผูซ้ ึ งตนแทน
มาตรา 83 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองที
ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้นจากการเป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(4) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี
ของจํานวนกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองทังหมดให้พน้ จากตําแหน่ง เนื องจากกระทําการหรื อมี
พฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
มาตรา 84 ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองมีอาํ นาจออกระเบียบหรื อประกาศ
เกียวกับการบริ หารงานทัวไป การบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินและการ
ดําเนินการอืนของสํานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื อง ดังต่อไปนี
(1) การแบ่งส่ วนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและอํานาจหน้าทีของส่ วน
ราชการดังกล่าว
(2) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง การทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ การย้าย การเลือนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลือนขันเงินเดือน การออกจาก
ราชการ การสังพักราชการ การสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินยั การสอบสวนและการลงโทษทาง
วินยั การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(3) การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง

(4) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(5) การกําหนดเครื องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง

(6) การจ้างและการแต่งตังบุคคลเพือเป็ นผูเ้ ชียวชาญหรื อเป็ นผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้านอันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของศาลปกครอง รวมทังอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(7) การแต่งตังบุคคลหรื อคณะบุคคลเพือดําเนิ นกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(8) การบริ หารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลปกครอง
(9) การจัดสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์อืนแก่ขา้ ราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(10) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
(11) การกําหนดวิธีการและเงือนไขในการจ้างลูกจ้างสํานักงานศาลปกครองรวมทังการ
กําหนดเครื องแบบและการแต่งกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม
ประเพณี วันหยุดราชการประจําปี การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์อืนของ
ลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง
(12) การกําหนดกิจการอืนทีอยูใ่ นอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง
ระเบียบหรื อประกาศตามวรรคหนึง ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองเป็ นผู ้
ลงนามและเมือได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 85 การกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม
สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรื อนในส่ วนทีเกียวกับข้าราชการพลเรื อนสามัญมาใช้บงั คับโดยอนุโลมทังนี คําว่า "ก.พ." ให้
หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
มาตรา 86 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ ง
และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ งของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง ให้นาํ บทบัญญัติทีใช้
บังคับแก่ขา้ ราชการพลเรื อนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 87 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองและการแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่ง ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนีเป็ นผูส้ ังบรรจุและแต่งตัง
(1) การบรรจุและแต่งตังรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครอง
สูงสุ ดคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมจะดํารงตําแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคม-ทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังต่อไป
(2) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอืนนอกจาก (1) ให้เลขาธิ การสํานักงานศาล
ปกครองเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง

มาตรา 88 การโอนข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอืนหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินหรื อการโอน
ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอืนหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินมาบรรจุและแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองอาจกระทําได้ถา้ เจ้าตัวสมัครใจโดยผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุทาํ ความ
ตกลงกับเจ้าสังกัดและได้ปฏิบตั ิตามระเบียบทีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรื อคณะกรรมการพนักงานส่ วนท้องถินประเภท
นัน ๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตังข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีโอนมา
เป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองตามวรรคหนึง ให้ดาํ รงตําแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนด แต่เงินเดือน
ทีจะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองทีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญ
งานในระดับเดียวกัน
เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรื อเวลาทํางานของผูท้ ีโอนมา
เป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองตามวรรคหนึงในขณะทีเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินนันเป็ นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินีด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการทีอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมา
เป็ นข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินีจะกระทํามิได้
มาตรา 89 ข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรื อน
มาตรา 90 เมือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทาํ การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของศาล-ปกครองและสํานักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา 91 ให้สํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี เพือจัดสรร
เป็ นเงินอุดหนุ นของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไว้ในร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรื อร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม แล้วแต่กรณี ในการ
นี คณะรัฐมนตรี อาจทําความเห็นเกียวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและสํานักงานศาล
ปกครองไว้ในรายงานการเสนอร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติมด้วยก็ได้

มาตรา 92 ในการเสนอหรื อพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตังตุลาการศาลปกครอง
หรื อในการพิจารณาเรื องใดเกียวกับสํานักงานศาลปกครองหรื อศาลปกครองถ้าเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ทีประชุมร่ วมกันของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรื อ
คณะกรรมาธิการทีเกียวข้องอาจอนุ ญาตให้เลขาธิ การสํานัก-งานศาลปกครองหรื อผูซ้ ึ งเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาชีแจงได้
มาตรา 93 ให้สํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานของศาลปกครองและ
ของสํานักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภาปี ละหนึงครัง
บทเฉพาะกาล
--------------มาตรา 94 ในวาระเริ มแรก ให้จดั ตังศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปนี
(1) ศาลปกครองขอนแก่น ตังอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
(2) ศาลปกครองชุมพร ตังอยูใ่ นจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(3) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตังอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน
(4) ศาลปกครองนครราชสี มา ตังอยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มา โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสี มา
(5) ศาลปกครองนครศรี ธรรมราช ตังอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีเขตตลอดท้องที
จังหวัดกระบี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
(6) ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตังอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุ รินทร์
(7) ศาลปกครองพิษณุ โลก ตังอยูใ่ นจังหวัดพิษณุ โลก โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดสุ โขทัย
(8) ศาลปกครองแพร่ ตังอยูใ่ นจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัดน่ าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

(9) ศาลปกครองยะลา ตังอยูใ่ นจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดยะลา
(10) ศาลปกครองระยอง ตังอยูใ่ นจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
สระแก้ว
(11) ศาลปกครองลพบุรี ตังอยูใ่ นจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
นครนายก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิ งห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
(12) ศาลปกครองสกลนคร ตังอยูใ่ นจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(13) ศาลปกครองสงขลา ตังอยูใ่ นจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัดตรังจังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(14) ศาลปกครองสุ พรรณบุรี ตังอยูใ่ นจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุ พรรณบุรี และจังหวัดอุทยั ธานี
(15) ศาลปกครองอุดรธานี ตังอยูใ่ นจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
เลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี
(16) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตังอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท้องทีจังหวัด
ยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริ ญ
มาตรา 95 ในกรณี ทีมีการจัดตังและเปิ ดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตาม
มาตรา 8 เพิมเติมในเขตศาลปกครองกลางหรื อศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 94 บรรดาคดีของเขต
ท้องทีศาลปกครองในภูมิภาคทีจัดตังขึนใหม่ ซึงค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลปกครองกลางหรื อศาลปกครอง
ในภูมิภาคตามมาตรา 94 ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรื อศาลปกครองในภูมิภาคนัน
ต่อไป
มาตรา 96 ภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ มิให้นาํ
มาตรา 21 วรรคหนึ ง (3) มาใช้บงั คับกับผูไ้ ด้รับการแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดในระหว่าง
นัน
ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับแต่งตังเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดตามวรรคหนึง เป็ นผูท้ ีได้รับหรื อ
มีสิทธิ ได้รับบํานาญปกติแล้วในขณะแต่งตัง ให้นาํ ความในมาตรา 32 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา 97 การแต่งตังตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดครังแรกเมือพระราชบัญญัตินีใช้
บังคับ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดประกอบด้วยข้าราชการสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ งได้รับเลือกโดยทีประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาผูพ้ ิพากษาใน
ศาลฎีกาสองคนซึ งดํารงตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกโดยทีประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา ผูแ้ ทนคณะกรรมการข้าราชการอัยการหนึ งคน ผูแ้ ทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนหนึง
คน ผูแ้ ทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ งคน ผูแ้ ทนคณะนิติศาสตร์ หรื อเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ งซึ งเลือกกันเองให้เหลือสองคน และผูแ้ ทนคณะรัฐศาสตร์หรื อเทียบเท่า
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ งซึ งเลือกกันเองให้เหลือหนึงคนเป็ นกรรมการ และให้กรรมการ
ดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ งเป็ นประธานกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ งเลือกข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองคนหนึงทําหน้าทีเป็ น
เลขานุ การ
มาตรา 98 ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลือกบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัติตามพระราช-บัญญัตินีและมีความรู ้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมทีจะแต่งตัง
เป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดไม่เกินยีสิ บสามคน และให้นาํ ความในมาตรา 15 วรรคหนึ ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ทังนี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้
บังคับ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดจัดทําบัญชีรายชือบุคคลทีจะ
คัดเลือกจากผูท้ ีสนใจสมัครและผูท้ ีสถาบันหรื อองค์กรทีเกียวข้องกับผูท้ ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 13 (4) เสนอขึน และให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรื อทางประสบการณ์
ทีบ่งชีถึงความรู ้ความสามารถทีเหมาะสมสําหรับตําแหน่ งตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดเพือสรรหา
บุคคลทีมีความรู ้ความสามารถเหมาะสมทีสุ ดตามจํานวนทีกําหนดในวรรคหนึงในการนีให้เปิ ดเผย
บัญชีรายชือบุคคลทีจะคัดเลือกและรายชือบุคคลทีได้รับการคัดเลือกให้ทราบทัวไป และเชิญชวนให้
บุคคลในวงการกฎหมายและการบริ หารราชการแผ่นดินให้ขอ้ คิดเห็นและนํามาพิจารณาก่อนนํารายชือ
ผูท้ ีได้รับการคัดเลือกในชันทีสุ ดเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพือดําเนินการต่อไป
เมือมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตังตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ดตามวรรคหนึ ง
แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นอันพ้นจากหน้าที และให้ตุลาการใน
ศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดด้วยกันเองเป็ นประธานศาลปกครองสู งสุ ด
หนึ งคน รองประธานศาลปกครองสู งสุ ดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสู งสุ ดสี คน และ
ให้นาํ ความในมาตรา 15 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา 99 ในระยะเริ มแรกให้ทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดซึ งได้รับแต่งตัง
ตาม
มาตรา 98 คัดเลือกรายชือบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมทีจะแต่งตัง

เป็ นอธิบดีศาลปกครองชันต้น รองอธิบดีศาลปกครองชันต้นศาลละหนึงคน และตุลาการศาลปกครอง
ชันต้นอีกไม่เกินหนึงร้อยสามสิ บคน และให้ดาํ เนิ นการตามมาตรา 98 วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอ
รายชือให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
มาตรา 100 เมือมีการแต่งตังตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดตามมาตรา 98 และตุลาการใน
ศาลปกครองชันต้นตามมาตรา 99 แล้ว ให้วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสู งสุ ด
ดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิ บวัน
มาตรา 101 ในระยะเริ มแรกจนถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2544 มิให้นาํ มาตรา 30 วรรค
สอง มาใช้บงั คับ และให้ตุลาการศาลปกครองชันต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชันต้นและรอง
อธิบดีศาลปกครองชันต้นได้รับเงินเดือนในขันตําของตําแหน่ง แต่ถา้ ผูท้ ีโอนมาเคยได้รับเงินเดือนสู ง
กว่าขันตําของตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็ นไปตามที ก.ศ.ป.กําหนด
มาตรา 102 ในกรณี ทีผูโ้ อนมาเป็ นตุลาการศาลปกครองหรื อข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
เป็ นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยูแ่ ล้ว ก่อนวันทีบทบัญญัติหมวด 3 แห่ ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ใช้บงั คับ แต่มิได้สมัครเป็ นสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
มาตรา 103 เมือได้มีการแต่งตังตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 98 และมาตรา 99 แล้วให้
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปิ ดทําการศาลปกครองสู งสุ ด ศาล
ปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสู งสุ ดและศาลปกครองกลางต้องเปิ ดทํา
การไม่เกินหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราช-บัญญัตินีใช้บงั คับ สําหรับศาลปกครองในภูมิภาค
ตามมาตรา 94 ให้ดาํ เนิ นการเปิ ดทําการตามความจําเป็ นโดยคํานึ งถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองที
มีความรู ้ความสามารถเหมาะสม แต่ทงนี
ั ต้องไม่น้อยกว่าปี ละเจ็ดศาล
ในระหว่างทีเปิ ดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 94 ยังไม่ครบทุกแห่ งให้ที
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดมีอาํ นาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ศาล
ปกครองในภูมิภาคทีเปิ ดทําการแล้วมีเขตอํานาจในจังหวัดใดทีอยูใ่ กล้เคียงกับศาลปกครองนันเพิมเติม
ได้ตามทีสมควร
เมือได้มีประกาศวันเปิ ดทําการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรื องทีร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึงอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาหรื อทีมีคาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์แล้วแต่นายกรัฐมนตรี ยงั มิได้สังการ ให้โอนไปเป็ นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้า
ศาลปกครองกลางเห็นว่าเป็ นคดีตามมาตรา 9 ก็ให้พิจารณาและมีคาํ พิพากษาต่อไป

เพือความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูร้ ้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิ ดทําการศาล
ปกครองในภูมิภาคแล้ว เมือเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนนไปยั
ั
งศาลปกครองในภูมิภาคที
มีเขตอํานาจก็ได้
การดําเนิ นกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองทีโอนมาตามวรรคสาม ให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีทีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดกําหนด ทังนี โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี
มาตรา 104 ในระหว่างทียังไม่มีระเบียบหรื อประกาศเกียวกับการบริ หารงานบุคคลตาม
มาตรา 84 ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับกับข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองมีอาํ นาจหน้าทีเป็ นคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายดังกล่าว
ในระยะเริ มแรก ให้ขา้ ราชการฝ่ ายศาลปกครองทําการคัดเลือกข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ด้วยกันเองจํานวนสามคนเพือเป็ นกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองโดยไม่ชกั ช้าในระหว่างทียังไม่
มีการแต่งตังตําแหน่งใดซึ งเป็ นกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองโดยตําแหน่ งให้คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองเท่าทีมีอยู่
มาตรา 105 บรรดาคดีทีได้ยนฟ้
ื องหรื ออยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอืนอยูแ่ ล้วใน
วันทีพระราช-บัญญัตินีใช้บงั คับ และมีลกั ษณะเป็ นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี ให้ศาลนันดําเนิ น
กระบวนพิจารณาและมีคาํ -พิพากษาต่อไปจนคดีนนถึ
ั งทีสุ ด
มาตรา 106 สิ ทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539 ในคดีทีไม่อยูใ่ นอํานาจของศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่าเป็ นสิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
มาตรา 107 ในวาระเริ มแรกก่อนทีสํานักงานศาลปกครองจะได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ให้ ก.ศป.จัดทําแผนงานในการดําเนิ นการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตังและการ
บริ หารงานของสํานักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือขอรับเงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการและการบริ หารงานตามแผนงานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นทัวไปเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนงานที ก.ศป.เสนอตามความ
จําเป็ น
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
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