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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป1นป2ที่ ๕๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรให-มีกฎหมายว7าด-วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต7อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“หน7วยงานทางปกครอง” หมายความว7า กระทรวง ทบวง กรม ส7วนราชการท่ี

เรียกช่ืออย7างอ่ืนและมีฐานะเป1นกรม ราชการส7วนภูมิภาค ราชการส7วนท-องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน7วยงานอ่ืนของรัฐ และให-หมายความรวมถึง
หน7วยงานท่ีได-รับมอบหมายให-ใช-อํานาจทางปกครองหรือให-ดําเนินกิจการทางปกครอง 

“เจ-าหน-าท่ีของรัฐ” หมายความว7า 
(๑) ข-าราชการ พนักงาน ลูกจ-าง คณะบุคคล หรือผู-ท่ีปฏิบัติงานในหน7วยงานทาง

ปกครอง 
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให-

อํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต7อบุคคล และ 
(๓) บุคคลที่อยู7ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหน7วยงานทางปกครอง หรือ

เจ-าหน-าของรัฐตาม (๑) หรือ (๒) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน-า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“คณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท” หมายความว7า คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการจัดองคMกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน-าท่ีตามกฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว7า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ในศาลปกครองช้ันต-น 

“ก.ศป.” หมายความว7า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
“ก.บ.ศป.”๒ หมายความว7า คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
“ก.ขป.”๓ หมายความว7า คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครอง 
“คู7กรณี” หมายความว7า ผู-ฟQองคดี ผู-ถูกฟQองคดี และให-หมายความรวมถึงบุคคล 

หน7วยงานทางปกครอง หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐซึ่งเข-ามาเป1นคู7กรณีด-วยการร-องสอด ไม7ว7าจะโดยความ
สมัครใจเอง หรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเข-ามาในคดี  ท้ังน้ี เน่ืองจากเป1นผู-มีส7วนได-เสีย หรือ
อาจถูกกระทบจากผลแห7งคดีน้ันและเพ่ือประโยชนMแห7งการดําเนินกระบวนพิจารณา ให-รวมถึงผู-มีสิทธิ
กระทําการแทนด-วย 

“คําฟQอง” หมายความว7า การเสนอข-อหาต7อศาลไม7ว7าจะได-เสนอต7อศาลปกครอง
ชั้นต-นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม7ว7าจะได-เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟQองหรือคําร-องขอ หรือเสนอ
ในภายหลังโดยคําฟQองเพิ่มเติมหรือแก-ไข หรือฟQองแย-ง หรือโดยสอดเข-ามาในคดีไม7ว7าด-วยความ
สมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให-พิจารณาใหม7 

“กฎ” หมายความว7า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข-อบัญญัติ
ท-องถ่ิน ระเบียบ ข-อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป1นการท่ัวไป โดยไม7มุ7งหมายให-ใช-บังคับแก7
กรณีใดหรือบุคคลใดเป1นการเฉพาะ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคู7สัญญาอย7างน-อยฝOายใดฝOายหน่ึง
เป1นหน7วยงานทางปกครองหรือเป1นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป1นสัญญาสัมปทาน 
สัญญาท่ีให- จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให- มีสิ่ งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนMจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชนMแก7ส7วนรวม”๔ หมายความว7า ประโยชนMต7อสาธารณะหรือประโยชนM
อันเกิดแก7การจัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดให-มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชนMอื่นใดที่เกิด
จากการดําเนินการหรือการกระทําที่มีลักษณะเป1นการส7งเสริม หรือสนับสนุนแก7ประชาชนเป1น
ส7วนรวม หรือประชาชนส7วนรวมจะได-รับประโยชนMจากการดําเนินการหรือการกระทําน้ัน 

 
มาตรา ๔  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ก.บ.ศป.” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ก.ขป.” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ประโยชนMแก7ส7วนรวม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๕๕  บรรดาระเบียบ ข-อบังคับ หรือประกาศท่ีออกโดยท่ีประชุมใหญ7ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด หรือโดย ก.ศป. หรือโดย ก.ศป. โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด หรือโดย ก.บ.ศป. หรือโดย ก.ขป. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-
บังคับได- 

 
มาตรา ๖  ระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ ต-องส7งให-สภาผู-แทนราษฎร
ในวันท่ีออกระเบียบดังกล7าว เพ่ือให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตรวจสอบได- ถ-าต7อมามีการเสนอญัตติ
และสภาผู-แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีส7งระเบียบดังกล7าวให-สภาผู-แทนราษฎรด-วย
คะแนนเสียงไม7น-อยกว7าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท7าท่ีมีอยู7 ให-ยกเลิกระเบียบใดไม7ว7าท้ังหมด
หรือบางส7วน ให-ที่ประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให-เป1นไปตามน้ัน๖ 

กําหนดวันตามวรรคหน่ึงให-หมายถึงวันในสมัยประชุม 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและเขตอํานาจศาลปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ศาลปกครองแบ7งออกเป1นสองช้ัน คือ 
(๑) ศาลปกครองสูงสุด 
(๒) ศาลปกครองช้ันต-น ได-แก7 

(ก) ศาลปกครองกลาง 
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 

ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต-นอาจแบ7งเป1นแผนกหรือหน7วยงานท่ี
เรียกชื่ออย7างอื่น และจะให-มีอํานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท-องที่ใดซึ่งอยู7ในเขตอํานาจของ
แต7ละศาลน้ัน แยกต7างหากโดยเฉพาะก็ได-  ท้ังน้ี ให-ออกเป1นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ศป.๗ 

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เม่ือได-ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได-๘ 

 

                                                 
๕ มาตรา ๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖ มาตรา ๖ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๗ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๗/๑๙  ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังแผนกหรือหน7วยงานท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืนข้ึนใน
ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองช้ันต-นใด ให-มีตุลาการหัวหน-าแผนกหรือตุลาการหัวหน-า
หน7วยงานท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืนน้ัน แผนกหรือหน7วยงานละหน่ึงคน เพ่ือรับผิดชอบงานของแผนกหรือ
หน7วยงานดังกล7าว  ท้ังน้ี เป1นไปตามหลักเกณฑMที่ ก.บ.ศป. กําหนด 

 
มาตรา ๘  ให-จัดต้ังศาลปกครองสูงสุดข้ึนมีท่ีต้ังในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด

ใกล-เคียง 
ให-จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล-เคียง 

โดยมีเขตตลอดท-องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 

ในระหว7างท่ีศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได-มีเขตอํานาจในท-องท่ีใดให-ศาลปกครอง
กลางมีเขตอํานาจในท-องท่ีน้ันด-วย 

บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม 
จะย่ืนฟQองต7อศาลปกครองกลางก็ได-  ท้ังน้ี ให-อยู7ในดุลพินิจของศาลน้ันท่ีจะไม7รับพิจารณาพิพากษา
คดีที่ย่ืนฟQองเช7นน้ันได- เว-นแต7คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑMของการพิจารณาคดีปกครอง 

การจัดต้ังและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให-กระทําโดย
พระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกําหนดให-
เขตอํานาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได- 

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปUดทําการ
เม่ือใด ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดวันเปUดทําการของศาลปกครอง๑๐ 

 
มาตรา ๘/๑๑๑  การเปลี่ยนแปลงเขตท-องท่ีท่ีศาลปกครองช้ันต-นมีเขตอํานาจ ใน

กรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือประโยชนMในการอํานวยความยุติธรรมแก7ประชาชน โดยคํานึงถึงสิทธิในการ
เข-าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให-กระทําโดย
ข-อเสนอของ ก.บ.ศป. และตราเป1นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเร่ืองดังต7อไปน้ี 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐกระทําการ

โดยไม7ชอบด-วยกฎหมายไม7ว7าจะเป1นการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเน่ืองจากกระทําโดยไม7มี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน-าท่ีหรือไม7ถูกต-องตามกฎหมาย หรือโดยไม7ถูกต-องตามรูปแบบข้ันตอน 
หรือวิธีการอันเป1นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว-สําหรับการกระทําน้ัน หรือโดยไม7สุจริต หรือมีลักษณะเป1น

                                                 
๙ มาตรา ๗/๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๘ วรรคหก แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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การเลือกปฏิบัติท่ีไม7เป1นธรรม หรือมีลักษณะเป1นการสร-างข้ันตอนโดยไม7จําเป1นหรือสร-างภาระให-เกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเป1นการใช-ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐละเลยต7อ
หน-าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให-ต-องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน-าท่ีดังกล7าวล7าช-าเกินสมควร 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย7างอ่ืนของหน7วยงานทาง
ปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช-อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง 
หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต7อหน-าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให-ต-องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน-าท่ี
ดังกล7าวล7าช-าเกินสมควร 

(๔) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(๕) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดให-หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐฟQองคดี

ต7อศาลเพ่ือบังคับให-บุคคลต-องกระทําหรือละเว-นกระทําอย7างหน่ึงอย7างใด 
(๖) คดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายกําหนดให-อยู7ในเขตอํานาจศาลปกครอง 
เร่ืองดังต7อไปน้ีไม7อยู7ในอํานาจศาลปกครอง 
(๑) การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร 
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว7าด-วยระเบียบ

ข-าราชการฝOายตุลาการ 
(๓) คดีท่ีอยู7ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร 

ศาลทรัพยMสินทางป3ญญาและการค-าระหว7างประเทศ ศาลล-มละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐  ศาลปกครองช้ันต-นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยู7ในอํานาจศาล

ปกครอง เว-นแต7คดีที่อยู7ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 
มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต7อไปน้ี 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาทตามท่ีท่ีประชุม

ใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 
(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด-วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ีออก

โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๓) คดีที่มีกฎหมายกําหนดให-อยู7ในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีที่อุทธรณMคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต-น 

 
หมวด ๒ 

ตุลาการศาลปกครอง 
   

 
มาตรา ๑๑/๑๑๒  ข-าราชการศาลปกครอง มีดังน้ี 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๑) ข-าราชการตุลาการศาลปกครอง คือ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๒ 
ตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นตามมาตรา ๑๗ และตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-นซึ่งได-รับการ
แต7งต้ังตามมาตรา ๑๙ 

(๒) ข-าราชการฝOายศาลปกครอง คือ ข-าราชการในสํานักงานศาลปกครองซึ่งได-รับ
การแต7งต้ังตามมาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๘/๑ หรือได-รับการบรรจุและแต7งต้ังตามมาตรา ๘๗ 

 
มาตรา ๑๒๑๓  ในศาลปกครองสูงสุด ให-มีตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง ดังต7อไปน้ี 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด 
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืนตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด 
ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ี ก.ศป. กําหนด 
การกําหนดตําแหน7งตามวรรคหน่ึง (๕) ให- ก.ศป. กําหนดว7าจะให-เทียบเท7ากับ

ตําแหน7งใดตามวรรคหน่ึง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว-ในประกาศดังกล7าวด-วย และเม่ือได-ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับได- 

 
มาตรา ๑๓  ผู-ท่ีจะได-รับแต7งต้ังเป1นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต-องมีคุณสมบัติ 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม7ตํ่ากว7าสี่สิบห-าป2 
(๓)  เป1นผู-ทรงคุณวุฒิในสาขานิ ติศาสตรM  รัฐศาสตรM  รัฐประศาสนศาสตรM 

เศรษฐศาสตรM สังคมศาสตรM หรือในการบริหารราชการแผ7นดิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑM ท่ี ก.ศป. 
กําหนด และ 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอย7างหน่ึงอย7างใด ดังต7อไปน้ี 
(ก) เป1นหรือเคยเป1นกรรมการร7างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร-องทุกขM หรือ

กรรมการกฤษฎีกา 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าตุลาการหัวหน-าคณะ

ศาลปกครองช้ันต-น 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าผู-พิพากษาศาลฎีกาหรือ

เทียบเท7าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าอัยการพิเศษประจําเขต

หรือเทียบเท7า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าอธิบดีหรือเทียบเท7าหรือ

ตําแหน7งอ่ืนในหน7วยงานของรัฐท่ีเทียบเท7าตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(ฉ) เป1นหรือเคยเป1นผู-สอนวิชาในสาขานิติศาสตรM รัฐศาสตรM รัฐประศาสนศาสตรM 
เศรษฐศาสตรM สังคมศาสตรM หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผ7นดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตําแหน7งหรือเคยดํารงตําแหน7งศาสตราจารยMหรือศาสตราจารยMพิเศษ 

(ช) เป1นหรือเคยเป1นผู-ประกอบวิชาชีพทนายความไม7น-อยกว7าย่ีสิบป2 และมี
ประสบการณMในคดีปกครองตามหลักเกณฑMที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต-องไม7มีลักษณะต-องห-ามในขณะดํารง

ตําแหน7ง ดังต7อไปน้ี 
(๑) เป1นข-าราชการอ่ืนซึ่งมีตําแหน7งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) เป1นพนักงานหรือลูกจ-างของหน7วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป1นผู-ดํารงตําแหน7งในทางการเมือง สมาชิกสภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน 

กรรมการหรือผู-ดํารงตําแหน7งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือ
เจ-าหน-าท่ีในพรรคการเมือง 

(๔) เป1นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เป1นกรรมการในหน7วยงานของรัฐ เว-นแต7จะได-รับอนุมัติจาก ก.ศป. 
(๖) เป1นกรรมการ ผู-จัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหน7งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน

คล-ายกันในห-างหุ-นส7วนบริษัท 
(๗) เป1นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย7างอ่ืนหรือดํารงตําแหน7งหรือ

ประกอบการใด ๆ อันขัดต7อการปฏิบัติหน-าท่ีตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด 
 
มาตรา ๑๕๑๔  การแต7งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. อาจดําเนินการได-

โดยวิธีการ ดังต7อไปน้ี 
(๑) พิจารณาเลื่อนตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นซึ่งดํารงตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าตุลาการ

หัวหน-าคณะศาลปกครองชั้นต-น โดยคํานึงถึงหลักอาวุโส ความรู-ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความเหมาะสม ประวัติ และผลงานการปฏิบัติราชการ 

(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมิได-ดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองในขณะน้ัน 
โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสมท่ีจะแต7งต้ังเป1นตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

การแต7งต้ังตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหน่ึง ให-คํานึงถึงสัดส7วนของผู-ท่ีได-รับ
การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง (๒) โดยให-มีจํานวนไม7น-อยกว7าหน่ึงในห-าของจํานวนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดท้ังหมด 

ให- ก.ศป. เสนอรายช่ือผู-ได-รับการเลื่อนตามวรรคหน่ึง (๑) หรือได-รับการคัดเลือก
ตามวรรคหน่ึง (๒) ต7อนายกรัฐมนตรี และให-นายกรัฐมนตรีนํารายช่ือดังกล7าวเสนอขอความเห็นชอบ
ต7อวุฒิสภาภายในสิบห-าวันนับแต7วันที่ได-รับรายชื่อ เมื่อได-รับความเห็นชอบแล-วให-นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให-เป1นไปตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๕ แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๕/๑๑๕  ให- ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหน่ึง

เป1นประธานศาลปกครองสูงสุด แล-วเสนอช่ือต7อนายกรัฐมนตรี และให-นายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความ
เห็นชอบต7อวุฒิสภาภายในสิบห-าวันนับแต7วันท่ีได-รับการเสนอช่ือ เม่ือได-รับความเห็นชอบแล-ว ให-
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

การแต7งต้ังและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให-ดํารงตําแหน7งรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือ
ตําแหน7งท่ีเทียบเท7า ให- ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกแล-วเสนอรายช่ือต7อนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการ
หัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือตําแหน7งท่ีเทียบเท7า ให-เป1นไป
ตามระเบียบ ท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๑๕/๒๑๖  ประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหน7งสี่ป2 นับแต7

วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง และให-ดํารงตําแหน7งได-เพียงวาระเดียว 
ในกรณีท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดดํารงตําแหน7งครบวาระ และยังไม7พ-นจาก

ตําแหน7งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ให-แต7งตั้งผู-นั้นดํารงตําแหน7งตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดในตําแหน7งอ่ืนตามท่ี ก.ศป. กําหนด โดยให-ได-รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งใน
อัตราท่ีไม7ตํ่ากว7าเดิม 

ในกรณีท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดลาออกจากตําแหน7งก7อนครบวาระตามวรรคหน่ึง
และยังไม7พ-นจากตําแหน7งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ก.ศป. อาจแต7งต้ังผู-น้ันให-ดํารง
ตําแหน7งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในตําแหน7งอ่ืน โดยให-ได-รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งใน
อัตราท่ี ก.ศป. กําหนดก็ได- 

 
มาตรา ๑๖  ผู-ซึ่งได-รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให-ดํารงตําแหน7งตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดผู-ใดมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๔ ต-องลาออกจากการท่ีเป1นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต-องห-ามหรือแสดงหลักฐานให-เป1นท่ีเช่ือได-ว7าตนได-เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมี
ลักษณะต-องห-ามดังกล7าวแล-วต7อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห-าวันนับแต7วันท่ีวุฒิสภาให-ความเห็นชอบ 

 
มาตรา ๑๗๑๗  ในศาลปกครองช้ันต-นแต7ละศาล ให-มีตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) อธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๑๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มาตรา ๑๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๒) รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
(๓) ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น 
(๔) ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น 
(๕) ตุลาการศาลปกครองช้ันต-นท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืนตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด 
ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ี ก.ศป. กําหนด 
การกําหนดตําแหน7งตามวรรคหน่ึง (๕) ให- ก.ศป. กําหนดว7าจะให-เทียบเท7ากับ

ตําแหน7งใดตามวรรคหนึ่งไว-ในประกาศดังกล7าวด-วย และเมื่อได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว 
ให-ใช-บังคับได- 

 
มาตรา ๑๘  ผู-ท่ีจะได-รับแต7งต้ังเป1นตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นต-องมีคุณสมบัติ 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม7ตํ่ากว7าสามสิบห-าป2 
(๓)  เป1นผู-ทรงคุณวุฒิในสาขานิ ติศาสตรM  รัฐศาสตรM  รัฐประศาสนศาสตรM 

เศรษฐศาสตรM สังคมศาสตรM หรือในการบริหารราชการแผ7นดิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑMที่ ก.ศป. กําหนด 
และ 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอย7างหน่ึงอย7างใด ดังต7อไปน้ี 
(ก)๑๘ (ยกเลิก) 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม7น-อยกว7าสามป2ในตําแหน7งพนักงาน

คดีปกครองในระดับท่ี ก.ศป. กําหนด 
(ค)๑๙ รับราชการหรือเคยรับราชการไม7น-อยกว7าสามป2ในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7า

ผู-พิพากษาศาลชั้นต-นหรือเทียบเท7า ซึ่งได-รับเงินเดือนในชั้น ๓ หรือตุลาการพระธรรมนูญศาล
ทหารกลาง 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม7น-อยกว7าสามป2ในตําแหน7งอัยการจังหวัด
หรือเทียบเท7า 

(จ)๒๐ รับราชการหรือเคยรับราชการไม7น-อยกว7าสามป2ในตําแหน7งไม7ตํ่ากว7า
ข-าราชการพลเรือน ระดับ ๘ หรือข-าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานไม7น-อยกว7าสามป2ใน
ตําแหน7งท่ีเทียบเท7าตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด ในหน7วยงานของรัฐ องคMการมหาชน หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

(ฉ) เป1นหรือเคยเป1นผู-สอนวิชาในสาขานิติศาสตรM รัฐศาสตรM รัฐประศาสนศาสตรM 
เศรษฐศาสตรM สังคมศาสตรM หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผ7นดินในสถาบันอุดมศึกษา และ

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๔) (ก) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ดํารงตําแหน7งหรือเคยดํารงตําแหน7งไม7ตํ่ากว7ารองศาสตราจารยMหรือรองศาสตราจารยMพิเศษไม7น-อยกว7า
สามป2 

(ช)๒๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด-านนิติศาสตรMสาขา
กฎหมายมหาชน และรับราชการในหน7วยงานของรัฐหรือปฏิบัติงานในหน7วยงานของรัฐ องคMการ
มหาชน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เป1นเวลาไม7น-อยกว7าสิบป2
นับแต7สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือไม7น-อยกว7าหกป2นับแต7สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ซ) เป1นหรือเคยเป1นผู-ประกอบวิชาชีพทนายความไม7น-อยกว7าสิบสองป2 และมี
ประสบการณMในคดีปกครองตามหลักเกณฑMที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

ให-นําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช-บังคับแก7ตุลาการในศาลปกครอง
ช้ันต-นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙๒๒  ให- ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 

และมีความเหมาะสมที่จะแต7งตั้งเป1นตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต-น โดยวิธีการสอบคัดเลือก 
การทดสอบความรู- หรือการคัดเลือก  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การฝWกอบรมและการปฏิบัติหน-าท่ีของตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-นให-เป1นไป
ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด 

ให- ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-นซึ่งผ7านการฝWกอบรม
ตามหลักสูตรที่ ก.ศป. กําหนด และผลการฝWกอบรมเป1นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ว7าเป1นผู-มี
ความซื่อสัตยMสุจริต ความรู-ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป1น
ตุลาการศาลปกครอง เพ่ือแต7งต้ังเป1นตุลาการศาลปกครองช้ันต-น แล-วเสนอรายช่ือต7อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

ตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-นผู-ใดไม7เหมาะสมท่ีจะเป1นตุลาการศาลปกครอง
ช้ันต-น หรือผลการฝWกอบรมไม7เป1นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดโดย
ความเห็นชอบของ ก.ศป. มีอํานาจสั่งให-ออกจากราชการ หรือดําเนินการเพ่ือให-มีการโอนไปเป1น
ข-าราชการฝOายศาลปกครองได- 

ให-นําความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๖ 
มาใช-บังคับกับตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙/๑๒๓  การย-ายและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นให-ดํารง

ตําแหน7งอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครอง

                                                 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ช) แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ชั้นต-น และตุลาการศาลปกครองชั้นต-น หรือตําแหน7งที่เทียบเท7า ให- ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก 
แล-วเสนอรายช่ือต7อนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

วิธีการคัดเลือกอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น ตุลาการ
หัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น และตุลาการศาลปกครองช้ันต-น หรือตําแหน7งท่ีเทียบเท7า ให-เป1นไป
ตามระเบียบ ท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๒๐  ก7อนเข-ารับหน-าท่ีตุลาการศาลปกครองคร้ังแรก ตุลาการศาลปกครอง

ต-องถวายสัตยMปฏิญาณต7อพระมหากษัตริยMด-วยถ-อยคําดังต7อไปน้ี 
“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตยMปฏิญาณว7า ข-าพระพุทธเจ-า จะ

จงรักภักดีต7อพระมหากษัตริยM และจะปฏิบัติหน-าท่ีในพระปรมาภิไธยด-วยความซื่อสัตยMสุจริต โดย
ปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให-เกิดความยุติธรรมแก7ประชาชน และความสงบสุขแห7งราชอาณาจักร ท้ัง
จะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยMทรงเป1นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพ-นจากตําแหน7งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สิ้นป2งบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผู-นั้นมีอายุครบหกสิบห-าป2บริบูรณM 

เว-นแต7จะผ7านการประเมินสมรรถภาพให-ดํารงตําแหน7งต7อไปตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ 
(๕) เป1นบุคคลล-มละลาย 
(๖) เป1นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ3XนเฟYอน

ไม7สมประกอบ 
(๗) เป1นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม7เหมาะสมท่ีจะเป1นตุลาการศาลปกครองตามท่ี

ระบุไว-ในประกาศท่ี ก.ศป. กําหนดโดยได-รับความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 

(๘) ถูกสั่งให-ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 
(๙) ถูกไล7ออกตามมาตรา ๒๓ 
(๑๐)๒๔ โอนไปรับราชการเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครองหรือข-าราชการฝOายอ่ืน 
การพ-นจากตําแหน7งตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ให-นําความกราบบังคมทูล เพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-พ-นจากตําแหน7ง 
 
มาตรา ๒๒  ตุลาการศาลปกครองต-องประพฤติตนตามวินัยแห7งการเป1นตุลาการ

ศาลปกครองตามท่ี ก.ศป. กําหนด 
ก.ศป. อาจมีมติให-ตุลาการศาลปกครองผู-ใดออกจากราชการตามกฎหมายว7าด-วย

กองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการได-ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล7าวบัญญัติให-ผู-ถูกสั่งให-ออกมีสิทธิได-รับ
                                                 

๒๔ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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บําเหน็จบํานาญ แต7การให-ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนให-ทําได-ในกรณี
ดังต7อไปน้ีด-วย 

(๑) ปฏิบัติหน-าท่ีบกพร7องอย7างร-ายแรงหรือประพฤติตนไม7สมควรตามท่ีกําหนดใน
วินัยแห7งการเป1นตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หย7อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน-าท่ีราชการ หรือเจ็บปOวยไม7อาจปฏิบัติ
หน-าท่ีราชการได-โดยสมํ่าเสมอแต7ไม7ถึงเหตุทุพพลภาพ 

(๓) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุกในความผิดอันได-กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
 
มาตรา ๒๓  ก.ศป. อาจมีมติไล7ตุลาการศาลปกครองออกได-ในกรณี ดังต7อไปน้ี 
(๑) ทุจริตต7อหน-าท่ีราชการ 
(๒) กระทําผิดวินัยอย7างร-ายแรงตามท่ีกําหนดในวินัยแห7งการเป1นตุลาการศาล

ปกครอง 
(๓) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต7ในความผิดอันได-กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๒๓/๑๒๕  ในกรณีที่ข-าราชการตุลาการศาลปกครองกระทําผิดวินัยไม7ถึงข้ันท่ี

จะต-องให-ออกหรือไล7ออก ก.ศป. อาจมีมติให-ลงโทษงดเลื่อนตําแหน7ง หรืองดเลื่อนเงินเดือนเป1นเวลา
ไม7เกินสามป2 หรือถ-ามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียงภาคทัณฑM และจะให-ทําทัณฑMบนเป1นหนังสือ
หรือว7ากล7าวตักเตือนด-วยก็ได- 

การแต7งต้ังคณะกรรมการสอบสวน วิธีการสอบสวน และสิทธิของผู-ถูกกล7าวหาและ
บุคคลท่ีเก่ียวข-อง ให-เป1นไปตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาให-ข-าราชการตุลาการศาลปกครองพ-นจากตําแหน7งโดย

ถูกสั่งให-ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๔) 
ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือโดยถูกไล7ออกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให- ก.ศป.
แต7งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด-วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล
ปกครองช้ันต-นจํานวนสี่คน และเลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน หรือรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข-าราชการพลเรือน ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการพลเรือนมอบหมายจํานวน
หน่ึงคน เป1นกรรมการเพ่ือทําการสอบสวน๒๖ 

ในการสอบสวนให-คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกให-หน7วยงานทางปกครอง
หรือบุคคลใดให-ข-อเท็จจริง ให-ถ-อยคํา หรือให-ส7งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวนได- 
                                                 

๒๕ มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๖ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ในระหว7างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหน่ึง ถ-า ก.ศป. เห็นว7าการให-ผู-ถูก
สอบสวนหรือพิจารณาปฏิบัติหน-าท่ีต7อไปจะเป1นการเสียหายแก7ราชการจะมีมติให-พักราชการก็ได- 

การให-พักราชการนั้น ให-พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จแล-ว ถ-าปรากฏว7าผู -ถูกให-พักราชการมิได-กระทําการตามที่ถูกสอบสวนหรือ
พิจารณา ก็ให-ผู-น้ันคงอยู7ในราชการตามเดิม 

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผู-ถูกกล7าวหาและบุคคลท่ีเก่ียวข-องให-เป1นไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๒๔/๑๒๗  ข-าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งมาจากข-าราชการฝOายศาล

ปกครอง ข-าราชการพลเรือน ข-าราชการฝOายอ่ืน หรือเจ-าหน-าท่ีของหน7วยงานอ่ืนของรัฐผู-ใดมีกรณี
กระทําผิดวินัยอยู7ก7อนวันท่ีได-รับแต7งต้ังเป1นข-าราชการตุลาการศาลปกครอง ให- ก.ศป. เป1นผู-พิจารณา
ดําเนินการทางวินัยแก7ผู-น้ันตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยแห7งการเป1นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม 
แต7ถ-าเร่ืองอยู7ระหว7างการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยก7อนวันท่ีได-รับแต7งต้ังก็ให-สืบสวนหรือ
สอบสวนต7อไปตามกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู7ในขณะท่ีกระทําความผิดจนแล-วเสร็จ แล-วส7งเร่ืองให- ก.ศป. 
พิจารณาดําเนินการทางวินัยต7อไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห7งการเป1นตุลาการศาลปกครอง
โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะต-องสั่งลงโทษทางวินัย ให-พิจารณาตามความผิดและลงโทษตาม
บทบัญญัติเก่ียวกับวินัยของข-าราชการฝOายศาลปกครองกฎหมายว7าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือน 
กฎหมายว7าด-วยระเบียบข-าราชการฝOายอ่ืน หรือกฎหมายเก่ียวกับวินัยของเจ-าหน-าท่ีของหน7วยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีใช-บังคับอยู7ในขณะท่ีกระทําความผิดน้ัน แล-วแต7กรณี โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ตุลาการศาลปกครองผู-ใดพ-นจากตําแหน7งไปโดยมิได-มีความผิดและมิใช7

เป1นการพ-นจากตําแหน7งตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจ
พิจารณาคัดเลือกผู-น้ันให-กลับเข-ารับราชการเป1นตุลาการศาลปกครองในตําแหน7งไม7สูงกว7าตําแหน7ง
เดิมหรือเทียบเท7าก็ได- ถ-าผู-น้ันมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๘ แล-วแต7กรณี 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปดํารงตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ถ-า
ต-องโอนกลับเข-าดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุท่ีครบวาระการดํารงตําแหน7งตาม
มาตรา ๗๘/๑ วรรคสอง หรือย่ืนความประสงคMขอโอนกลับก7อนครบวาระ และผู-นั้นมีคุณสมบัติและ
ไม7มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ แล-วแต7กรณี ให- ก.ศป. พิจารณาให-
ความเห็นชอบให-ดํารงตําแหน7งในลําดับอาวุโสท่ีเคยครอง โดยให-ได-รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน7ง 
และประโยชนMตอบแทนอื่น ในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครองที่อยู7ในลําดับอาวุโสเท7ากันในขณะท่ี
ผู-นั้นดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง และให-นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง๒๘ 

 
                                                 

๒๗ มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ มาตรา ๒๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๒๖  ตุลาการศาลปกครองผู-ใดประสงคMจะลาออกจากราชการ ให-ย่ืนหนังสือ
ขอลาออก เม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล-วให-ถือว7าพ-นจากตําแหน7ง 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลปกครองลาออกเพ่ือดํารงตําแหน7งท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ 
ตําแหน7งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง ให-การลาออกมีผลต้ังแต7วันท่ีผู-น้ันลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ-าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว7าจําเป1น เพ่ือ
ประโยชนMแก7ทางราชการ จะยับย้ังการอนุญาตให-ลาออกไว-เป1นเวลาไม7เกินสามเดือน นับแต7วันท่ีขอ
ลาออกก็ได- 

 
มาตรา ๒๖/๑๒๙  การโอนข-าราชการตุลาการศาลปกครองผู-ใดไปเป1นข-าราชการฝOาย

ศาลปกครองหรือข-าราชการฝOายอื่น ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งได-เมื่อข-าราชการตุลาการ
ศาลปกครองผู-น้ันยินยอมและได-รับความเห็นชอบจาก ก.ศป. 

 
มาตรา ๒๗  การย-ายตุลาการศาลปกครองผู-ใดไปดํารงตําแหน7งอ่ืนในศาลปกครอง 

จะต-องได-รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู-น้ัน และให-ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจ
แต7งต้ังได- โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ความในวรรคหน่ึงมิให-ใช-บังคับกับการเลื่อนตําแหน7งให-สูงข้ึน หรือเป1นการย-าย
ประจําป2 หรือเป1นกรณีท่ีอยู7ในระหว7างถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเป1นจําเลยในคดีอาญาท่ีศาลมี
คําสั่งประทับฟQองแล-ว 

 
มาตรา ๒๘  ประธานศาลปกครองสูงสุดต-องรับผิดชอบให-งานของศาลปกครอง

เป1นไปโดยเรียบร-อยตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ7ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบท่ี ก.บ.ศป. กําหนด แล-วแต7กรณี โดยมีรองประธานศาลปกครอง
สูงสุดช7วยปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย๓๐ 

อธิบดีศาลปกครองช้ันต-นต-องรับผิดชอบให-งานของศาลน้ันเป1นไปโดยเรียบร-อยตาม
ระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือ
ระเบียบท่ี ก.บ.ศป. กําหนด แล-วแต7กรณี โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-นช7วยปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ี
อธิบดีศาลปกครองช้ันต-นมอบหมาย๓๑ 

ในกรณีท่ีตําแหน7งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันต-นว7างลง 
หรือมีแต7ไม7อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
หรือตุลาการศาลปกครองอ่ืน แล-วแต7กรณี ปฏิบัติหน-าท่ีแทนตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                                                 
๒๙ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 

๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐ มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑ มาตรา ๒๘ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ผู-ปฏิบัติหน-าท่ีแทนย7อมมีอํานาจหน-าท่ีเช7นเดียวกับผู-ซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๒๙  การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคMคณะหน่ึงองคMคณะใด

เน่ืองจากตุลาการศาลปกครองผู-ใดพ-นจากตําแหน7ง ถูกพักราชการ ได-รับการแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7ง
อ่ืน เจ็บปOวย หรือมีเหตุจําเป1นอ่ืนทําให-ไม7อาจปฏิบัติหน-าท่ีได-ให-เป1นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ7
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข-ามาแทนท่ีตามวรรคหน่ึง ให-มีอํานาจตรวจสํานวนและลง
ลายมือช่ือในคําพิพากษาได- 

 
มาตรา ๓๐๓๒  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งของตุลาการศาลปกครอง

ให-เป1นไปตามบัญชีท-ายพระราชบัญญัติน้ี 
ตุลาการศาลปกครองให-ได-รับเงินเดือนตามตําแหน7งท่ีได-รับแต7งต้ัง ดังต7อไปน้ี 
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด 

(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๔ 
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด 

และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๓ 
(๒) ในศาลปกครองช้ันต-น 

(ก) อธิบดีศาลปกครองช้ันต-น ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๓ 
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น และตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น

ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๒ - ๓ โดยให-เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู7ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดป2แล-ว
ให-เลื่อนช้ันเงินเดือนเป1นช้ัน ๓ 

(ค) ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๑ - ๓ โดยให-เร่ิมรับ
เงินเดือนในช้ัน ๑ เม่ืออยู7ในช้ัน ๑ มาครบหน่ึงป2แล-วให-เลื่อนช้ันเงินเดือนเป1นช้ัน ๒ และเม่ืออยู7ในช้ัน 
๒ มาครบเจ็ดป2แล-วให-เลื่อนช้ันเงินเดือนเป1นช้ัน ๓ 

ให-ตุลาการศาลปกครองได-รับเงินประจําตําแหน7งตามตําแหน7งท่ีได-รับแต7งต้ังนับแต7
วันท่ีได-รับแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7งดังกล7าว 

ตุลาการศาลปกครองให-ได-รับค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก และค7าใช-จ7ายอ่ืนในกรณี
เดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว7าด-วยค7าใช-จ7ายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือประโยชนMในการรับบําเหน็จบํานาญ ให-ตุลาการศาลปกครองเป1นข-าราชการตาม
กฎหมายว7าด-วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการ ในการน้ี ให-สํานักงานศาลปกครองเป1นเจ-าหน-าท่ี
ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง 

ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให-สอดคล-องกับภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ-าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล7าวเป1นการปรับเพิ่มเป1นร-อยละเท7ากัน
ทุกอัตราและไม7เกินร-อยละสิบของอัตราที่ใช-บังคับอยู7 การปรับให-กระทําโดยตราเป1นพระราช
กฤษฎีกา และให-ถือว7าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งท-ายพระราชกฤษฎีกาดังกล7าวเป1น
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งท-ายพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการปรับเป1นร-อยละ
                                                 

๓๒ มาตรา ๓๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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เท7ากันทุกอัตราดังกล7าว หากทําให-อัตราหน่ึงอัตราใดมีเศษไม7ถึงสิบบาทให-ปรับตัวเลขเงินเดือนของ
อัตราดังกล7าวให-เพ่ิมข้ึนเป1นสิบบาท และมิให-ถือว7าเป1นการปรับอัตราร-อยละท่ีแตกต7างกัน๓๓ 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน7งท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืน เม่ือเทียบกับตําแหน7งใด
ตามวรรคสอง (๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล-ว ให-ได-รับเงินเดือน การเลื่อนช้ันเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน7ง รวมท้ังประโยชนMตอบแทนอ่ืนตามตําแหน7งน้ัน๓๔ 

 
มาตรา ๓๐/๑๓๕  ตุลาการศาลปกครองอาจได-รับเงินเพ่ิมค7าครองชีพช่ัวคราวตาม

ภาวะเศรษฐกิจ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑMและวิธีการท่ี ก.บ.ศป. กําหนด๓๖ 
ในกรณีที่มีเหตุจะต-องจัดให-มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค7าครองชีพตามวรรคหนึ่ง

ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการต7อไป 
 
มาตรา ๓๐/๒๓๗  ตุลาการประจําศาลปกครองช้ันต-น ให-ได-รับเงินเดือน ช้ัน ๑ และ

ให-ได-รับประโยชนMตอบแทนอ่ืนเช7นเดียวกับตุลาการศาลปกครองช้ันต-น แต7ไม7มีสิทธิได-รับเงินประจํา
ตําแหน7ง 

ให-นําความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่และวรรคห-า มาใช-บังคับกับตุลาการประจําศาล
ปกครองช้ันต-นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ให- ก.ศป. จัดให-มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน-าที่ของ

ตุลาการศาลปกครองท่ีจะมีอายุครบหกสิบห-าป2บริบูรณMในป2งบประมาณถัดไป 
หลักเกณฑMและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน-าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ให-เป1นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ7ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ7านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหน่ึง ให-ดํารงตําแหน7ง
ต7อไปได-จนถึงวันสิ้นป2งบประมาณท่ีผู-น้ันมีอายุครบเจ็ดสิบป2บริบูรณM 

 
มาตรา ๓๒  ให-กรณีท่ีข-าราชการหรือพนักงานขององคMกรปกครองส7วนท-องถ่ิน ผู-ใด

ได-รับแต7งต้ังเป1นตุลาการศาลปกครอง เพ่ือประโยชนMในการรับบําเหน็จบํานาญ ให-ถือเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานของผู-น้ันในขณะท่ีเป1นข-าราชการหรือพนักงานขององคMกรปกครองส7วนท-องถ่ิน เป1น

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๐ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๕ มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ มาตรา ๓๐/๑ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเต่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๗ มาตรา ๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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เวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผู-น้ัน และให-นํากฎหมายว7าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการหรือ
กฎหมายว7าด-วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการ แล-วแต7กรณี มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓๓๘  เคร่ืองแบบข-าราชการตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต7งกาย

ให-เป1นไปตามท่ี ก.บ.ศป. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน-าท่ี ให-ตุลาการศาลปกครองเป1นเจ-าพนักงานใน

ตําแหน7งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

   
 

มาตรา ๓๕๓๙  ให-มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหน่ึงเรียกโดยย7อว7า “ก.
ศป.” ประกอบด-วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป1นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิท่ีเป1นตุลาการศาลปกครองจํานวน

เก-าคน ดังน้ี 
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด 
(ข) ตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นจํานวนสามคนซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองช้ันต-น 
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิท่ีไม7เป1นตุลาการศาลปกครอง

จํานวนสามคน ดังน้ี 
(ก) ผู-ซึ่งได-รับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน 
(ข) ผู-ซึ่งได-รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจํานวนหน่ึงคน 

ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป1นเลขานุการของ ก.ศป. และให- ก.ศป. แต7งต้ัง
ข-าราชการฝOายศาลปกครองจํานวนไม7เกินสองคนเป1นผู-ช7วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๕/๑๔๐  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค

หน่ึง (๓) ต-องมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต-องห-าม ดังต7อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 

                                                 
๓๘ มาตรา ๓๓ แก-ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๓๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๐ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๒) มีอายุไม7ตํ่ากว7าสี่สิบห-าป2 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม7ตํ่ากว7าปริญญาตรีหรือเทียบเท7า 
(๔) ไม7เป1นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการตรวจเงิน

แผ7นดินผู-ตรวจการแผ7นดิน กรรมการปQองกันและปราบปรามการทุจริตแห7งชาติ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห7งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืน 

(๕) ไม7เป1นข-าราชการอัยการ ข-าราชการตํารวจ ข-าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 
ตุลาการศาลทหาร หรือทนายความ 

(๖) ไม7เป1นกรรมการ ท่ีปรึกษา พนักงาน ลูกจ-าง หรือดํารงตําแหน7งใดในรัฐวิสาหกิจ 
(๗) ไม7เป1นผู-มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร7องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม7เป1นบุคคลล-มละลาย หรือไม7เคยเป1นบุคคลล-มละลายทุจริต 
(๙) ไม7เคยถูกไล7ออก ปลดออก หรือให-ออกจากราชการ หน7วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ 
(๑๐) ไม7เคยต-องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต7เป1นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม7เป1นคนไร-ความสามารถ คนเสมือนไร-ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือ

จิตฟ3XนเฟYอนไม7สมประกอบ 
(๑๒) ไม7เป1นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข-าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ-าหน-าท่ีในพรรค
การเมือง 

(๑๓) ไม7ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดอันเป1นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
หน-าท่ีในตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิ 

 
มาตรา ๓๖๔๑  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 

วรรคหน่ึง (๒) ให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการน้ีให-เลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลผู-มีสิทธิได-รับเลือก โดยแยกเป1นประเภทตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดและตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นส7งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล
ปกครองช้ันต-น แล-วแต7กรณี และให-แจ-งกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีที่จะทําการเลือกไปด-วย 

ให-มีคณะกรรมการดําเนินการเลือก ประกอบด-วย เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
ตุลาการศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรMในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่ง
ประธานศาลปกครองสูงสุดเป1นผู-คัดเลือก เป1นกรรมการ มีหน-าท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือก
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผล
การเลือก 

ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให-การเลือกเป1นไปโดยถูกต-องและ
เรียบร-อย 

ให-ผู-ได-รับเลือกเป1นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหน่ึง (๒) เข-ารับหน-าท่ีเม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดได-ประกาศรายช่ือผู-ได-รับเลือกเป1น
                                                 

๔๑ มาตรา ๓๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิ และให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองดําเนินการ
ประกาศรายช่ือผู-ได-รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗๔๒  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 

วรรคหน่ึง 
(๓) (ก) ให-วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคล

ท่ีเห็นสมควร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๕/๑ จํานวนสองเท7าของจํานวนท่ี
ต-องเลือกเสนอต7อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเลือกต7อไป 

ให-นําความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช-บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิในวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘๔๓  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 

วรรคหน่ึง (๓) (ข) ให-นายกรัฐมนตรีเป1นผู-เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรจะได-รับเลือกต7อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาลงมติ 

ให-นําความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช-บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิในวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙๔๔  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค

หน่ึง (๒) หรือ (๓) ให-อยู7ในตําแหน7งคราวละสองป2โดยอาจได-รับเลือกใหม7ได-อีก แต7จะดํารงตําแหน7ง
ติดต7อกันเกินสองวาระไม7ได- 

ก7อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) และ 
(๓) จะครบวาระเป1นเวลาไม7น-อยกว7าหกสิบวัน ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ ดังต7อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการให-มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๕ วรรคหน่ึง (๒) ใหม7 โดยต-องแล-วเสร็จก7อนท่ีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะ
พ-นจากตําแหน7งตามวาระ 

(๒) แจ-งต7อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล-วแต7กรณี เพ่ือทราบ ในกรณีท่ี
เป1นการพ-นจากตําแหน7งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหน่ึง (๓) 

 
มาตรา ๓๙/๑๔๕  ในกรณีที่ตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) หรือ (๓) ว7างลงก7อนครบวาระ ให-ดําเนินการเพ่ือให-มีการเลือกซ7อม เว-นแต7
วาระการอยู7ในตําแหน7งของกรรมการผู-น้ันจะเหลือไม7ถึงเก-าสิบวัน จะไม7ดําเนินการเลือกซ7อมก็ได- 

                                                 
๔๒ มาตรา ๓๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๓ มาตรา ๓๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๔ มาตรา ๓๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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การดําเนินการเพ่ือให-มีการเลือกซ7อมตามวรรคหน่ึง ให-ประธานศาลปกครองสูงสุด
ดําเนินการ ดังต7อไปน้ี 

(๑) กรณีตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หน่ึง (๒) ให-ดําเนินการเลือกซ7อมให-แล-วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีตําแหน7งว7างลง 

(๒) กรณีตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หน่ึง (๓) ให-แจ-งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล-วแต7กรณี ทราบภายในสิบห-าวันนับแต7วันท่ี
ตําแหน7งว7างลง 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับเลือกซ7อมให-อยู7ในตําแหน7ง
เท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7ของผู-ซึ่งตนแทน 

ให-นําความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช-บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิในวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๔๖  นอกจากการพ-นจากตําแหน7งตามวาระ กรรมการตุลาการศาล

ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) และ (๓) พ-นจากตําแหน7งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยทําเป1นหนังสือย่ืนต7อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) พ-นจากตําแหน7งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครอง

ช้ันต-น ในกรณีที่เป1นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีท่ีเป1นกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๓) 
 
มาตรา ๔๑  การประชุมของ ก.ศป. ต-องมีกรรมการมาประชุมไม7น-อยกว7าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป1นองคMประชุม 
ถ-าประธานศาลปกครองสูงสุดไม7มาประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รอง

ประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน-าท่ีแทน ถ-าไม7มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต7ไม7อาจ
ปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหน่ึงเป1นประธานในท่ีประชุม 

ในกรณีท่ีตําแหน7งกรรมการใน ก.ศป. ว7างลง ให-กรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหน-าท่ีต7อไป
ได- แต7ต-องมีกรรมการเหลือพอท่ีจะเป1นองคMประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให-ถือเสียงข-างมาก ถ-ามีคะแนนเสียงเท7ากันให-ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 

ให- ก.ศป. มีอํานาจออกข-อบังคับว7าด-วยการประชุมและการลงมติ 
ให- ก.ศป. มีอํานาจแต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใด ๆ ได-ตามความ

เหมาะสม 
 

                                                                                                                                            
๔๕ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๖ มาตรา ๔๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๔๑/๑๔๗  กรณีท่ีไม7มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๕ วรรคหน่ึง (๓) หรือมีแต7ไม7ครบสามคน ถ-ากรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไม7น-อยกว7าหก
คน เห็นว7าเป1นเร่ืองเร7งด7วนท่ีต-องให-ความเห็นชอบ ให-กรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกล7าว
เป1นองคMประกอบและองคMประชุมพิจารณาเร่ืองเร7งด7วนน้ันได- 

 
หมวด ๓/๑ 

คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง๔๘ 
   

 
มาตรา ๔๑/๒๔๙  ให-มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองคณะหน่ึง เรียกโดยย7อว7า 

“ก.บ.ศป.” ประกอบด-วย 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป1นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการ

พลเรือน เป1นกรรมการ 
(๓) กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิท่ีเป1นตุลาการศาลปกครอง จํานวน

แปดคนดังน้ี 
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสี่คน ซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด 
(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต-น จํานวนสี่คน ซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองช้ันต-น 
(๔) กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิที่เป1นข-าราชการฝOายศาลปกครอง

ในระดับไม7ตํ่ากว7าตําแหน7งที่ ก.ศป. กําหนด จํานวนสองคน ซึ่งได-รับเลือกจากข-าราชการฝOาย
ศาลปกครอง ตามวิธีการท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด 

(๕) กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิด-านการงบประมาณ ด-านการพัฒนา
องคMกร และด-านการบริหารจัดการ ที่ไม7เป1นหรือไม7เคยเป1นข-าราชการศาลปกครอง ด-านละหนึ่ง
คน ซึ่งได-รับเลือกจากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 

ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป1นกรรมการและเลขานุการ และให-รอง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายเป1นผู-ช7วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๑/๓๕๐  กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ 

วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะดํารงตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘ หมวด ๓/๑ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มาตรา ๔๑/๒ ถึง มาตรา ๔๑/๙ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๙ มาตรา ๔๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) หรือ (๓) หรือกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได- 

 
มาตรา ๔๑/๔๕๑  กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ 

วรรคหน่ึง (๕) ต-องมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต-องห-าม ดังต7อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม7ตํ่ากว7าสี่สิบป2 
(๓) ไม7เป1นผู-อยู7ระหว7างถูกคําสั่งให-พักราชการหรือถูกสั่งให-ออกจากราชการไว-ก7อน 
(๔) ไม7เป1นบุคคลล-มละลาย หรือไม7เคยเป1นบุคคลล-มละลายทุจริต 
(๕) ไม7เคยถูกไล7ออก ปลดออก หรือให-ออกจากราชการ หน7วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ 
(๖) ไม7เคยต-องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต7เป1นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม7เป1นคนไร-ความสามารถ คนเสมือนไร-ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือ

จิตฟ3XนเฟYอนไม7สมประกอบ 
(๘) ไม7เป1นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข-าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ-าหน-าท่ีในพรรค
การเมือง 

 
มาตรา ๔๑/๕๕๒  ให-มีคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครอง

ผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบด-วย ตุลาการศาลปกครองซึ่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป1นผู-คัดเลือก จํานวนสี่คน และเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เป1นกรรมการ 
มีหน-าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเลือก การตรวจนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกดังกล7าว 

ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแต7งต้ังข-าราชการฝOายศาลปกครองเป1น
เลขานุการ และผู-ช7วยเลขานุการ 

ให-นําความในมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใช-บังคับกับ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 

                                                                                                                                            
๕๐ มาตรา ๔๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๑ มาตรา ๔๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๒ มาตรา ๔๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๔๑/๖๕๓  กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ 
วรรคหน่ึง (๓) (๔) หรือ (๕) ให-มีวาระการดํารงตําแหน7งคราวละสองป2 และอาจได-รับเลือกใหม7ได- แต7
จะดํารงตําแหน7งเกินสองวาระติดต7อกันมิได- 

ก7อนกรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิจะครบวาระเป1นเวลาไม7น-อยกว7า
หกสิบวัน ให-ดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิใหม7 โดยต-องแล-วเสร็จก7อนท่ี
กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ-นจากตําแหน7งตามวาระ ในกรณีจําเป1นท่ีไม7อาจ
ดําเนินการให-แล-วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล7าวได- ให-กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่ง
พ-นจากตําแหน7งตามวาระปฏิบัติหน-าท่ีต7อไป  แต7ทั้งน้ี ต-องไม7เกินสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีตําแหน7งกรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิว7างลงก7อนครบวาระ 
ให-ดําเนินการเพ่ือให-มีการเลือกแทนตําแหน7งท่ีว7างให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีตําแหน7งว7าง 
เว-นแต7วาระการดํารงตําแหน7งของกรรมการผู-น้ันจะเหลือไม7ถึงเก-าสิบวัน จะไม7ดําเนินการเลือกแทน
ตําแหน7งท่ีว7างก็ได- 

กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับเลือกแทนตําแหน7งท่ีว7าง ให-อยู7ใน
ตําแหน7งเท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7ของผู-ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๔๑/๗๕๔  นอกจากการพ-นจากตําแหน7งตามวาระ กรรมการบริหารศาล

ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) พ-นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยทําเป1นหนังสือย่ืนต7อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) พ-นจากตําแหน7งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีท่ี เป1น

กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง (๓) 
(๔) ได- รับแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณีท่ีเป1น

กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต-นตาม
มาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง (๓) (ข) 

(๕) ได-รับเลือกให-ดํารงตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง ในกรณีท่ีเป1นกรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ 
วรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๔๑/๔ ในกรณีท่ีเป1น
กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง (๕) 

ในกรณีท่ีมีป3ญหาเก่ียวกับการพ-นจากตําแหน7งของกรรมการบริหารศาลปกครอง
ผู-ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให- ก.บ.ศป. เป1นผู-วินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๔๑/๘๕๕  ก.บ.ศป. มีอํานาจหน-าท่ีกํากับดูแลการบริหารราชการศาล

ปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ในส7วนท่ีไม7อยู7ในอํานาจของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาล
                                                 

๕๓ มาตรา ๔๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๔ มาตรา ๔๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป. ให-เป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทาง
ราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให-มีอํานาจหน-าท่ี ดังต7อไปน้ี 

(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑMเก่ียวกับการบริหารราชการศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง 

(๒) ออกประกาศแบ7งส7วนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครอง และกําหนด
อํานาจหน-าท่ีของส7วนราชการดังกล7าว 

(๓) ให-ความเห็นในการเสนอร7างกฎหมายเก่ียวกับศาลปกครอง 
(๔) พิจารณาให-ความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจ7ายประจําป2เพ่ือ

ดําเนินการตามมาตรา ๙๑ 
(๕) พิจารณาให-ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณของศาลปกครอง 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพยMสิน รวมท้ังการพัสดุ

ของสํานักงานศาลปกครอง 
(๗) ออกระเบียบเก่ียวกับการจ-างและการแต7งต้ังบุคคลซึ่งมีความรู-ความสามารถอัน

จะเป1นประโยชนMต7อการปฏิบัติหน-าท่ีของศาลปกครอง รวมท้ังอัตราค7าตอบแทนการจ-างด-วย 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะหMอื่นแก7ข-าราชการ

ศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ-างสํานักงานศาลปกครอง 
(๙) กําหนดวันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการ และการลาของข-าราชการศาลปกครอง 

รวมท้ังพนักงานราชการและลูกจ-างสํานักงานศาลปกครอง 
(๑๐) กําหนดให-มีตรา สัญลักษณM หรือเคร่ืองหมายใดเพ่ือใช-ในการบริหารราชการ

ศาลปกครอง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑMและวิธีการในการทําและใช-ตรา สัญลักษณM หรือเคร่ืองหมาย
น้ันไว-ด-วย 

(๑๑) ออกระเบียบเก่ียวกับการแต7งต้ังกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครอง
หรือสํานักงานศาลปกครอง การกําหนดข-อห-ามบุคคลเป1นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกัน
เกินจํานวนท่ีกําหนด และการกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค7าตอบแทนให-ผู-ซึ่งได-รับแต7งต้ังเป1น
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ หรือผู-ช7วยเลขานุการ 

(๑๒) กํากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองให-
เป1นไปตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

(๑๓) ยับย้ังการดําเนินการท่ีไม7เป1นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑMท่ีออก
ตามมาตราน้ี 

(๑๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. 
หรือ ก.ขป. ร-องขอ 

 
มาตรา ๔๑/๙๕๖  การประชุมของ ก.บ.ศป. ให-นําความในมาตรา ๔๑ มาใช-บังคับ

โดยอนุโลม 
                                                                                                                                            

๕๕ มาตรา ๔๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๖ มาตรา ๔๑/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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หมวด ๔ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
   

 
ส7วนท่ี ๑ 

การฟQองคดีปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๒  ผู-ใดได-รับความเดือดร-อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร-อนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได-อันเน่ืองจากการกระทําหรือการงดเว-นการกระทําของหน7วยงานทาง
ปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐหรือมีข-อโต-แย-งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู7ในเขต
อํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก-ไขหรือบรรเทาความเดือดร-อนหรือความเสียหายหรือ
ยุติข-อโต-แย-งน้ัน ต-องมีคําบังคับตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗๒ ผู-น้ันมีสิทธิฟQองคดีต7อศาลปกครอง 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแก-ไขความเดือดร-อนหรือ
เสียหายในเร่ืองใดไว-โดยเฉพาะ การฟQองคดีปกครองในเร่ืองน้ันจะกระทําได-ต7อเม่ือมีการดําเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการดังกล7าว และได-มีการสั่งการตามกฎหมายน้ัน หรือมิได-มีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายน้ันกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผู-ตรวจการแผ7นดินของรัฐสภาเห็นว7ากฎหรือการกระทําใด

ของหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐไม7ชอบด-วยรัฐธรรมนูญให-มีสิทธิเสนอเร่ืองพร-อม
ความเห็นต7อศาลปกครองได- ในการเสนอความเห็นดังกล7าวผู-ตรวจการแผ7นดินของรัฐสภามีสิทธิและ
หน-าท่ีเสมือนหน่ึงเป1นผู-มีสิทธิฟQองคดีตามมาตรา ๔๒ 

 
มาตรา ๔๔  การดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟQอง การร-องสอด การเรียกบุคคล 

หน7วยงานทางปกครอง หรือเจ-าหน-าที่ของรัฐเข-ามาเป1นคู7กรณีในคดี การดําเนินกระบวนพิจารณา 
การรับฟ3งพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากท่ีบัญญัติไว-แล-วในพระราชบัญญัติน้ี 
ให-เป1นไปตามหลักเกณฑMและวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 

 
มาตรา ๔๕  คําฟQองให-ใช-ถ-อยคําสุภาพและต-องมี 
(๑) ช่ือและท่ีอยู7ของผู-ฟQองคดี 
(๒) ช่ือหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องอันเป1นเหตุแห7งการ

ฟQองคดี 
(๓) การกระทําท้ังหลายท่ีเป1นเหตุแห7งการฟQองคดี พร-อมท้ังข-อเท็จจริงหรือ

พฤติการณMตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล7าว 
(๔) คําขอของผู-ฟQองคดี 
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(๕) ลายมือช่ือของผู-ฟQองคดี ถ-าเป1นการย่ืนฟQองคดีแทนผู-อ่ืนจะต-องแนบใบมอบ
ฉันทะให-ฟQองคดีมาด-วย 

คําฟQองใดมีรายการไม7ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม7ชัดเจน หรือไม7อาจเข-าใจได- 
ให-สํานักงานศาลปกครองให-คําแนะนําแก7ผู-ฟQองคดีเพ่ือดําเนินการแก-ไขเพ่ิมเติมคําฟQองน้ันให-ถูกต-อง 
ในการน้ีให-ถือวันท่ีย่ืนฟQองคร้ังแรกเป1นหลักในการนับอายุความ 

ในกรณีที่มีผู-ประสงคMจะฟQองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล7านั้น
อาจยื่นคําฟQองร7วมกันเป1นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให-ผู-ฟQองคดีคนใดเป1นผู-แทนของผู-ฟQองคดี
ทุกคนในการดําเนินคดีต7อไปก็ได- ในกรณีเช7นว7านี้ให-ถือว7าการกระทําของผู-แทนผู-ฟQองคดีในกระบวน
พิจารณาผูกพันผู-ฟQองคดีทุกคน 

การฟQองคดีไม7ต-องเสียค7าธรรมเนียมศาล เว-นแต7การฟQองคดีขอให-สั่งให-ใช-เงินหรือ
ส7งมอบทรัพยMสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให-เสียค7าธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพยMในอัตราตามท่ีระบุไว-ในตาราง ๑ ท-ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง สําหรับ
คดีท่ีมีคําขอให-ปลดเปลื้องทุกขMอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-๕๗ 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คู7กรณีจะดําเนินการท้ังปวงด-วยตนเองหรือจะมอบ
อํานาจให-ทนายความหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดกําหนดเพ่ือฟQองคดีหรือดําเนินการแทนได- 

 
มาตรา ๔๕/๑๕๘  การฟQองคดีท่ีต-องเสียค7าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ 

หากคู7กรณีใดย่ืนคําขอต7อศาลโดยอ-างว7า ไม7มีทรัพยMสินเพียงพอท่ีจะเสียค7าธรรมเนียมศาล หรือโดย
สถานะของผู-ขอถ-าไม7ได-รับยกเว-นค7าธรรมเนียมศาลจะได-รับความเดือดร-อนเกินสมควร ถ-าศาลเห็นว7า
มีข-อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับฟQองไว-พิจารณา หรือในกรณีอุทธรณMซึ่งศาลเห็นว7ามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะ
อุทธรณMได- แล-วแต7กรณี และศาลได-ไต7สวนแล-วเห็นว7ามีเหตุตามคําขอจริงก็ให-ศาลอนุญาตให-คู7กรณีน้ัน
ดําเนินคดี โดยยกเว-นค7าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือเฉพาะบางส7วนได- คําสั่งให-ยกเว-นค7าธรรมเนียม
ศาลท้ังหมดให-เป1นท่ีสุด 

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให-ยกเว-นค7าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส7วน หรือมีคําสั่งให-ยกคําขอ 
ผู-ย่ืนคําขอมีสิทธิดําเนินการอย7างใดอย7างหน่ึงดังต7อไปน้ี ภายในสิบห-าวันนับแต7วันท่ีได-รับแจ-งคําสั่ง 

(๑) ยื่นคําร-องขอให-พิจารณาคําขอนั้นใหม7 เพื่ออนุญาตให-ตนนําพยานหลักฐาน
มาแสดงเพ่ิมเติมว7าไม7มีทรัพยMสินเพียงพอท่ีจะเสียค7าธรรมเนียมศาลได-จริง หรือโดยสถานะของผู-ขอ 
ถ-าไม7ได-รับยกเว-นค7าธรรมเนียมศาลจะได-รับความเดือดร-อนเกินสมควร 

(๒) ย่ืนอุทธรณMคําสั่งน้ันต7อศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีท่ีคู7กรณีใช-สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย7างใดอย7างหน่ึงแล-ว จะใช-สิทธิอีก

ประการหน่ึงมิได- 
การย่ืนคําขอ การพิจารณาคําขอ การขอให-พิจารณาใหม7 การอุทธรณMและการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการขอดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-เป1นไปตาม
                                                 

๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕๘ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หลักเกณฑMและวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีออกตาม
มาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๖  คําฟQองให-ยื่นต7อพนักงานเจ-าหน-าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่น

คําฟQองโดยส7งทางไปรษณียMลงทะเบียนก็ได- และเพื่อประโยชนMในการนับอายุความ ให-ถือว7าวันที่ส7ง
คําฟQองแก7เจ-าพนักงานไปรษณียMเป1นวันท่ีย่ืนคําฟQองต7อศาลปกครอง 

 
มาตรา ๔๗  การฟQองคดีท่ีอยู7ในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันต-น ให-ย่ืนฟQองต7อ

ศาลปกครองช้ันต-นท่ีผู-ฟQองคดีมีภูมิลําเนาหรือท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองช้ันต-นน้ัน 
การฟQองคดีท่ีอยู7ในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ให-ย่ืนฟQองต7อศาลปกครอง

สูงสุด 
ในกรณีท่ีศาลปกครองใดพิพากษาว7าคดีท่ีฟQองต7อศาลปกครองน้ันอยู7ในเขตอํานาจ

ของศาลปกครองอ่ืน ให-ส7งคําฟQองน้ันไปให-ศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีศาล
ปกครองช้ันต-นมีความเห็นขัดแย-งกันในเร่ืองเขตอํานาจศาล ให-ศาลปกครองท่ีรับคําฟQองไว-หลังสุด
เสนอความเห็นต7อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งในเร่ืองเขตอํานาจศาล 

การพิจารณาคดีที่ยื่นไว-ต7อศาลปกครองใดจะต-องกระทําในศาลปกครองนั้นตาม
วันเวลาทําการ เว-นแต7ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป1นหรือเพ่ือความสะดวกของคู7กรณี ศาลปกครอง
จะสั่งให-ดําเนินการพิจารณาในสถานท่ีอ่ืนหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได- 

 
มาตรา ๔๘  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดเป1นผู-ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลา

ทําการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 
ศาลปกครองแห7งหน่ึง ๆ อาจมีสถานท่ีทําการเฉพาะการได-ตามจํานวนท่ีเหมาะสม

ตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดจะได-ประกาศสถานท่ีต้ังและวันเวลาทําการของสถานท่ีทําการ
เฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา 

ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดให-การย่ืนฟQอง และการ
ดําเนินการอย7างหน่ึงอย7างใดเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานท่ีทําการ
เฉพาะการของศาลปกครองก็ได- 

 
มาตรา ๔๙  การฟQองคดีปกครองจะต-องย่ืนฟQองภายในเก-าสิบวันนับแต7วันท่ีรู-หรือ

ควรรู-ถึงเหตุแห7งการฟQองคดี หรือนับแต7วันที่พ-นกําหนดเก-าสิบวันนับแต7วันที่ผู-ฟQองคดีได-มีหนังสือ
ร-องขอต7อหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าที่ของรัฐเพื่อให-ปฏิบัติหน-าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
และไม7ได-รับหนังสือช้ีแจงจากหน7วยงานทางปกครอง หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐหรือได-รับแต7เป1นคําชี้แจง
ท่ีผู-ฟQองคดีเห็นว7าไม7มีเหตุผล แล-วแต7กรณี เว-นแต7จะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว-เป1นอย7างอ่ืน 

 
มาตรา ๕๐  คําสั่งใดที่อาจฟQองต7อศาลปกครองได- ให-ผู-ออกคําสั่งระบุวิธีการยื่น

คําฟQองและระยะเวลาสําหรับย่ืนคําฟQองไว-ในคําสั่งดังกล7าวด-วย 
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ในกรณีที่ปรากฏต7อผู-ออกคําสั่งใดในภายหลังว7า ตนมิได-ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
ให-ผู-นั้นดําเนินการแจ-งข-อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให-ผู-รับคําสั่งทราบโดยไม7ชักช-า ในกรณีน้ี
ให-ระยะเวลาสําหรับย่ืนคําฟQองเร่ิมนับใหม7นับแต7วันท่ีผู-รับคําสั่งได-รับแจ-งข-อความดังกล7าว 

ถ-าไม7มีการแจ-งใหม7ตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับย่ืนคําฟQองมีกําหนดน-อยกว7า
หน่ึงป2 ให-ขยายเวลาสําหรับย่ืนคําฟQองเป1นหน่ึงป2นับแต7วันท่ีได-รับคําสั่ง 

 
มาตรา ๕๑๕๙  การฟQองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) ให-ย่ืนฟQองภายในหน่ึงป2 

และการฟQองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) ให-ย่ืนฟQองภายในห-าป2 นับแต7วันท่ีรู-หรือควรรู-ถึงเหตุแห7ง
การฟQองคดี แต7ไม7เกินสิบป2นับแต7วันท่ีมีเหตุแห7งการฟQองคดี 

 
มาตรา ๕๒  การฟQองคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการคุ-มครองประโยชนMสาธารณะ หรือ

สถานะของบุคคลจะย่ืนฟQองคดีเม่ือใดก็ได- 
การฟQองคดีปกครองท่ีย่ืนเม่ือพ-นกําหนดเวลาการฟQองคดีแล-ว ถ-าศาลปกครองเห็นว7า

คดีท่ีย่ืนฟQองน้ันจะเป1นประโยชนMแก7ส7วนรวมหรือมีเหตุจําเป1นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู7กรณีมีคําขอ 
ศาลปกครองจะรับไว-พิจารณาก็ได- 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีคู7กรณีฝOายหน่ึงถึงแก7ความตายก7อนศาลปกครองพิพากษาคดี 

ให-ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว7าทายาท ผู-จัดการมรดก ผู-ปกครองทรัพยMมรดก หรือผู-สืบสิทธิ
ของคู7กรณีผู-น้ันจะมีคําขอเข-ามาแทนท่ีคู7กรณีผู-ถึงแก7ความตาย หรือผู-มีส7วนได-เสียจะมีคําขอเข-ามา 
โดยมีคําขอเข-ามาเองหรือโดยท่ีศาลหมายเรียกให-เข-ามา เน่ืองจากคู7กรณีฝOายหน่ึงฝOายใดมีคําขอ คําขอ
เช7นว7าน้ีจะต-องย่ืนภายในกําหนดหน่ึงป2นับแต7วันท่ีคู7กรณีผู-น้ันถึงแก7ความตาย 

ถ-าไม7มีคําขอของบุคคลดังกล7าว หรือไม7มีคําขอของคู7กรณีฝOายหน่ึงฝOายใด ภายใน
เวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง ศาลปกครองจะมีคําสั่งจําหน7ายคดีน้ันก็ได- 

 
ส7วนท่ี ๒ 

การดําเนินคดีปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๔  ศาลปกครองสูงสุดต-องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย7างน-อยห-าคน

จึงจะเป1นองคMคณะพิจารณาพิพากษา 
ศาลปกครองช้ันต-นต-องมีตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นอย7างน-อยสามคน จึงจะเป1น

องคMคณะพิจารณาพิพากษา 
 
มาตรา ๕๕  การพิจารณาพิพากษาคดีต-องดําเนินการให-เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต7ต-อง

เปUดโอกาสให-คู7กรณีช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามควรแก7กรณี แต7การ
ช้ีแจงต-องทําเป1นหนังสือ เว-นแต7เป1นกรณีที่ศาลอนุญาตให-ช้ีแจงด-วยวาจาต7อหน-าศาล 
                                                 

๕๙ มาตรา ๕๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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คู7กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานท่ีแต7ละฝOายได-ย่ืนไว-ในสํานวน เว-นแต7กรณีใด
มีกฎหมายคุ-มครองให-ไม7ต-องเปUดเผยหรือศาลปกครองเห็นว7าจําเป1นต-องไม7เปUดเผย เพ่ือมิให-เกิดความ
เสียหายแก7การดําเนินงานของรัฐ แต7กรณีท่ีไม7เปUดเผยดังกล7าว ศาลปกครองจะนํามาใช-รับฟ3งในการ
พิจารณาพิพากษาคดีไม7ได- 

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข-อเท็จจริงได-
ตามความเหมาะสม ในการน้ี ศาลปกครองจะรับฟ3งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู-เช่ียวชาญ 
หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู7กรณีได-ตามท่ีเห็นสมควร 

พยานบุคคลหรือพยานผู-เช่ียวชาญท่ีศาลปกครองเรียกมาให-ถ-อยคําหรือทําความเห็น
ต7อศาลปกครองมีสิทธิได-รับค7าตอบแทนตามหลักเกณฑMและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือมีการฟQองคดีต7อศาลปกครองใด การจ7ายสํานวนคดีในศาลปกครอง

น้ันให-ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันต-นปฏิบัติตามหลักเกณฑM ดังต7อไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่มีการจัดองคMคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด-านใดด-านหนึ่ง

เป1นการเฉพาะ ต-องจ7ายสํานวนคดีให-ตรงกับความเช่ียวชาญขององคMคณะท่ีจัดไว- 
(๒) ในกรณีที่มีการแบ7งพื้นที่รับผิดชอบคดีขององคMคณะ ต-องจ7ายสํานวนคดีที่มี

มูลคดีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให-แก7องคMคณะท่ีจัดไว- 
(๓) ในกรณีท่ีไม7มีการจัดองคMคณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว-ลักษณะ

เดียวกันหลายองคMคณะ หรือองคMคณะท่ีรับผิดชอบคดีดังกล7าวมีคดีค-างการพิจารณาอยู7เป1นจํานวน
มากซึ่งหากจ7ายสํานวนคดีให-แก7องคMคณะน้ันจะทําให-คดีล7าช-าหรือกระทบกระเทือนต7อความยุติธรรม 
ให-จ7ายสํานวนคดีโดยใช-วิธีการใดท่ีไม7อาจคาดหมายได-ล7วงหน-าว7าจะจ7ายสํานวนคดีให-แก7องคMคณะใด 

เมื่อองคMคณะในศาลปกครองใดได-รับสํานวนคดีแล-ว ให-ตุลาการหัวหน-าคณะศาล
ปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองชั้นต-นในองคMคณะนั้น แล-วแต7กรณี แต7งตั้ง
ตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเป1นตุลาการเจ-าของสํานวน เพื่อเป1นผู -ดําเนินการ
รวบรวมข-อเท็จจริงจากคําฟQอง คําชี้แจงของคู7กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข-อง  ทั้งน้ี 
โดยมีพนักงานคดีปกครองเป1นผู-ช7วยดําเนินการตามท่ีตุลาการเจ-าของสํานวนมอบหมาย 

เม่ือได-มอบสํานวนคดีให-แก7ตุลาการเจ-าของสํานวนคนใดแล-ว หรือได-จ7ายสํานวนคดี
ให-แก7องคMคณะใดแล-ว ห-ามมิให-มีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เว-นแต7กรณีดังต7อไปน้ี 

(๑) เม่ือมีการโอนคดีตามท่ีระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนด 

(๒) เมื่อมีการคัดค-านตุลาการเจ-าของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวน หรือ
ตุลาการศาลปกครองในองคMคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค-าน หรือไม7ครบองคMคณะสําหรับ
กรณีโอนสํานวน 

(๓) เม่ือตุลาการเจ-าของสํานวนหรือองคMคณะพิจารณาพิพากษามีคดีค-างการพิจารณา
อยู7เป1นจํานวนมากซึ่งจะทําให-การพิจารณาคดีล7าช-า และตุลาการเจ-าของสํานวนหรือองคMคณะพิจารณา
พิพากษาขอสละสํานวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู7 
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มาตรา ๕๗  ให-ตุลาการเจ-าของสํานวนทําหน-าท่ีตรวจสอบและเสนอความเห็นใน
ข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายต7อองคMคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการต7าง ๆ ท่ีเก่ียวข-องกับ
คดีน้ัน 

ในระหว7างการดําเนินการของตุลาการเจ-าของสํานวนตามวรรคหน่ึง ให-เปUดโอกาสให-
คู7กรณีได-ทราบถึงข-ออ-างหรือข-อแย-งของแต7ละฝOาย และให-คู7กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝOายตนเพ่ือ
ยืนยันหรือหักล-างข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายได- เม่ือตุลาการเจ-าของสํานวนเห็นว7าได-รวบรวม
ข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายเพียงพอแล-ว ให-ตุลาการเจ-าของสํานวนทําความเห็นเสนอให-องคMคณะ
พิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีต7อไป 

ในการให-โอกาสคู7กรณีตามวรรคสอง ให-ตุลาการเจ-าของสํานวนกําหนดให-คู7กรณี
แสดงพยานหลักฐานของฝOายตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ-าคู7กรณีมิได-ปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ให-ถือว7าคู7กรณีท่ีไม7ได-แสดงพยานหลักฐานน้ันไม7มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับ
ข-อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู7กรณีอีกฝOายหน่ึง แล-วแต7กรณี และให-ศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาต7อไปตามท่ีเห็นเป1นการยุติธรรม 

ในกรณีที่หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐไม7ดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให-ล7าช-า ศาลปกครองจะรายงานผู-บังคับบัญชา 
ผู-กํากับดูแล ผู-ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแก-ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทาง
วินัยต7อไปก็ได-  ท้ังน้ี โดยไม7เป1นการตัดอํานาจท่ีศาลจะมีคําสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล 

การปฏิบัติหน-าท่ีของตุลาการเจ-าของสํานวนและพนักงานคดีปกครองให-เป1นไป
ตามท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๕๘  ก7อนวันน่ังพิจารณาคดี ให-ตุลาการเจ-าของสํานวนส7งมอบสํานวนคดีให-

ผู-แถลงคดีปกครองพิจารณา และให-ผู-แถลงคดีปกครองจัดทําสรุปข-อเท็จจริง ข-อกฎหมาย และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีน้ันเสนอต7อองคMคณะพิจารณาพิพากษา และให-มาช้ีแจงด-วยวาจา
ต7อองคMคณะพิจารณาพิพากษาในวันน่ังพิจารณาคดีน้ัน และให-มีสิทธิอยู7ร7วมในการพิจารณาและใน
การประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีน้ันได- แต7ไม7มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีน้ัน 

ในการน่ังพิจารณาคดีใด ถ-าผู-แถลงคดีปกครองเห็นว7าข-อเท็จจริงในการพิจารณาคดี
เปลี่ยนแปลงไป ให-ผู-แถลงคดีปกครองจัดทําสรุปข-อเท็จจริง ข-อกฎหมาย และความเห็นของตนข้ึนใหม7
เสนอต7อองคMคณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาต7อไป 

ให-อธิบดีศาลปกครองช้ันต-นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต7งต้ังผู-แถลงคดี
ปกครองจากตุลาการศาลปกครองคนหน่ึงในศาลน้ันท่ีมิใช7ตุลาการในองคMคณะพิจารณาพิพากษาคดี
น้ัน 

ผู-แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต7งต้ังจากตุลาการศาลปกครองช้ันต-น
ก็ได- 

การแต7งตั้งและการปฏิบัติหน-าที่ของผู-แถลงคดีปกครองให-เป1นไปตามระเบียบของ
ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงมิให-ใช-บังคับกับคดีท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญ7
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
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มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ให-องคMคณะพิจารณาพิพากษาจัดให-มีการน่ัง
พิจารณาคดีอย7างน-อยหน่ึงคร้ังเพ่ือให-คู7กรณีมีโอกาสมาแถลงด-วยวาจาต7อหน-าองคMคณะพิจารณา
พิพากษา 

ก7อนการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกให-ส7งสรุปข-อเท็จจริงของตุลาการเจ-าของสํานวนให-
คู7กรณีทราบล7วงหน-าไม7น-อยกว7าเจ็ดวัน ในการน้ีให-คู7กรณีมีสิทธิย่ืนคําแถลง รวมท้ังนําพยานหลักฐาน
มาสืบประกอบคําแถลงดังกล7าวเพ่ือยืนยันหรือหักล-างข-อเท็จจริง หรือข-อกฎหมายเพ่ิมเติมต7อองคMคณะ
พิจารณาพิพากษาในวันน่ังพิจารณาคดีแต7จะไม7มาแถลงด-วยวาจาก็ได- 

 
มาตรา ๖๐  การน่ังพิจารณาคดีจะต-องกระทําโดยเปUดเผย 
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุ-มครอง

ประโยชนMสาธารณะ ถ-าศาลปกครองเห็นสมควรจะห-ามมิให-มีการเปUดเผยข-อเท็จจริง หรือ
พฤติการณMต7าง ๆ ทั้งหมดหรือแต7บางส7วนแห7งคดี ซึ่งปรากฏจากคําคู7ความหรือคําแถลงของคู7กรณี 
หรือคําพยานหลักฐานท่ีได-สืบมาแล-ว ศาลปกครองจะมีคําสั่งดังต7อไปน้ีก็ได- 

(๑) ห-ามประชาชนมิให-เข-าฟ3งการพิจารณาท้ังหมดหรือบางส7วน แล-วดําเนินการ
พิจารณาไปโดยไม7เปUดเผย หรือ 

(๒) ห-ามมิให-ออกโฆษณาข-อเท็จจริงหรือพฤติการณMต7าง ๆ เช7นว7าน้ัน 
ไม7ว7าศาลปกครองจะได-มีคําสั่งตามวรรคสองหรือไม7 มิให-ถือว7าการออกโฆษณา

ทั้งหมดหรือแต7บางส7วนแห7งคําพิพากษา หรือย7อเรื่องแห7งคําพิพากษาโดยเป1นกลางและถูกต-อง
เป1นการผิดกฎหมาย เว-นแต7ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชนMในการรักษาความสงบเรียบร-อย
หรือศีลธรรมอันดีหรือเพ่ือคุ-มครองประโยชนMสาธารณะ จะห-ามมิให-มีการเปUดเผยข-อความท้ังหมดหรือ
บางส7วนแห7งคําพิพากษาน้ันก็ได- 

 
มาตรา ๖๑  ให-ตุลาการศาลปกครองคนหน่ึงคนใดซึ่งได-รับมอบหมายจากองคMคณะ

มีอํานาจ ดังต7อไปน้ี 
(๑) มีคําสั่งเรียกให-หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องช้ีแจง

ข-อเท็จจริงหรือให-ความเห็นเป1นหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน7วยงานทางปกครองหรือของ
เจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-อง 

(๒) มีคําสั่งเรียกให-หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐส7งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง หรือให-ความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือส7งผู-แทนหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐ
ในหน7วยงานทางปกครองน้ันมาช้ีแจงหรือให-ถ-อยคําประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําสั่งเรียกให-คู7กรณีมาให-ถ-อยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา 

(๔) มีคําสั่งเรียกให-บุคคลท่ีเก่ียวข-องกับคดีมาให-ถ-อยคํา หรือให-ส7งพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา 

(๕) ไต7สวนหรือมีคําสั่งในเร่ืองใดท่ีมิใช7การวินิจฉัยช้ีขาดคดี  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีจําเป1น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลท่ีได-รับมอบหมายจากตุลาการศาล
ปกครองมีอํานาจไปตรวจสอบสถานท่ี บุคคล หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได- 
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มาตรา ๖๒  ถ-าผู-ฟQองคดีได-รับคําสั่งจากศาลปกครองให-มาให-ถ-อยคําหรือแสดง

พยานหลักฐานแล-ว ไม7ดําเนินการตามคําสั่งน้ันภายในระยะเวลาท่ีศาลปกครองกําหนดโดยไม7มีเหตุผล
อันสมควร ศาลปกครองจะสั่งให-จําหน7ายคดีเสียก็ได- 

คดีท่ีศาลปกครองได-สั่งจําหน7ายตามวรรคหน่ึง ถ-าภายในเก-าสิบวันนับแต7วันท่ีศาล
ปกครองมีคําสั่งให-จําหน7ายคดี ผู-ฟQองคดีแสดงให-เป1นท่ีพอใจแก7ศาลปกครองได-ว7าการท่ีตนไม7สามารถ
ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองได-น้ัน เป1นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะ
อนุญาตให-พิจารณาใหม7หรือฟQองคดีใหม7ก็ได- 

 
มาตรา ๖๓  ตุลาการศาลปกครองในองคMคณะพิจารณาพิพากษาหรือผู-แถลง

คดีปกครองอาจถูกคัดค-านได-ตามเหตุแห7งการคัดค-านผู-พิพากษาที่บัญญัติไว-ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ7ง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพร-ายแรงซึ่งอาจทําให-การพิจารณาพิพากษาคดี
เสียความยุติธรรม 

การขอถอนตัวจากคดี การย่ืนคําคัดค-าน การพิจารณาคําคัดค-าน การสั่งให-ผู-ถูก
คัดค-านงดการปฏิบัติหน-าท่ี และการสั่งให-ผู- อ่ืนเข-าปฏิบัติหน-าท่ีแทน ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การสั่งให-ตุลาการศาลปกครองผู-ถูกคัดค-านงดการพิจารณาย7อมไม7กระทบกระเทือน
ถึงการกระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผู-ถูกคัดค-านท่ีได-กระทําไปแล-ว 

 
มาตรา ๖๔  นอกจากท่ีบัญญัติไว-แล-วในพระราชบัญญัติน้ีให-นําบทบัญญัติท่ีถือว7า

เป1นการกระทําละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งมาใช-บังคับโดยอนุโลม 
และเม่ือมีการละเมิดอํานาจศาลให-ศาลปกครองมีอํานาจสั่งลงโทษได-ดังน้ี 

(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเป1นลายลักษณMอักษรด-วยหรือไม7ก็ได- 
(๒) ไล7ออกจากบริเวณศาล 
(๓) ลงโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม7เกินห-าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใช-อย7างระมัดระวังและเท7าท่ีจําเป1นตาม

พฤติการณMแห7งกรณี และหากเป1นการสั่งลงโทษตาม (๓) ให-องคMคณะอ่ืนท่ีมิใช7องคMคณะพิจารณา
พิพากษาคดีน้ันเป1นผู-พิจารณาและสั่งลงโทษ 

 
มาตรา ๖๕  ผู-ใดวิจารณMการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดย

สุจริตด-วยวิธีการทางวิชาการ ผู-น้ันไม7มีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหม่ินศาลหรือตุลาการ 
 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 

เพ่ือบรรเทาทุกขMให-แก7คู7กรณีที่เก่ียวข-องเป1นการช่ัวคราวก7อนการพิพากษาคดี ไม7ว7าจะมีคําร-องขอจาก
บุคคลดังกล7าวหรือไม7 ให-ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่ง
ไปยังหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าที่ของรัฐที่เกี ่ยวข-องให-ปฏิบัติได- ตามหลักเกณฑMและ
วิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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การกําหนดหลักเกณฑMและวิธีการตามวรรคหน่ึง ให-คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐและป3ญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก7การบริหารงานของรัฐ
ประกอบด-วย 

 
ส7วนท่ี ๓ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง 
   

 
มาตรา ๖๗  การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองถ-าจะต-องกระทําโดย

ตุลาการศาลปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันจะต-องบังคับตามความเห็นของฝOายข-างมาก 
และในกรณีท่ีตุลาการในศาลปกครองผู-ใดมีความเห็นแย-งให-ทําความเห็นแย-งไว-ในคําพิพากษาหรือ
คําสั่งน้ัน 

 
มาตรา ๖๘  ถ-าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให-มีการวินิจฉัยป3ญหาใด

หรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญ7ก็ได- หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดให-วินิจฉัยป3ญหาใด หรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญ7ก็ให-วินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญ7 

ภายใต-บังคับมาตรา ๖๓ ท่ีประชุมใหญ7น้ันให-ประกอบด-วยตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทุกคนท่ีอยู7ปฏิบัติหน-าท่ี แต7ต-องมีจํานวนไม7น-อยกว7าก่ึงหน่ึงของจํานวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด และให-ประธานศาลปกครองสูงสุดเป1นประธานท่ีประชุมใหญ7 

คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ7ให-เป1นไปตามเสียงข-างมาก และถ-ามีคะแนนเสียงเท7ากัน
ให-ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๖๙  คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย7างน-อย

ต-องระบุ 
(๑) ช่ือผู-ย่ืนคําฟQอง 
(๒) หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเป1นเหตุแห7งการฟQองคดี 
(๓) เหตุแห7งการฟQองคดี 
(๔) ข-อเท็จจริงของเร่ืองท่ีฟQอง 
(๕) เหตุผลแห7งคําวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห7งคดี 
(๗) คําบังคับ ถ-ามี โดยให-ระบุหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีต-อง

ปฏิบัติตามคําบังคับไว-ด-วย 
(๘) ข-อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให-เป1นไปตามคําพิพากษา ถ-ามี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหน่ึงต-องลงลายมือช่ือของตุลาการศาลปกครองท่ีน่ัง

พิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งน้ัน ถ-าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจําเป1นไม7สามารถลง
ลายมือช่ือได- ให-อธิบดีศาลปกครองช้ันต-นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล-วแต7กรณี จดแจ-งเหตุ
ดังกล7าวไว-ในคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันด-วย 
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เม่ือศาลปกครองได-อ7านผลแห7งคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีปกครองในศาล
ปกครองโดยเปUดเผยในวันใดแล-ว ให-ถือว7าวันท่ีได-อ7านน้ันเป1นวันท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ในการน้ีให-ศาลปกครองแจ-งให-คู7กรณีทราบกําหนดวันอ7านผลแห7งคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันเป1นการ
ล7วงหน-าตามสมควร 

ถ-าไม7มีคู7กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ7านผลแห7งคําพิพากษาหรือคําสั่งให-ศาล
ปกครองงดการอ7านคําพิพากษาหรือคําสั่ง แล-วบันทึกไว-และให-ถือว7าวันท่ีบันทึกเป1นวันท่ีศาลปกครอง
ได-มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ให-สํานักงานศาลปกครองจัดให-มีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีปกครองไว-ท่ีศาล
ปกครองเพ่ือให-ประชาชนเข-าตรวจดูหรือขอสําเนาท่ีมีการรับรองถูกต-องได- โดยจะเรียกค7าธรรมเนียม
ในการน้ันก็ได-  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด 

ให-สํานักงานศาลปกครองพิมพMเผยแพร7คําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดคดีของศาล
ปกครองและความเห็นของผู-แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๐  คําพิพากษาศาลปกครองให-ผูกพันคู7กรณีท่ีจะต-องปฏิบัติตามคําบังคับ

นับแต7วันท่ีกําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันท่ีคําพิพากษาน้ันถูกเปลี่ยนแปลงแก-ไขกลับหรืองดเสีย 
ในกรณีท่ีเป1นคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต-น ให-รอการปฏิบัติตามคําบังคับไว-

จนกว7าจะพ-นระยะเวลาการอุทธรณM หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณM ให-รอการบังคับคดีไว-จนกว7าคดีจะถึง
ท่ีสุด แต7ถ-าเป1นกรณีท่ีมีการอุทธรณMและเป1นคดีท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคู7กรณีฝOายชนะคดีอาจย่ืนคําขอต7อศาลปกครองช้ันต-น หรือศาลปกครองสูงสุด แล-วแต7
กรณี โดยช้ีแจงเหตุผลอันสมควรท่ีขอให-มีการปฏิบัติตามคําบังคับ และให-ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
คําขอและมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑM วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยระเบียบ
ของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด๖๐ 

 
มาตรา ๗๑  ภายใต-บังคับบทบัญญัติว7าด-วยการอุทธรณMคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ให-มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได-ในกรณี ดังต7อไปน้ี 
(๑) ในคําพิพากษาให-บุคคลใดออกไปจากสถานท่ีใดให-ใช-บังคับตลอดถึงบริวารของ

ผู-น้ันท่ีอยู7ในสถานท่ีน้ันด-วย เว-นแต7ผู-น้ันจะพิสูจนMได-ว7าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
(๒) ถ-าบุคคลใดได-เข-าเป1นผู- คํ้าประกันในศาลเพ่ือการดําเนินการใด ๆ ตามคํา

พิพากษาหรือคําสั่ง ให-คําพิพากษาหรือคําสั่งใช-บังคับแก7การประกันน้ันได-โดยไม7ต-องฟQองผู-คํ้าประกัน
ใหม7 

(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งเก่ียวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติ
บุคคล บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ-างอิงหรือใช-ยันกับบุคคลภายนอกก็ได- เว-นแต7บุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกว7า 

(๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับสิทธิแห7งทรัพยMสินใด ๆ คู7กรณีท่ีเก่ียวข-องอาจ
อ-างกับบุคคลภายนอกได- เว-นแต7บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว7า 

 
                                                 

๖๐ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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มาตรา ๗๒  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอย7างหน่ึง
อย7างใด ดังต7อไปน้ี 

(๑) สั่งให-เพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งห-ามการกระทําท้ังหมดหรือบางส7วน ในกรณี
ท่ีมีการฟQองว7าหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม7ชอบด-วยกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 

(๒) สั่งให-หัวหน-าหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องปฏิบัติตาม
หน-าท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด ในกรณีท่ีมีการฟQองว7าหน7วยงานทางปกครอง หรือเจ-าหน-าท่ี
ของรัฐละเลยต7อหน-าท่ีหรือปฏิบัติหน-าท่ีล7าช-าเกินสมควร 

(๓) สั่งให-ใช-เงินหรือให-ส7งมอบทรัพยMสินหรือให-กระทําการหรืองดเว-นกระทําการ 
โดยจะกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไว-ด-วยก็ได- ในกรณีท่ีมีการฟQองเก่ียวกับการกระทําละเมิด
หรือความรับผิดของหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐหรือการฟQองเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง 

(๔) สั่งให-ถือปฏิบัติต7อสิทธิหรือหน-าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข-อง ในกรณีที่มีการฟQอง 
ให-ศาลมีคําพิพากษาแสดงความเป1นอยู7ของสิทธิหรือหน-าท่ีน้ัน 

(๕) สั่งให-บุคคลกระทําหรือละเว-นกระทําอย7างหน่ึงอย7างใดเพ่ือให-เป1นไปตาม
กฎหมาย 

ในการมีคําบังคับตามวรรคหน่ึง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดว7าจะให-มีผล
ย-อนหลังหรือไม7ย-อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได- หรือจะกําหนดให-มีเงื่อนไข
อย7างใดก็ได-  ท้ังน้ี ตามความเป1นธรรมแห7งกรณี 

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-เพิกถอนกฎ ให-มีการประกาศผลแห7ง
คําพิพากษาดังกล7าวในราชกิจจานุเบกษา และให-การประกาศดังกล7าวมีผลเป1นการเพิกถอนกฎน้ัน 

วรรคสี่๖๑ (ยกเลิก) 
วรรคห-า๖๒ (ยกเลิก) 
วรรคหก๖๓ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๒/๑๖๔ ในการพิพากษาคดี ให-ศาลปกครองมีคําสั่งคืนค7าธรรมเนียมศาล

ท้ังหมดหรือแต7บางส7วนตามส7วนของการชนะคดี 
 

                                                 
๖๑ มาตรา ๗๒ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๒ มาตรา ๗๒ วรรคห-า ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๓ มาตรา ๗๒ วรรคหก ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๔ มาตรา ๗๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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มาตรา ๗๓  การคัดค-านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต-นน้ัน ให-ย่ืน
อุทธรณMต7อศาลปกครองช้ันต-นท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแต7วันท่ีได-มีคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง ถ-ามิได-ย่ืนอุทธรณMตามกําหนดเวลาดังกล7าว ให-ถือว7าคดีน้ันเป1นอันถึงท่ีสุด 

คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหน่ึงให-หมายความรวมถึง คําสั่งเก่ียวกับการละเมิด
อํานาจศาลหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีทําให-คดีเสร็จเด็ดขาด 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว7าคําอุทธรณMใดมีข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายท่ี
ไม7เป1นสาระอันควรได-รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม7รับอุทธรณMน้ันไว-พิจารณาก็ได- 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดให-เป1นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๔  เม่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป1นท่ีสุดของศาลปกครองต7างช้ันกันใน

ประเด็นแห7งคดีอย7างเดียวกัน ขัดหรือแย-งกันให-ถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 
ถ-าคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป1นท่ีสุดของศาลปกครองช้ันต-นด-วยกันมีการขัดหรือ

แย-งกันในประเด็นแห7งคดีอย7างเดียวกัน คู7กรณีหรือบุคคลภายนอกผู-มีส7วนได-เสียจะย่ืนคําร-องขอต7อ
ศาลปกครองสูงสุดเพ่ือให-มีคําสั่งกําหนดว7าจะให-ถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใด คําสั่งของศาล
ปกครองสูงสุดเช7นว7าน้ีให-เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ศาลปกครองได-มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

เสร็จเด็ดขาดแล-ว คู7กรณีหรือบุคคลภายนอกผู-มีส7วนได-เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห7งคดีนั้น
อาจมีคําขอให-ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม7ได-ในกรณี 
ดังต7อไปน้ี 

(๑) ศาลปกครองฟ3งข-อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม7 อันอาจทําให-
ข-อเท็จจริงท่ีฟ3งเป1นยุติแล-วน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

(๒) คู7กรณีที่แท-จริงหรือบุคคลภายนอกน้ันมิได-เข-ามาในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีหรือได-เข-ามาแล-วแต7ถูกตัดโอกาสโดยไม7เป1นธรรมในการมีส7วนร7วมในการดําเนินกระบวนพิจารณา 

(๓) มีข-อบกพร7องสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีทําให-ผลของคดีไม7มีความ
ยุติธรรม 

(๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันได-ทําข้ึนโดยอาศัยข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายใด และ
ต7อมาข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทําให-ผลแห7งคําพิพากษาหรือ
คําสั่งขัดกับกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู7ในขณะน้ัน 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให-กระทําได-เฉพาะเมื่อคู7กรณีหรือบุคคลภายนอก
ไม7ทราบถึงเหตุน้ันในการพิจารณาคดีคร้ังท่ีแล-วมา โดยมิใช7ความผิดของผู-น้ัน 

การยื่นคําขอให-พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งใหม7ต-องกระทําภายในเก-าสิบวัน
นับแต7วันท่ีผู-น้ันได-รู-หรือควรรู-ถึงเหตุซึ่งอาจขอให-พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม7ได- แต7ไม7เกินห-าป2
นับแต7ศาลปกครองได-มีคําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๗๕/๑๖๕ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง ให-นํา
บทบัญญัติว7าด-วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และบทบัญญัติว7าด-วยค7าฤชาธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง และค7าธรรมเนียมเจ-าพนักงานบังคับคดีท-ายประมวล
กฎหมายดังกล7าว มาใช-บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง  ท้ังน้ี เท7าท่ีไม7ขัดหรือแย-งกับ
พระราชบัญญัติน้ีและหลักกฎหมายท่ัวไปว7าด-วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑM 
วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือปฏิบัติการให-เป1นไปตามวรรคหน่ึง และเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗๕/๒๖๖ ให-เจ-าพนักงานบังคับคดีซึ่งศาลปกครองแต7งต้ังจากข-าราชการฝOาย

ศาลปกครองท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี ก.ศป. กําหนด มีหน-าท่ีปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติน้ี
และระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในระหว7างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง 

ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหน่ึง เจ-าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให-
เอกชนหรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนภายใต-การกํากับดูแลของเจ-าพนักงานบังคับคดีก็ได-  ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๗๕/๓๖๗ เม่ือความปรากฏแก7ศาลปกครอง หรือคู7กรณีย่ืนคําขอ หรือเจ-า

พนักงานบังคับคดีรายงานต7อศาลปกครองว7า คู7กรณียังไม7ปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองหรือมี
ข-อขัดข-องในการปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครอง ให-ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาหรือไต7สวน
และมีคําสั่งกําหนดวิธีการดําเนินการให-เป1นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือมีคําสั่งใด ๆ เพ่ือให-การ
บังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๗๕/๔๖๘ เม่ือปรากฏว7าหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐมิได-

ปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองให-ถูกต-องครบถ-วน หรือปฏิบัติล7าช-าเกินสมควร ให-ศาลปกครอง
ไต7สวนหรือแสวงหาข-อเท็จจริงถ-าศาลปกครองได-ไต7สวนแล-วเห็นว7าข-อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับฟ3งได-ว7า
การท่ีมิได-ปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองให-ถูกต-องครบถ-วนหรือปฏิบัติล7าช-าเป1นไปโดยไม7มีเหตุ
อันสมควร ศาลปกครองอาจมีคําสั่งให-หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีไม7ปฏิบัติตามคํา
บังคับ ชําระค7าปรับต7อศาลปกครองตามจํานวนท่ีสมควร คร้ังละไม7เกินห-าหม่ืนบาท  ท้ังน้ี ศาล

                                                 
๖๕ มาตรา ๗๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๖ มาตรา ๗๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๗ มาตรา ๗๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๘ มาตรา ๗๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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ปกครองอาจแจ-งผู-บังคับบัญชา ผู-กํากับดูแลผู-ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน-าท่ี หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต7อไปก็ได-และแจ-งผลให-ศาลปกครองทราบ 

คําสั่งปรับตามวรรคหน่ึงให-จัดทําโดยองคMคณะ และให-นําเงินค7าปรับดังกล7าวส7งเป1น
รายได-แผ7นดิน 

ในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีของรัฐไม7ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีให-ชําระค7าปรับตามวรรคหน่ึง ศาล
ปกครองอาจมีคําสั่งให-มีการบังคับคดีแก7ทรัพยMสินของบุคคลน้ันได- 

ให-นําความในมาตราน้ีไปใช-บังคับกับกรณีท่ีหน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ี
ของรัฐมิได-ปฏิบัติตามคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขMให-แก7คู7กรณีท่ีเก่ียวข-อง
เป1นการช่ัวคราวก7อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ หรือปฏิบัติล7าช-าเกินสมควร ด-วยโดยอนุโลม 

ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑM 
วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติตามมาตราน้ีได- 

 
หมวด ๕ 

สํานักงานศาลปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๖  ให-มีสํานักงานศาลปกครองเป1นส7วนราชการท่ีเป1นหน7วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป1นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗๗  สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหน-าท่ี ดังต7อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครองตามคําสั่งของศาลปกครอง 
(๓) ดําเนินการบังคับให-เป1นไปตามคําบังคับของศาลปกครอง 
(๔) ศึกษาและรวบรวมข-อมูลเพ่ือประโยชนMแก7การปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
(๕) วิเคราะหMเหตุแห7งการฟQองคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธี

ปฏิบัติราชการต7อหน7วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข-อง 
(๖) จัดพิมพMและเผยแพร7คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง 
(๗) จัดให-มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู-ของตุลาการศาลปกครอง ข-าราชการ

ฝOายศาลปกครอง และเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข-อง ตลอดจนประสานงานกับหน7วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข-องเพ่ือพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ7นดิน และบุคลากรด-านกฎหมาย
มหาชน 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให-เป1นอํานาจหน-าท่ีของสํานักงานศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗๘  ให-มีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครอง

ข้ึนตรงต7อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน-าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งราชการของสํานักงานศาล
ปกครอง และเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองเป1นผู-ช7วยสั่งและปฏิบัติราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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การแต7งต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
บุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน7ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต7อนายกรัฐมนตรี และให-
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ังต7อไป 

ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองท่ีเก่ียวข-องกับบุคคลภายนอก ให-เลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองเป1นผู-แทนของสํานักงานศาลปกครอง เพ่ือการน้ี เลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองจะมอบหมายให-บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย7างแทนก็ได-  ท้ังน้ี ต-องเป1นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีวาระการดํารงตําแหน7งสี่ป2นับแต7วันท่ีได-รับ
แต7งต้ัง แต7ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. อาจขยายเวลาการดํารงตําแหน7ง
ได-อีกไม7เกินสองคร้ัง คร้ังละหน่ึงป2๖๙ 

ในกรณีท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองพ-นจากตําแหน7งโดยมิได-พ-นจากราชการ
และมิได-มีความผิดวินัยอย7างร-ายแรงหรือมีมลทินหรือมัวหมอง ถ-าผู-นั้นมีอายุยังไม7ครบหกสิบป2 
ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ขป. มีคําสั่งแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7งข-าราชการ
ฝOายศาลปกครองในระดับท่ีเทียบเท7าตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง๗๐ 

 
มาตรา ๗๘/๑๗๑  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองอาจแต7งต้ังจากตุลาการศาลปกครอง

โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งตั้งแล-ว ให-พ-นจากตําแหน7ง
ตุลาการศาลปกครอง 

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองท่ีได-รับการแต7งต้ังตามวรรคหน่ึง ให-มีวาระการ
ดํารงตําแหน7งสองป2นับแต7วันท่ีได-รับแต7งต้ัง โดยอาจได-รับแต7งต้ังใหม7ได- แต7ไม7เกินสองวาระติดต7อกัน 
เว-นแต7ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. มีคําสั่งให-พ-นจากตําแหน7งก7อนครบ
กําหนดเวลาดังกล7าว 

ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองท่ีได-รับการแต7งต้ังตามวรรคหน่ึงได-รับเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน7ง และประโยชนMตอบแทนอ่ืนตามอัตราของตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
และหากเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน7งท่ีได-รับอยู7ก7อนแต7งต้ัง สูงกว7าอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงิน
ประจําตําแหน7งสูงสุดของตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ให-ปรับเข-ากับอัตราเงินเดือนหรือ
อัตราเงินประจําตําแหน7งสูงสุดของตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗๘/๒๗๒  ในกรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองที่ได-รับแต7งตั้งตาม

มาตรา ๗๘/๑ กระทําผิดวินัยอยู7ก7อนวันโอนมาดํารงตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

                                                 
๖๙ มาตรา ๗๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๐ มาตรา ๗๘ วรรคห-า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๑ มาตรา ๗๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๒ มาตรา ๗๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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ให- ก.ขป. เป1นผู-พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก7ผู-น้ันตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยแห7งการเป1นตุลาการ
ศาลปกครอง แต7ถ-าได-กระทําผิดวินัยในระหว7างการดํารงตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
และได-โอนกลับไปเป1นตุลาการศาลปกครองแล-ว ให- ก.ศป. เป1นผู-พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก7ผู-น้ัน
ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยของข-าราชการฝOายศาลปกครอง ในกรณีที่มีป3ญหาเกี่ยวกับโทษที่จะลง 
ให- ก.ศป. เป1นผู-วินิจฉัย 

การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง ถ-าเร่ืองอยู7ในระหว7างการสืบสวน
หรือสอบสวนของผู-บังคับบัญชาก7อนโอนมาดํารงตําแหน7งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง หรือก7อน
โอนกลับไปเป1นตุลาการศาลปกครอง ให-ดําเนินการต7อไปตามกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู7ในขณะท่ีกระทํา
ความผิดน้ันจนแล-วเสร็จ แล-วส7งเร่ืองให- ก.ขป. หรือ ก.ศป. แล-วแต7กรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ต7อไป 

 
มาตรา ๗๙  ให-มีพนักงานคดีปกครองทําหน-าท่ีช7วยเหลือตุลาการเจ-าของสํานวนใน

การดําเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจ-าของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนในสํานักงานศาล
ปกครองตามท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน-าท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจ-าของสํานวน
มอบหมายให-พนักงานคดีปกครองเป1นเจ-าพนักงานในตําแหน7งพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๘๐  คุณสมบัติของบุคคลท่ีได-รับการแต7งต้ังเป1นพนักงานคดีปกครองใน

ระดับต7าง ๆ ให-เป1นไปตามหลักเกณฑMที่ ก.ศป. กําหนด 
ให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแต7งต้ังข-าราชการในสังกัด

สํานักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงเป1นพนักงานคดีปกครอง 
 
มาตรา ๘๑๗๓  ให-มีคณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองคณะหน่ึง เรียกโดยย7อ

ว7า “ก.ขป.” ประกอบด-วย 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุดที่ประธาน

ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย เป1นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการ

พลเรือน เป1นกรรมการ 
(๓) กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิท่ีเป1นตุลาการศาลปกครอง

จํานวนสี่คน ซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสองคน และได-รับเลือกจาก
ตุลาการในศาลปกครองช้ันต-น จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิที่เป1นข-าราชการฝOายศาลปกครอง
ในระดับไม7ตํ่ากว7าตําแหน7งท่ี ก.ศป. กําหนด จํานวนสี่คน ซึ่งได-รับเลือกจากข-าราชการฝOายศาลปกครอง 

                                                 
๗๓ มาตรา ๘๑ แก-ไขเพ่ิมเต่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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(๕) กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิด-านการพัฒนาองคMกรและ
ด-านการบริหารจัดการ ท่ีไม7เป1นหรือไม7เคยเป1นข-าราชการศาลปกครอง ด-านละหน่ึงคน ซึ่งได-รับเลือก
จากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 

ให- ก.ขป. แต7งต้ังข-าราชการฝOายศาลปกครองเป1นเลขานุการ และผู-ช7วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๘๑/๑๗๔  กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ 

วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะดํารงตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๒) หรือ (๓) ในเวลาเดียวกันมิได- 

 
มาตรา ๘๑/๒๗๕  กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ 

วรรคหน่ึง ต-องมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๔๑/๔ 
 
มาตรา ๘๑/๓๗๖  การเลือกกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง ให-ดําเนินการดังต7อไปน้ี 
(๑) การเลือกกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ 

วรรคหน่ึง (๓) ให-นําความในมาตรา ๔๑/๕ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
(๒) การเลือกกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ 

วรรคหน่ึง (๔) ให-เป1นไปตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ7
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๘๒  กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ 

วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ให-มีวาระการดํารงตําแหน7งคราวละสองป2 และอาจได-รับเลือกใหม7ได- 
แต7จะดํารงตําแหน7งเกินสองวาระติดต7อกันมิได-๗๗ 

ถ-าตําแหน7งว7างลงก7อนครบวาระ ให-ดําเนินการเลือกซ7อมภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ี
ตําแหน7งว7างลง เว-นแต7วาระการอยู7ในตําแหน7งของกรรมการผู- น้ันจะเหลือไม7ถึงเก-าสิบวันจะไม7
ดําเนินการเลือกซ7อมก็ได- 

กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองซึ่งได-รับเลือกซ7อมให-อยู7ในตําแหน7งเท7ากับ
วาระท่ีเหลืออยู7ของผู-ซึ่งตนแทน 

 

                                                 
๗๔ มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๕ มาตรา ๘๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๖ มาตรา ๘๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๗ มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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มาตรา ๘๓๗๘  นอกจากการพ-นจากตําแหน7งตามวาระ กรรมการข-าราชการฝOาย
ศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) พ-นจากตําแหน7ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.ขป. มีมติด-วยคะแนนเสียงไม7น-อยกว7าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดให-

พ-นจากตําแหน7ง เน่ืองจากกระทําการหรือมีพฤติกรรมไม7เหมาะสมในการปฏิบัติหน-าท่ีกรรมการ
ข-าราชการฝOายศาลปกครอง 

(๔) พ-นจากตําแหน7งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีเป1นกรรมการ
ข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) 

(๕) ได-รับการแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณีท่ีเป1น
กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองช้ันต-น
ตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) 

(๖) ได-รับเลือกให-ดํารงตําแหน7งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง หรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง 
ในกรณีท่ีเป1นกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) (๔) 
และ (๕) 

(๗) พ-นจากการเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครอง ในกรณีท่ีเป1นกรรมการข-าราชการ
ฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๔) 

(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๘๑/๒ ในกรณีท่ีเป1นกรรมการ
ข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๕) 

ในกรณีที่มีป3ญหาเก่ียวกับการพ-นจากตําแหน7งของกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครอง
ผู-ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให- ก.ขป. เป1นผู-วินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๘๔๗๙  ให- ก.ขป. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลและการดําเนินการอ่ืนของสํานักงานศาลปกครองในเร่ือง ดังต7อไปน้ี 
(๑) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต7งต้ัง การทดลองปฏิบัติ

หน-าท่ีราชการ การย-าย การเลื่อนตําแหน7ง การพ-นจากตําแหน7ง การเลื่อนเงินเดือน การออกจาก
ราชการ วินัย การสอบสวน การสั่งพักราชการ การสั่งให-ออกจากราชการไว-ก7อน และการลงโทษทาง
วินัย การร-องทุกขM และการอุทธรณMการลงโทษสําหรับข-าราชการฝOายศาลปกครอง 

(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน7งของข-าราชการ
ฝOายศาลปกครอง 

(๓) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต7งกายของข-าราชการฝOายศาลปกครอง 
(๔) การแต7งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต7จะมอบหมาย 
(๕) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข-าราชการศาลปกครอง 

                                                 
๗๘ มาตรา ๘๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๙ มาตรา ๘๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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(๖) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ-างพนักงานราชการและลูกจ-างสํานักงาน
ศาลปกครอง การกําหนดเครื่องแบบและการแต7งกาย วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 
การร-องทุกขM การอุทธรณM การรักษาทะเบียนประวัติ รวมท้ังการอ่ืนท่ีจําเป1นของพนักงานราชการและ
ลูกจ-างสํานักงานศาลปกครอง 

(๗) พิจารณาเสนอแนะต7อ ก.บ.ศป. ในการออกประกาศแบ7งส7วนราชการภายในของ
สํานักงานศาลปกครอง และกําหนดอํานาจหน-าท่ีของส7วนราชการดังกล7าว 

(๘) พิจารณาเสนอแนะต7อ ก.บ.ศป. ในการออกระเบียบการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะหMอ่ืนแก7ข-าราชการศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ-างสํานักงานศาลปกครอง 

(๙) การกําหนดกิจการอ่ืนท่ีอยู7ในอํานาจและหน-าท่ีของ ก.ขป. 
 
มาตรา ๘๔/๑๘๐  การประชุมของ ก.ขป. ให-นําความในมาตรา ๔๑ มาใช-บังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๕  การกําหนดตําแหน7งและการให-ได-รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน7ง 

และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน7งท่ีมีเหตุพิเศษของข-าราชการฝOายศาลปกครอง ให-นํากฎหมายว7าด-วย
ระเบียบข-าราชการพลเรือนในส7วนท่ีเก่ียวกับข-าราชการพลเรือนสามัญมาใช-บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี 
คําว7า “ก.พ.” ให-หมายถึงคณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครอง 

 
มาตรา ๘๖  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน7ง และการให-ได-รับเงินประจํา

ตําแหน7ง และการจ7ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งของข-าราชการฝOายศาลปกครอง ให-นํา
บทบัญญัติท่ีใช-บังคับแก7ข-าราชการพลเรือนในกฎหมายว7าด-วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งมาใช-
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๗  การบรรจุบุคคลเข-ารับราชการเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครอง และ

การแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7ง ให-ผู-มีอํานาจดังต7อไปน้ีเป1นผู-สั่งบรรจุและแต7งต้ัง 
(๑) การบรรจุและแต7งต้ังรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ให-ประธานศาล

ปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน7ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต7อ
นายกรัฐมนตรี และให-นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง
ต7อไป 

(๒) การบรรจุและแต7งต้ังให-ดํารงตําแหน7งอ่ืนนอกจาก (๑) ให-เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองเป1นผู-มีอํานาจสั่งบรรจุและแต7งต้ัง 

 
มาตรา ๘๘  การโอนข-าราชการฝOายศาลปกครองไปบรรจุและแต7งต้ังให-ดํารง

ตําแหน7งข-าราชการในหน7วยงานของรัฐอ่ืนหรือพนักงานขององคMกรปกครองส7วนท-องถ่ินหรือการโอน
ข-าราชการในหน7วยงานของรัฐอ่ืนหรือพนักงานขององคMกรปกครองส7วนท-องถ่ินมาบรรจุและแต7งต้ังให-
ดํารงตําแหน7งข-าราชการฝOายศาลปกครองอาจกระทําได-ถ-าเจ-าตัวสมัครใจโดยผู-มีอํานาจสั่งบรรจุ
                                                 

๘๐ มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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ทําความตกลงกับเจ-าสังกัด และได-ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครอง
กําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการข-าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส7วนท-องถ่ิน
ประเภทน้ัน ๆ แล-วแต7กรณี 

การบรรจุและแต7งต้ังข-าราชการหรือพนักงานขององคMกรปกครองส7วนท-องถ่ินท่ีโอน
มาเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให-ดํารงตําแหน7งระดับใดและให-ได-รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน7งเท7าใด ให-คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองเป1นผู-พิจารณากําหนด 
แต7เงินเดือนท่ีจะให-ได-รับจะต-องไม7สูงกว7าข-าราชการฝOายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และ
ความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนMในการนับเวลาราชการ ให-ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู-ท่ีโอน
มาเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครองตามวรรคหน่ึงในขณะท่ีเป1นข-าราชการ หรือพนักงานขององคMกร
ปกครองส7วนท-องถ่ินน้ันเป1นเวลาราชการของข-าราชการฝOายศาลปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีด-วย 

การโอนข-าราชการการเมืองและข-าราชการท่ีอยู7ในระหว7างทดลองปฏิบัติหน-าท่ี
ราชการมาเป1นข-าราชการฝOายศาลปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีจะกระทํามิได- 

 
มาตรา ๘๙  ข-าราชการฝOายศาลปกครองมีสิทธิได-รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย

ว7าด-วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการเช7นเดียวกับข-าราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๙๐  เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผ7นดินได-ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ

การเงินทุกประเภทของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแล-ว ให-เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรง
ต7อสภาผู-แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม7ชักช-า 

 
มาตรา ๙๑  ให-สํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ7ายต7อคณะรัฐมนตรี

เพ่ือจัดสรรเป1นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไว-ในร7างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ7ายประจําป2 หรือร7างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ7ายเพิ่มเติม แล-วแต7กรณี 
ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครองไว-ในรายงานการเสนอร7างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป2หรือ
ร7างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ7ายเพ่ิมเติมด-วยก็ได- 

 
มาตรา ๙๒  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ7าย การแต7งต้ังตุลาการศาล

ปกครอง หรือในการพิจารณาเร่ืองใดเก่ียวกับสํานักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถ-าเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองร-องขอคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมร7วมกันของรัฐสภา สภาผู-แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวข-องอาจอนุญาตให-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองหรือผู-ซึ่งเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาช้ีแจงได- 

 
มาตรา ๙๓  ให-สํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง

และของสํานักงานศาลปกครองเสนอต7อคณะรัฐมนตรี สภาผู-แทนราษฎร และวุฒิสภาป2ละหน่ึงคร้ัง 
 

บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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มาตรา ๙๔  ในวาระเร่ิมแรก ให-จัดต้ังศาลปกครองในภูมิภาค ดังต7อไปน้ี 
(๑) ศาลปกครองขอนแก7น ต้ังอยู7ในจังหวัดขอนแก7น โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด

กาฬสินธุM จังหวัดขอนแก7น และจังหวัดมหาสารคาม 
(๒) ศาลปกครองชุมพร ต้ังอยู7ในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัดชุมพร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธM จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง 
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม7 ต้ังอยู7ในจังหวัดเชียงใหม7 โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด

เชียงราย จังหวัดเชียงใหม7 จังหวัดแม7ฮ7องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน 
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ต้ังอยู7ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท-องท่ี

จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต้ังอยู7ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอด

ท-องท่ีจังหวัดกระบ่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรMธานี 
(๖) ศาลปกครองบุรีรัมยM ต้ังอยู7ในจังหวัดบุรีรัมยM โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด

บุรีรัมยM และจังหวัดสุรินทรM 
(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ต้ังอยู7ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรคM จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณM และ
จังหวัดสุโขทัย 

(๘) ศาลปกครองแพร7 ต้ังอยู7ในจังหวัดแพร7 โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัดน7าน 
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร7 และจังหวัดอุตรดิตถM 

(๙) ศาลปกครองยะลา ต้ังอยู7ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดป3ตตานี และจังหวัดยะลา 

(๑๐) ศาลปกครองระยอง ต้ังอยู7ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
สระแก-ว 

(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ต้ังอยู7ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด
นครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหMบุรี และจังหวัด
อ7างทอง 

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ต้ังอยู7ในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ต้ังอยู7ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัดตรัง 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ต้ังอยู7ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท-องท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ต้ังอยู7ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท-องท่ีจังหวัด
เลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ต้ังอยู7ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท-องท่ี
จังหวัดยโสธร จังหวัดร-อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังและเปUดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 

๘ เพ่ิมเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขต
ท-องท่ีศาลปกครองในภูมิภาคท่ีจัดต้ังข้ึนใหม7 ซึ่งค-างพิจารณาอยู7ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครอง
ในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให-คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาค
น้ันต7อไป 

 
มาตรา ๙๖  ภายในระยะเวลาห-าป2นับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ มิให-นํา

มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๓) มาใช-บังคับกับผู-ได-รับการแต7งต้ังเป1นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใน
ระหว7างน้ัน 

ในกรณีที่ผู-ได-รับแต7งต้ังเป1นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหน่ึงเป1นผู-ท่ีได-รับ
หรือมีสิทธิได-รับบํานาญปกติแล-วในขณะแต7งต้ัง ให-นําความในมาตรา ๓๒ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๗  การแต7งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคร้ังแรกเม่ือพระราชบัญญัติน้ี

ใช-บังคับให-มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด-วยข-าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ7คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู-พิพากษาใน
ศาลฎีกาสองคนซึ่งดํารงตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าผู-พิพากษาศาลฎีกาและได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ7ศาล
ฎีกา ผู-แทนคณะกรรมการข-าราชการอัยการหน่ึงคน ผู-แทนคณะกรรมการข-าราชการพลเรือนหน่ึงคน 
ผู- แทนคณะกรรมการสภาทนายความหน่ึงคน ผู- แทนคณะนิติศาสตรMห รือเ ทียบเท7าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห7งซึ่งเลือกกันเองให-เหลือสองคน และผู-แทนคณะรัฐศาสตรMหรือ
เทียบเท7าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห7งซึ่งเลือกกันเองให-เหลือหน่ึงคนเป1นกรรมการ และให-
กรรมการดังกล7าวเลือกกรรมการด-วยกันเองคนหน่ึงเป1นประธานกรรมการ 

ให-คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกข-าราชการฝOายศาลปกครองคนหน่ึงทําหน-าท่ี
เป1นเลขานุการ 

 
มาตรา ๙๘  ให-คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล

ผู-มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและมีความรู-ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมท่ีจะแต7งต้ัง
เป1นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไม7เกินย่ีสิบสามคน และให-นําความในมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาใช-
บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ต-องดําเนินการให-แล-วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-
บังคับ 

ให-คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะ
คัดเลือกจากผู-ท่ีสนใจสมัครและผู-ท่ีสถาบันหรือองคMกรท่ีเก่ียวข-องกับผู-ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 
(๔) เสนอข้ึน และให-บุคคลดังกล7าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณMท่ีบ7งช้ีถึง
ความรู-ความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน7งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมี
ความรู-ความสามารถเหมาะสมท่ีสุดตามจํานวนท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ในการน้ีให-เปUดเผยบัญชีรายช่ือ
บุคคลท่ีจะคัดเลือกและรายช่ือบุคคลท่ีได-รับการคัดเลือกให-ทราบท่ัวไป และเชิญชวนให-บุคคลใน
วงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ7นดินให-ข-อคิดเห็นและนํามาพิจารณาก7อนนํารายช่ือผู-ท่ี
ได-รับการคัดเลือกในช้ันท่ีสุดเสนอต7อนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการต7อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ แต7งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตาม
วรรคหน่ึงแล-ว ให-คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป1นอันพ-นจากหน-าท่ี และให-
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด-วยกันเอง เป1นประธานศาล
ปกครองสูงสุดหน่ึงคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครอง
สูงสุดสี่คน และให-นําความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๙  ในระยะเร่ิมแรกให-ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได-รับ

แต7งต้ังตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายช่ือบุคคลผู-มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมท่ีจะแต7งต้ังเป1นอธิบดี
ศาลปกครองช้ันต-น รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-นศาลละหน่ึงคน และตุลาการศาลปกครองช้ันต-นอีก
ไม7เกินหน่ึงร-อยสามสิบคน และให-ดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก7อนเสนอรายช่ือ
ให-นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต7งต้ัง 

 
มาตรา ๑๐๐  เม่ือมีการแต7งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และ

ตุลาการในศาลปกครองช้ันต-นตามมาตรา ๙๙ แล-ว ให-วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาล
ปกครองสูงสุดดําเนินการให-มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก-าสิบวัน 

 
มาตรา ๑๐๑  ในระยะเร่ิมแรกจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให-นํามาตรา 

๓๐ วรรคสอง มาใช-บังคับ และให-ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครอง
ช้ันต-น และรองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-นได-รับเงินเดือนในข้ันตํ่าของตําแหน7ง แต7ถ-าผู-ท่ีโอนมาเคย
ได-รับเงินเดือนสูงกว7าข้ันตํ่าของตําแหน7ง การให-ได-รับเงินเดือนอัตราใดให-เป1นไปตามท่ี ก.ศป. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีท่ีผู-โอนมาเป1นตุลาการศาลปกครองหรือข-าราชการฝOายศาล

ปกครอง เป1นข-าราชการตามกฎหมายว7าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการอยู7แล-วก7อนวันท่ีบทบัญญัติ
หมวด ๓ แห7งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช-บังคับ แต7มิได-สมัคร
เป1นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการ ให-มีสิทธิได-รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว7าด-วย
บําเหน็จบํานาญข-าราชการ 

 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือได-มีการแต7งต้ังตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา 

๙๙ แล-ว ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปUดทําการศาล
ปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองกลางต-องเปUดทําการไม7เกินหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ สําหรับ
ศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให-ดําเนินการเปUดทําการตามความจําเป1นโดยคํานึงถึงการ
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองท่ีมีความรู-ความสามารถเหมาะสม  แต7ทั้งน้ี ต-องไม7น-อยกว7าป2ละเจ็ดศาล 

ในระหว7างที่เปUดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไม7ครบทุกแห7ง
ให-ท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให-
ศาลปกครองในภูมิภาคท่ีเปUดทําการแล-วมีเขตอํานาจในจังหวัดใดท่ีอยู7ใกล-เคียงกับศาลปกครองน้ัน
เพ่ิมเติมได-ตามท่ีสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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เม่ือได-มีประกาศวันเปUดทําการศาลปกครองกลางแล-ว บรรดาเร่ืองท่ีร-องทุกขMต7อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร-องทุกขMซึ่งอยู7ในระหว7างการพิจารณาหรือท่ีมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร-องทุกขMแล-ว แต7นายกรัฐมนตรียังมิได-สั่งการ ให-โอนไปเป1นคดีของศาลปกครองกลาง และถ-า
ศาลปกครองกลางเห็นว7าเป1นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให-พิจารณาและมีคําพิพากษาต7อไป 

เพ่ือความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผู-ร-องทุกขM ถ-าได-มีการเปUดทําการศาล
ปกครองในภูมิภาคแล-ว เม่ือเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีน้ันไปยังศาลปกครองในภูมิภาค
ท่ีมีเขตอํานาจก็ได- 

การดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองท่ีโอนมาตามวรรคสาม ให-
เป1นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ7ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด  ท้ังน้ี โดยไม7ขัดหรือแย-งกับ
บทแห7งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐๔  ในระหว7างท่ียังไม7มีระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา ๘๔ ให-นํากฎหมายว7าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนมาใช-บังคับกับข-าราชการฝOาย
ศาลปกครองโดยอนุโลม โดยให-คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองมีอํานาจหน-าท่ีเป1น
คณะกรรมการข-าราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกล7าว 

ในระยะเริ่มแรก ให-ข-าราชการฝOายศาลปกครองทําการคัดเลือกข-าราชการฝOาย
ศาลปกครองด-วยกันเองจํานวนสามคนเพื่อเป1นกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองโดยไม7ชักช-า 
ในระหว7างท่ียังไม7มีการแต7งต้ังตําแหน7งใดซึ่งเป1นกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองโดยตําแหน7ง 
ให-คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองประกอบด-วยกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครอง
เท7าท่ีมีอยู7 

 
มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีท่ีได-ย่ืนฟQองหรืออยู7ในระหว7างการพิจารณาคดีของศาลอ่ืน

อยู7แล-วในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และมีลักษณะเป1นคดีปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี ให-ศาล
น้ันดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาต7อไปจนคดีน้ันถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๐๖  สิทธิร-องทุกขMต7อคณะกรรมการวินิจฉัยร-องทุกขMตามมาตรา ๑๑ แห7ง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ-าหน-าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีท่ีไม7อยู7ในอํานาจของศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี ให-ถือว7าเป1นสิทธิฟQองคดีต7อศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๐๗  ในวาระเร่ิมแรกก7อนท่ีสํานักงานศาลปกครองจะได-รับงบประมาณ

รายจ7ายประจําป2 ให- ก.ศป. จัดทําแผนงานในการดําเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดต้ัง
และการบริหารงานของสํานักงานศาลปกครองเสนอต7อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเป1น
ค7าใช-จ7ายในการดําเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกล7าว 

ให-คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ7ายเป1นเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือ
เป1นค7าใช-จ7ายในการดําเนินการตามแผนงานท่ี ก.ศป. เสนอตามความจําเป1น 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
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บัญชี ๑ 
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง๘๑ 

 

ช้ันศาล 
ช้ัน 

เงินเดือน 
ตําแหน7ง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจํา 
ตําแหน7ง 
(บาท) 

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐ ศาลปกครองสูงสุด 
 
 
 

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
อธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น 

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐ 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น 

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐ 

ศาลปกครองช้ันต-น 

๑ ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น ๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

                                                 
๘๑ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑) ยกเลิกและใช-

(บัญชี ๒) แทน ต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป1นต-นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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บัญชี ๒ 
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง๘๒ 

 

ช้ันศาล 
ช้ัน 

เงินเดือน 
ตําแหน7ง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจํา 
ตําแหน7ง 
(บาท) 

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐ ศาลปกครองสูงสุด 
 
 
 

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
อธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น 

๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-น 
ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น 

๖๙,๘๑๐ ๔๑,๕๐๐ 

ศาลปกครองช้ันต-น 

๑ ตุลาการศาลปกครองช้ันต-น ๖๗,๕๖๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

                                                 
๘๒ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒) แก-ไขเพ่ิมเติม

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครองท-ายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงให-ใช-ต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป1นต-นไป และต7อมามีการแก-ไขเพ่ิมเติมอัตราเงินเดือนโดย
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาการปรับ
อัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามลําดับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักร
ไทยได-บัญญัติให-จัดต้ังศาลปกครองข้ึน เพ่ือให-มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข-อพิพาททางกฎหมาย
ปกครองระหว7างเอกชนกับหน7วยงานของรัฐหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐ หรือระหว7างหน7วยงานของรัฐหรือ
เจ-าหน-าท่ีของรัฐด-วยกัน เก่ียวกับการกระทําหรือการละเว-นการกระทําท่ีหน7วยงานของรัฐหรือ
เจ-าหน-าท่ีของรัฐต-องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเน่ืองจากการกระทําหรือการละเว-นการกระทําท่ี
หน7วยงานของรัฐหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐต-องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน-าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งตามอํานาจ
หน-าท่ีของศาลปกครองดังกล7าวเป1นเร่ืองท่ีเก่ียวข-องกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง การกระทํา
ละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเป1นเร่ืองของกฎหมายมหาชน และโดยท่ี
ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเป1นต-องมีกระบวนการเป1นพิเศษต7างจากคดีปกติท่ัว ๆ ไป 
เพราะผลแห7งคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ7นดิน หรือต-องจ7ายเงินภาษีอากรของ
ส7วนรวมเป1นค7าชดเชยหรือค7าเสียหายแก7เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู7ในฐานะเสียเปรียบท่ีไม7
อาจทราบข-อมูลจากหน7วยงานของรัฐได- ในการพิจารณาจึงจําเป1นต-องใช-ระบบไต7สวนเพ่ือหา
ข-อเท็จจริงท่ีแท-จริง และต-องมีตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญเป1นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได-จาก
ฝOายบริหาร ฝOายนิติบัญญัติ และประชาชนท่ัวไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหน่ึงจากคําพิพากษา
ของศาลปกครอง รวมท้ังต-องมีหน7วยงานธุรการของศาลปกครองท่ีเป1นอิสระ  ฉะน้ัน เพ่ือให-เป1นไป
ตามเจตนารมณMของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๘๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๔  ให-ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงิน

ประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครองท-ายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให-ใช-บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครองท-าย
พระราชบัญญัติน้ีแทน 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได-กําหนดให-ตุลาการศาลปกครองได-รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน7งสําหรับตําแหน7งต7าง ๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน7งของข-าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเน่ืองด-วยได-มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งของข-าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให-รับในอัตราใหม7ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการฝOายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งของตุลาการศาลปกครองให-เท7าเทียมกัน  จึงจําเป1นต-องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน-า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 
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พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๘๔ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให-ใช-

บังคับแก7บรรดาคดีท่ีได-ย่ืนฟQองต7อศาลปกครองก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และยังไม7ได-เสีย
ค7าธรรมเนียมศาล 

 
มาตรา ๖  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันการฟQองคดีปกครอง
ท่ีขอให-ศาลสั่งให-ใช-เงินหรือส7งมอบทรัพยMสินอันสืบเน่ืองจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) หรือ (๔) 
แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู7กรณีจะต-องเสีย
ค7าธรรมเนียมศาลโดยไม7มีข-อยกเว-นใด ๆ ทําให-เป1นภาระแก7คู7กรณีท่ีไม7มีทรัพยMสินเพียงพอท่ีจะเสีย
ค7าธรรมเนียมศาล หรือทําให-ได-รับความเดือดร-อนเกินสมควรถ-าไม7ได-รับยกเว-นค7าธรรมเนียมศาล  
ดังน้ัน สมควรกําหนดให-ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว-นค7าธรรมเนียมศาลได- 
ประกอบกับคดีดังกล7าว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคําขอให-ปลดเปลื้องทุกขMอันอาจคํานวณเป1นราคาเงิน
ได-ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง สมควรกําหนดอัตราค7าธรรมเนียมศาลในการฟQองคดี
ปกครองให-สอดคล-องกัน  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๕ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๕  ให-ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาล

ปกครองท-ายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให-ใช-บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครองท-ายพระราชบัญญัติน้ีแทน 
ดังต7อไปน้ี 

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให-ใช-
ต้ังแต7วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให-ใช-
ต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป1นต-นไป 

 
                                                 

๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน-า ๒๖/๘ กุมภาพันธM ๒๕๔๘ 
๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน-า ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป1นการสมควรแก-ไขเพ่ิมเติม
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน7งตุลาการศาลปกครองเพ่ือให-เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปโดยปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนในอัตราร-อยละสาม ต้ังแต7วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีกในอัตราร-อยละห-า ต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
กําหนดให-ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิได-รับเงินเพ่ิมค7าครองชีพช่ัวคราว เพ่ือให-เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล-องกับข-าราชการประเภทต7าง ๆ  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการ
ปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพ่ิมเป1นร-อยละเท7ากันทุกอัตราและไม7เกินร-อยละสิบของ
อัตราท่ีใช-บังคับอยู7 สมควรกําหนดให-กระทําได-โดยตราเป1นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป1นต-องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑๘๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให-ใช-บังคับตั้งแต7วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป1นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๐ วรรคหก แห7ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให-ใน
กรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให-สอดคล-องกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปถ-าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล7าวเป1นการปรับเพ่ิมเป1นร-อยละเท7ากันทุกอัตราและไม7
เกินร-อยละสิบของอัตราท่ีใช-บังคับอยู7 การปรับให-กระทําโดยตราเป1นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับ
อัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองในป3จจุบันไม7เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค7าครองชีพท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให-เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยปรับเพ่ิมในอัตรา
ร-อยละสี่เท7ากันทุกอัตรา  จึงจําเป1นต-องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับตั้งแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป1นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเม่ือศาลปกครองได-เปUดทําการ
แล-วทําให-มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ7งนับว7ามีผลความสําคัญอย7างย่ิง ท้ังใน
เร่ืองของศาลท่ีมีเขตอํานาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีจะนํามาใช-ในคดี
น้ัน สัญญาทางปกครองจึงเป1นหลักเกณฑMใหม7ท่ีแม-แต7นักกฎหมายยังถกเถียงเพ่ือค-นหาความหมาย
แนวทางท่ีเหมาะสมหรือควรจะเป1น ในแต7ละป2หน7วยงานของรัฐได-ทําสัญญากับเอกชนหรือกับ
หน7วยงานของรัฐด-วยกันในกิจกรรมท่ีหลากหลายต้ังแต7กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ7 
                                                 

๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน-า ๑๐/๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน-า ๑/๒๗ กุมภาพันธM ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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เช7น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณMต7าง ๆ สัญญาจ-างก7อสร-างอาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร-างอ่ืน ๆ สัญญา
สัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลค7าตามสัญญาเหล7าน้ีจะเก่ียวข-องกับเงินงบประมาณแผ7นดินจํานวนมาก 
แต7เน่ืองจากการฟQองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห7ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให-ย่ืนฟQองคดีภายในหน่ึง
ป2 นับแต7วันท่ีรู-หรือควรรู-ถึงเหตุแห7งการฟQองคดี แต7ไม7เกินสิบป2นับแต7วันท่ีมีเหตุแห7งการฟQองคดี ซึ่ง
เดิมสัญญาดังกล7าวมีอายุความถึงสิบป2ตามประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยM เม่ือได-มีการตีความ
สัญญาโดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน-าท่ีระหว7างศาลว7าเป1นสัญญา
ประเภทใด หากตีความว7าเป1นสัญญาทางปกครองจะทําให-กําหนดระยะเวลาในการฟQองคดีลดเหลือ
เพียงหน่ึงป2  เป1นเหตุให-ระยะเวลาฟQองคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห7ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก-ไขระยะเวลา
ฟQองคดีดังกล7าวให-ยาวข้ึน นอกจากน้ันป3จจุบันยังมีป3ญหาการตีความความหมายของเร่ืองประโยชนM
แก7ส7วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเร่ืองน้ีไว-ในบทนิยาม เพ่ือให-เกิดความชัดเจนในการใช-กฎหมายย่ิงข้ึน  
จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให-ใช-บังคับตั้งแต7วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป1นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากบัญชีอัตราเงินเดือนตุลา
การศาลปกครองในป3จจุบันไม7เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค7าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สมควรปรับ
อัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให-เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยปรับเพ่ิมในอัตราร-อยละห-าเท7ากันทุก
อัตรา และโดยท่ีมาตรา ๓๐ วรรคหก แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให-ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาล
ปกครองให-สอดคล-องกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถ-าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล7าวเป1นการ
ปรับเพ่ิมเป1นร-อยละเท7ากันทุกอัตราและไม7เกินร-อยละสิบของอัตราท่ีใช-บังคับอยู7 การปรับให-กระทํา
โดยตราเป1นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป1นต-องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบันปริมาณคดีปกครอง
ประเภทท่ีต-องดําเนินกระบวนพิจารณาโดยเร7งด7วนให-ทันต7อการแก-ไขเยียวยาความเดือดร-อนหรือ
เสียหายแก7คู7กรณี หรือเพ่ือประโยชนMในการบริหารราชการแผ7นดินของรัฐมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เช7น 
คดีเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข-าศึกษาต7อ และการแต7งต้ังข-าราชการในหน7วยงานทางปกครอง เป1นต-น 
ซึ่งหากให-คดีปกครองประเภทดังกล7าวดําเนินการตามข้ันตอนและมีผู-รับผิดชอบเช7นเดียวกับคดี
                                                 

๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน-า ๒๓/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน-า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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ปกครองท่ัวไป อาจเป1นผลทําให-การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีต-องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด-าน และ
ต-องดําเนินกระบวนพิจารณาโดยเร7งด7วนมีความล7าช-า สมควรเพ่ิมอํานาจในการจัดต้ังแผนกหรือ
หน7วยงานท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครองช้ันต-น และกําหนดตําแหน7งตุลา
การศาลปกครองท่ีเรียกช่ืออย7างอ่ืน เพ่ือทําหน-าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีดังกล7าวโดยเฉพาะ อีกท้ัง 
เพ่ือให-การบริหารงานบุคคลของศาลเป1นไปอย7างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเหมาะสมกับการอํานวย
ความยุติธรรมให-แก7ประชาชน รวมท้ังแก-ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนตุลาการศาล
ปกครองให-สอดคล-องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๙๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต-นไป 
 

มาตรา ๑๒  ให-กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน7งอยู7
ในวันก7อนวันท่ีรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู7ในตําแหน7ง
ต7อไปจนกว7าจะครบวาระในวันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให-ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองดังกล7าวเป1นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีมีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหน่ึงพ-นจากตําแหน7งก7อนครบ
วาระในระหว7างวันท่ีรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให-มีการเลือกซ7อมกรรมการตุลา
การศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งเป1นตุลาการศาลปกครองแทนตําแหน7งท่ีว7าง ให-แล-วเสร็จภายในสี่สิบ
ห-าวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และเม่ือได-มีการเลือกซ7อมแล-ว ให-คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองประกอบด-วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิที่ได-รับการเลือกซ7อมน้ีด-วย 

ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให-มีการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได-รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม7แทนตําแหน7งท่ีว7างลงเพราะ
ครบวาระก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ โดยให-ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ-งต7อประธานสภา
นิติบัญญัติแห7งชาติ ซึ่งทําหน-าท่ีประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เพ่ือดําเนินการเลือกให-แล-วเสร็จภายในสี่สิบห-าวันนับแต7วันท่ีได-รับแจ-ง 
และเม่ือได-มีการเลือกแล-วให-คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด-วยกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู-ทรงคุณวุฒิที่ได-เลือกน้ีด-วย 

ให-นําความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๓๙/๑ และมาตรา ๔๐ แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีมาใช-บังคับ โดยอนุโลม 
 

                                                 
๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๙ ก/หน-า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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มาตรา ๑๓  มติหรือการให-ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามมาตรา ๑๒ ท่ีได-มีมติหรือให-ความเห็นชอบในระหว7างวันก7อนวันท่ีรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ถือว7าเป1นมติหรือ
การให-ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
 

มาตรา ๑๔  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีองคMประกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองท่ีผ7านมาได-บัญญัติไว-เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมิได-บัญญัติไว-ใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรกําหนดบทบัญญัติ
เก่ียวกับองคMประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว-ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก-ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม วิธีการเลือก 
และการพ-นจากตําแหน7ง ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิให-สอดคล-องกับการกําหนด
บทบัญญัติดังกล7าว  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙๙๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหกสิบวันนับแต7วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต-นไป 
 

มาตรา ๘  บรรดาคดีท่ีอยู7ในระหว7างการบังคับให-เป1นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลปกครองอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ดําเนินการบังคับให-เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบันการดําเนินการบังคับ
คดีปกครองยังมีข-อขัดข-อง เน่ืองจากกฎหมายไม7ได-กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการบังคับคดี
ปกครองให-ครอบคลุมคดีปกครองทุกประเภท ซึ่งคดีปกครองมีลักษณะเฉพาะไม7สามารถนําหลักการ
ของการบังคับคดีแพ7งมาใช-ในการดําเนินการบังคับคดีให-มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได- อีกท้ังไม7มี
บทบัญญัติกําหนดอํานาจและหน-าท่ีของเจ-าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการท่ีจะบังคับให-
หน7วยงานทางปกครองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองให-ถูกต-องครบถ-วน
ภายในเวลาอันสมควร อีกท้ังสมควรกําหนดให-ในกรณีท่ีมีการอุทธรณMคําพิพากษาของศาลปกครอง
ช้ันต-น คู7กรณีฝOายชนะคดีในคดีท่ีกําหนดอาจย่ืนคําขอต7อศาลปกครองช้ันต-นหรือศาลปกครองสูงสุด 

                                                 
๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน-า ๑/๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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แล-วแต7กรณี เพ่ือให-มีการปฏิบัติตามคําบังคับได-  ท้ังน้ี เพ่ือไม7ให-ประชาชนต-องรอการปฏิบัติตามคํา
พิพากษาในระหว7างการพิจารณาคดีช้ันอุทธรณM  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 

มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชนMในการนับจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา ๑๕ แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให-ถือว7า 

(๑) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่ีดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับและเคยดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองช้ันต-นมาก7อน เป1นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง (๑) 

(๒) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่ีดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับและไม7เคยดํารงตําแหน7งตุลาการศาลปกครองช้ันต-นมาก7อน เป1นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง (๒) 

 
มาตรา ๓๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๕/๒ วรรคหน่ึง แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให-ใช-บังคับกับ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน7งประธานศาลปกครองสูงสุดอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับ และให-ตุลาการศาลปกครองผู-น้ันพ-นจากตําแหน7งดังกล7าวเม่ือดํารงตําแหน7งครบสี่ป2นับแต7
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และให-ดํารงตําแหน7งได-เพียงวาระเดียว 

 
มาตรา ๓๘  ผู -ที ่ได-รับแต7งตั้งเป1นตุลาการศาลปกครองเพราะมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๔) (ก) แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังคงดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ผู-น้ันอยู7ใน
ตําแหน7งต7อไปโดยไม7ถือว7าเป1นผู-ท่ีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๔) (ค) (จ) และ (ช) แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีมิให-
นํามาใช-บังคับกับตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

 
มาตรา ๓๙  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต7งตั้งให-ดํารงตําแหน7งตุลาการใน

ศาลปกครองช้ันต-นท่ีได-ดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช-บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

                                                 
๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน-า ๕/๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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ดังกล7าวต7อไปจนกว7าจะแล-วเสร็จและมิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ แห7งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มา
ใช-บังคับ 

 
มาตรา ๔๐  ในวาระเร่ิมแรก ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให-มีการเลือก

กรรมการบริหารศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) แห7ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี และกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง 
(๓) (๔) และ (๕) แห7งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให-แล-วเสร็จภายในหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช-บังคับ 

ให-คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ คงอยู7ในตําแหน7งต7อไปจนกว7าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการ
ข-าราชการฝOายศาลปกครองผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) แห7ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

กรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองซึ่งพ-นจากตําแหน7งตามวรรคสอง ให-ถือว7าเป1น
การพ-นจากตําแหน7งตามวาระ 

 
มาตรา ๔๑  บรรดาระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑM หรือคําสั่งท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช-บังคับอยู7ในวันก7อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ยังคงใช-บังคับได-ต7อไปเพียงเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย-งกับพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
จนกว7าจะมีระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑM หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

 
มาตรา ๔๒  การสอบสวนตุลาการศาลปกครองผู-กระทําผิดวินัยอยู7ก7อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ดําเนินการต7อไปตามกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู7ในขณะท่ีกระทําความผิดน้ัน
จนแล-วเสร็จ 

 
มาตรา ๔๓  ให-ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีสมควรแก-ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
บางประการในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให-
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต7งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต-น การเลื่อน
ตุลาการศาลปกครองช้ันต-นซึ่งดํารงตําแหน7งไม7ตํ่ากว7าตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองช้ันต-นไปดํารง
ตําแหน7งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได- เพ่ือคงความต7อเน่ืองในการปฏิบัติหน-าท่ีท่ีจําเป1นต-องอาศัย
ความเช่ียวชาญและความชํานาญในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง วาระการดํารงตําแหน7ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยให-มีวาระสี่ป2 การดําเนินการทางวินัยแก7ข-าราชการตุลาการศาลปกครอง 
กําหนดให-มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอํานาจหน-าที่กํากับดูแลการบริหารราชการของ
ศาลปกครอง โดยเฉพาะอย7างยิ่งเรื่องการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน ทรัพยMสิน และ
การดําเนินการอ่ืนของศาลปกครอง รวมท้ังงานธุรการของสํานักงานศาลปกครองให-เป1นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลปกครอง เพ่ือให-การบริหาร
ราชการศาลปกครองเป1นไปด-วยความเรียบร-อยย่ิงข้ึน และปรับปรุงองคMประกอบและอํานาจหน-าท่ีของ
คณะกรรมการข-าราชการฝOายศาลปกครองให-เหมาะสมย่ิงข้ึน ตลอดจนกําหนดเร่ืองการดํารงตําแหน7ง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและการดําเนินการทางวินัยแก7เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  
จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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วิชพงษM/ปรับปรุง 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
วิศนี/เพ่ิมเติม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

กัญฑรัตนM/เพ่ิมเติม 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ศิรวัชรM/แก-ไข 

๒ กุมภาพันธM ๒๕๖๐ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 


