
พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง

อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจ
ทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครอง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง 

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการ
ออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ 

(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้า
ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒) 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี
การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้น 
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“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

“ก.บ.ศป.”[๒] หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 

“ก.ขป.”[๓] หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือโดย
ถูกค าสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้น
และเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท าการแทนด้วย 

“ค าฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือ
ศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยค า
ฟ้องเพ่ิมเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมี
ค าขอให้พิจารณาใหม่ 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้
จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”[๔] หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่
การจัดท าบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินการ
หรือการกระท าที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชน
ส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินการหรือการกระท านั้น 

  
มาตรา ๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕[๕]  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุด หรือโดย ก.ศป. หรือโดย ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด หรือโดย ก.บ.ศป. หรือโดย ก.ขป. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๖[๖]  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ มาตรา 

๔๖ มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ต้องส่งให้สภา
ผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้ถ้าต่อมามีการเสนอ
ญัตติและสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

ก าหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 

  
หมวด ๑ 

การจัดตั้งและเขตอ านาจศาลปกครอง 
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มาตรา ๗  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ 

(๑) ศาลปกครองสูงสุด 

(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ 

(ก) ศาลปกครองกลาง 

(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 

ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน และจะให้มีอ านาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของแต่ละศาลนั้น แยก
ต่างหากโดยเฉพาะก็ได้  ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป.
[๗] 

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้[๘] 

  
มาตรา ๗/๑[๙]  ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นในศาล

ปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนนั้น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคน เพ่ือรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว  ทั้งนี ้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ศป. ก าหนด 

  
มาตรา ๘  ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง 

ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเขต
ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 

ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ านาจในท้องที่ใดให้ศาลปกครองกลางมีเขต
อ านาจในท้องที่นั้นด้วย 

บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนนอกเขตอ านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม จะยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลางก็ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีท่ียื่นฟ้องเช่นนั้นได้ 
เว้นแต่คดีท่ีโอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง 

การจัดตั้งและการก าหนดเขตอ านาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระท าโดย
พระราชบัญญัติ โดยค านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก าหนดให้เขตอ านาจ
ศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้ 

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดท าการเม่ือใด ให้
ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันเปิดท าการ
ของศาลปกครอง[๑๐] 

  
มาตรา ๘/๑[๑๑]  การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอ านาจ ในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยค านึงถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ
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ยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให้กระท าโดยข้อเสนอของ ก.บ.ศป. และ
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(๔) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(๕) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
บังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๖) คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 

เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 

(๑) การด าเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร 

(๒) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ 

(๓) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐  ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 

เว้นแต่คดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลา

การในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๓) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด 

(๔) คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 

  
หมวด ๒ 



ตุลาการศาลปกครอง 

                   
  

มาตรา ๑๑/๑[๑๒]  ข้าราชการศาลปกครอง มีดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง คือ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๒ ตุลาการ

ในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๑๗ และตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 
๑๙ 

(๒) ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง คือ ข้าราชการในส านักงานศาลปกครองซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๘/๑ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๘๗ 

  
มาตรา ๑๒[๑๓]  ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ ตามจ านวนที่ ก.ศป. ก าหนด 

การก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต าแหน่งใดตาม
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
ได้ 

  
มาตรา ๑๓  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

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

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ

กฤษฎีกา 

(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น 

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า
หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขตหรือ
เทียบเท่า 

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือต าแหน่ง
อ่ืนในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 
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(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ 

(ช) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๔  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะด ารงต าแหน่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป. 
(๖) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันใน

ห้างหุ้นส่วนบริษัท 

(๗) เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

  
มาตรา ๑๕[๑๔]  การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. อาจด าเนินการได้โดยวิธกีาร 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการหัวหน้า

คณะศาลปกครองชั้นต้น โดยค านึงถึงหลักอาวุโส ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ เหมาะสม 
ประวัติ และผลงานการปฏิบัติราชการ 

(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองในขณะนั้น โดยมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๒) โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทั้งหมด 

ให้ ก.ศป. เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือได้รับการคัดเลือกตามวรรค
หนึ่ง (๒) ต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน ารายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๑๕/๑[๑๕]  ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็น

ประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
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วุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

การแต่งตั้งและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ด ารงต าแหน่งรองประธานศาล
ปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกแล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ ก.
ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๑๕/๒[๑๖]  ประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี นับแต่วันที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดด ารงต าแหน่งครบวาระ และยังไม่พ้นจากต าแหน่งตุลา
การศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ให้แต่งตั้งผู้นั้นด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในต าแหน่ง
อ่ืนตามที่ ก.ศป. ก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าเดิม 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่งและยังไม่
พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ก.ศป. อาจแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดในต าแหน่งอ่ืน โดยให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ ก.ศป. ก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖  ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว
ต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

  
มาตรา ๑๗[๑๗]  ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 

(๕) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ ตามจ านวนที่ ก.ศป. ก าหนด 

การก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต าแหน่งใดตาม
วรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  

  
มาตรา ๑๘  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
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(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ศป. ก าหนด และ 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(ก)[๑๘] (ยกเลิก) 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งพนักงานคดี

ปกครองในระดับที่ ก.ศป. ก าหนด  

(ค)[๑๙] รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับเงินเดือนในชั้น ๓ หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งอัยการจังหวัดหรือ
เทียบเท่า 

(จ)[๒๐] รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการ
พลเรือน ระดับ ๘ หรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการ หรือ
ประเภทบริหาร หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. 
ประกาศก าหนด ในหน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี 

(ช)[๒๑] ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์สาขากฎหมาย
มหาชน และรับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่าหกปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมี
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๑๙[๒๒]  ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ และมี

ความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น โดยวิธีการสอบคัดเลือก การทดสอบ
ความรู้ หรือการคัดเลือก  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด 

การฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นซึ่งผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ ก.ศป. ก าหนด และผลการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครอง 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
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ตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือ
ผลการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. 
มีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือด าเนินการเพ่ือให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้ 

ให้น าความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ มาใช้
บังคับกับตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๙/๑[๒๓]  การย้ายและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ด ารงต าแหน่ง

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้ว เสนอรายชื่อต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

วิธีการคัดเลือกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ ก.ศป. 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๒๐  ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย

สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 

  
มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สิ้นปีงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะ
ผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ด ารงต าแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 

(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๘) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 

(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓ 

(๑๐)[๒๔] โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายอ่ืน 
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การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๘) และ (๙) ให้น าความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงทราบ[๒๕] 

  
มาตรา ๒๒[๒๖]  ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาล

ปกครองตามที่ ก.ศป. ก าหนด 

ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ได้ในกรณีท่ีกฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ แต่การให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนให้ท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่ก าหนดในวินัยแห่ง
การเป็นตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้โดยสม่ าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ 

(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ ก.ศป. มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรค
หนึ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ด้วย 

  
มาตรา ๒๓  ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

(๒) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๒๓/๑[๒๗]  ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการศาลปกครองกระท าผิดวินัยไม่ถึงขั้นที่จะต้อง

ให้ออกหรือไล่ออก ก.ศป. อาจมีมติให้ลงโทษงดเลื่อนต าแหน่ง หรืองดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกินสามปี หรือ
ถ้ามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ และจะให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนด้วยก็
ได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วิธีการสอบสวน และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 

  
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งโดยถูกสั่งให้

ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๒๑ 
วรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๗) หรือโดยถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจ านวนสี่คน และ
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เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการเพ่ือท าการสอบสวน[๒๘] 

ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล
ใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้ 

ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถ้า ก.ศป. เห็นว่าการให้ผู้ถูกสอบสวน
หรือพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้ 

การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท าการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้น
คงอยู่ในราชการตามเดิม 

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.
ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๒๔/๑[๒๙]  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งมาจากข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครอง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผู้ใดมีกรณีกระท าผิด
วินัยอยู่ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม แต่ถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการ
สืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะที่กระท าความผิดจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ ก.ศป. พิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไปตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะต้องสั่งลงโทษทางวินัย ให้
พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอื่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระท าความผิดนั้น แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๕[๓๐]  ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็น

การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้น
ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในต าแหน่งไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และยังมีอายุไม่ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวัน
สิ้นปีงบประมาณนั้น หรือยังมีอายุไม่ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้นในกรณีที่เป็นผู้ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกให้ไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ หากผู้นั้นมีอายุ
ครบเกณฑ์ท่ีจะต้องประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เคยผ่านการประเมิน
สมรรถภาพ ให้จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพได้ แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ถ้าต้อง
โอนกลับเข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๘/๑ 
วรรคสอง หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ และผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา 
๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้ ก.ศป. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งในล าดับอาวุโสที่เคยครองโดย
ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครองที่อยู่ใน
ล าดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง 
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ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบให้โอนกลับเข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้
น าความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับแก่
การคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง หรือการโอนกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๖  ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 

เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่
ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้ 

  
มาตรา ๒๖/๑[๓๑]  การโอนข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปเป็นข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครองหรือข้าราชการฝ่ายอ่ืน ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งได้เมื่อข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้
นั้นยินยอมและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ศป. 

  
มาตรา ๒๗  การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด ารงต าแหน่งอื่นในศาลปกครอง จะต้อง

ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจแต่งตั้งได้ โดย
ความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการย้ายประจ าปี หรือ
เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาที่ศาลมีค าสั่งประทับฟ้องแล้ว 

  
มาตรา ๒๘  ประธานศาลปกครองสูงสุดต้องรับผิดชอบให้งานของศาลปกครองเป็นไปโดย

เรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
หรือระเบียบที่ ก.บ.ศป. ก าหนด แล้วแต่กรณี โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย[๓๒] 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ
ที่ ก.ศป. ก าหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ ก.บ.ศป. 
ก าหนด แล้วแต่กรณี โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
มอบหมาย[๓๓] 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่างลง หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลาการศาล
ปกครองอ่ืน แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
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มาตรา ๒๙  การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจากตุลา

การศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง ถูกพักราชการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น เจ็บป่วย หรือมีเหตุ
จ าเป็นอื่นท าให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ก าหนด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ านาจตรวจส านวนและลงลายมือ
ชื่อในค าพิพากษาได้ 

  
มาตรา ๓๐  อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้[๓๔] 

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้  
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด 

(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔ 

(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด 

(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น 

(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด 

(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ให้
ได้รับเงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อน
ชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓ 

(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ – ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชั้น ๑ เมื่ออยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ด
ปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓[๓๕] 

ให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนในกรณีเดินทางไป
ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ในการนี้ ให้ส านักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
เกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง 

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพ่ิมเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และให้ถือว่าบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท าให้อัตรา
หนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่า
เป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน[๓๖] 
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ตุลาการศาลปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เมื่อเทียบกับต าแหน่งใดตามวรรค
สอง (๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามต าแหน่งนั้น[๓๗] 

  
มาตรา ๓๐/๑[๓๘]  ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ

เศรษฐกจิ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ศป. ก าหนด[๓๙] 

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้
เลขาธิการส านักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

  
มาตรา ๓๐/๒[๔๐]  ตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ และให้ได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับตุลาการประจ าศาลปกครอง
ชั้นต้นโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๑  ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ

ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณท่ีผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

  
มาตรา ๓๒  ให้กรณีท่ีข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใดได้รับ

แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง เพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของผู้นั้นในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาราชการของตุลาการ
ศาลปกครองผู้นั้น และให้น ากฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๓[๔๑]  เครื่องแบบข้าราชการตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้

เป็นไปตามที่ ก.บ.ศป. ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๓๔/๑[๔๒]  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครองได้กระท าโดยสุจริต

ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

  
หมวด ๓ 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
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มาตรา ๓๕[๔๓]  ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.
ศป.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองจ านวนสิบคน
ดังนี้ 

(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 

(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจ านวนสี่คนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น 

(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง
จ านวนสองคน ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๓๕/๑[๔๔]  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาล
ทหาร หรือทนายความ 

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ 

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มาตรา ๓๕/๒[๔๕]  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค

หนึ่ง (๒) และ (๓) จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรค
หนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค
หนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้ 

  
มาตรา ๓๖[๔๖]  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค

หนึ่ง (๒) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองจัดท าบัญชี
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี และให้
แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท าการเลือกไปด้วย 

ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย 

ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา ๓๗[๔๗]  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
เข้ารับการเลือก แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและ
ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และให้แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะท าการเลือกไปด้วย 

ให้น าความในมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๘[๔๘]  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือก

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙/๑ ให้เป็นไปตามท่ี
ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. 

  
มาตรา ๓๙[๔๙]  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 

หรือ (๓) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้ 

ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) จะ
ครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้ด าเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาล
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ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดเดิมจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
ได้ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง[๕๐] 

  
มาตรา ๓๙/๑[๕๑]  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกซ่อม
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เข้ารับหน้า
ที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมในราชกิจจา
นุเบกษา 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๔๐[๕๒]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครอง

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

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๓) พ้นจากต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ใน
กรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด[๕๓] 

  
มาตรา ๔๐/๑[๕๔]  ให้ ก.ศป. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองทั้งหมด มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครองและการอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ ก.ศป. 

  
มาตรา ๔๑  การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาล
ปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้อง
มีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ ก.ศป. มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ 
ให้ ก.ศป. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

  
มาตรา ๔๑/๑[๕๕]  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 

วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) หรือมีแต่ไม่ครบจ านวน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนไม่น้อย
กว่าหกคน เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองเท่าที่มีอยู่เป็น ก.
ศป. พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 

  
หมวด ๓/๑ 

คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง[๕๖] 

                   
  

มาตรา ๔๑/๒[๕๗]  ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.
ศป.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็น
กรรมการ 

(๓) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง จ านวนแปดคน
ดังนี้ 

(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้น 

(๔) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับ
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ ก.ศป. ก าหนด จ านวนสองคน ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ตาม
วิธีการที่ ก.ศป. ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๕) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร 
และด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลปกครอง ด้านละหนึ่งคน ซึ่ง ได้รับเลือก
จากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๔๑/๓[๕๘]  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง 

(๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
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หรือ (๓) หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ใน
เวลาเดียวกันมิได้ 

  
มาตรา ๔๑/๔[๕๙]  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง 

(๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๖) ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิต ฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  
มาตรา ๔๑/๕[๖๐]  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบด้วย ตุลาการศาลปกครองซึ่งประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก จ านวนสี่คน และเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง เป็นกรรมการ มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก การตรวจนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกดังกล่าว 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑/๖[๖๑]  กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง 

(๓) (๔) หรือ (๕) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันมิได้ 

ก่อนกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสบิวัน 
ให้ด าเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่กรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้
ด าเนินการเพ่ือให้มีการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เว้นแต่วาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
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กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๔๑/๗[๖๒]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๓) พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๔) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
(ข) 

(๕) ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ 
(๕) 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๔ ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
มาตรา ๔๑/๘[๖๓]  ก.บ.ศป. มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและ

ส านักงานศาลปกครอง ในส่วนที่ไม่อยู่ในอ านาจของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ 
ก.ขป. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธาน
ศาลปกครองสูงสุด โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารราชการศาลปกครองและ
ส านักงานศาลปกครอง 

(๒) ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลปกครอง และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๓) ให้ความเห็นในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครอง 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือด าเนินการตาม
มาตรา ๙๑ 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณของศาลปกครอง 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการพัสดุของ
ส านักงานศาลปกครอง 

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการศาล
ปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn62
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn63


(๙) ก าหนดวันและเวลาท างาน วันหยุดราชการ และการลาของข้าราชการศาลปกครอง รวมทั้ง
พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 

(๑๐) ก าหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดเพ่ือใช้ในการบริหารราชการศาล
ปกครอง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าและใช้ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายนั้นไว้ด้วย 

(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครองหรือ
ส านักงานศาลปกครอง การก าหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจ านวนที่
ก าหนด และการก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๒) ก ากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

(๑๓) ยับยั้งการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา
นี้ 

(๑๔) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป. 
ร้องขอ 

  
มาตรา ๔๑/๙[๖๔]  การประชุมของ ก.บ.ศป. ให้น าความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

  
หมวด ๔ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การฟ้องคดีปกครอง 

                   
  

มาตรา ๔๒  ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามท่ีก าหนด
ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด 

  
มาตรา ๔๓[๖๕]  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมีปัญหา
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เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาล
ปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิและหน้าที่เสมือน
หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ 

  
มาตรา ๔๔  การด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงาน

ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การด าเนินกระบวนพิจารณา  การรับฟัง
พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๔๕  ค าฟ้องให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมี 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 
(๒) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๓) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 

(๔) ค าขอของผู้ฟ้องคดี 
(๕) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ฟ้อง

คดีมาด้วย 

ค าฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้
ส านักงานศาลปกครองให้ค าแนะน าแก่ผู้ฟ้องคดีเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องนั้นให้ถูกต้อง ในการนี้ให้
ถือวันที่ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ 

ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านั้นอาจยื่นค า
ฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการ
ด าเนินคดีต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท าของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้อง
คดีทุกคน 

การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้ เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ใน
อัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส าหรับคดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้อง
ทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้[๖๖] 

ในการด าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ทนายความหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด
เพ่ือฟ้องคดีหรือด าเนินการแทนได้ 

  
มาตรา ๔๕/๑[๖๗]  การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคู่กรณี

ใดยื่นค าขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้
รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้อง
ไว้พิจารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้
แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอ่ืนแล้วเห็นว่ามีเหตุตามค าขอจริง ให้ศาลอนุญาตให้คู่กรณีนั้น
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ด าเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ ค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ให้เป็นที่สุด[๖๘] 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่งให้ยกค าขอ ผู้ยื่นค า
ขอมสีิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

(๑) ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพ่ืออนุญาตให้ตนน าพยานหลักฐานมาแสดง
เพ่ิมเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้จริง หรือโดยสถานะของผู้ขอ ถ้าไม่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร 

(๒) ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได้ 
การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด าเนินกระบวน

พิจารณาอ่ืนใดที่เก่ียวกับการขอด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔ 

  
มาตรา ๔๖[๖๙]  ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้อง
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอ่ืนใดหรือโทรสารเป็นวันที่
ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง 

  
มาตรา ๔๗  การฟ้องคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล าเนาหรือท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น 

การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองอ่ืน ให้ส่งค าฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ านาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมี
ความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ านาจศาล ให้ศาลปกครองที่รับค าฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อศาล
ปกครองสูงสุดเพ่ือมีค าสั่งในเรื่องเขตอ านาจศาล 

การพิจารณาคดีที่ยื่นไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระท าในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาท า
การ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด าเนินการ
พิจารณาในสถานที่อ่ืนหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้ 

  
มาตรา ๔๘  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาท าการ

ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 

ศาลปกครองแห่งหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ท าการเฉพาะการได้ตามจ านวนที่เหมาะสมตามที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดจะได้ประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาท าการของสถานที่ท าการเฉพาะการในราช
กิจจานุเบกษา 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจก าหนดให้การยื่นฟ้อง และการ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท า ณ สถานที่ท าการเฉพาะ
การของศาลปกครองก็ได้ 
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มาตรา ๔๙  การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่
กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

  
มาตรา ๕๐  ค าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและ

ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกค าสั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้น
ด าเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค าสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลา
ส าหรับยื่นค าฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับค าสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว  

ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องมีก าหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้
ขยายเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

  
มาตรา ๕๑[๗๐]  การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี และการฟ้อง

คดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี 

  
มาตรา ๕๒  การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของ

บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ 
การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่น

ฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลปกครองจะรับ
ไว้พิจารณาก็ได้ 

  
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ให้ศาล

ปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีผู้นั้น
จะมีค าขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค าขอเข้ามา โดยมีค าขอเข้ามาเองหรือ
โดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีค าขอ ค าขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ถ้าไม่มีค าขอของบุคคลดังกล่าว หรือไม่มีค าขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภายในเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๒ 

การด าเนินคดีปกครอง 

                   
  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn70


มาตรา ๕๔  ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคนจึงจะเป็น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา 

ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน จึงจะเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา 

  
มาตรา ๕๕  การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาส

ให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องท าเป็น
หนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล 

คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายได้ยื่นไว้ในส านวน เว้นแต่กรณีใดมี
กฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผย เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
การด าเนินงานของรัฐ แต่กรณีท่ีไม่เปิดเผยดังกล่าว ศาลปกครองจะน ามาใช้รับฟังในการพิจารณาพิพากษาคดี
ไม่ได้ 

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร 

พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นต่อศาล
ปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๕๖  เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส านวนคดีในศาลปกครองนั้นให้

ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ

เฉพาะ ต้องจ่ายส านวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้  
(๒) ในกรณีที่มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายส านวนคดีที่มีมูลคดี

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้ 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกันหลาย
องค์คณะ หรือองค์คณะที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวมีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงหากจ่ายส านวนคดี
ให้แก่องค์คณะนั้นจะท าให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่ายส านวนคดีโดยใช้วิธีการใดท่ี
ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะใด 

เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส านวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
สูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
ในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค า
ชี้แจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วย
ด าเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมาย 

เมื่อได้มอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส านวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายส านวนคดีให้แก่องค์
คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส านวนส าหรับกรณีเรียกคืนส านวน หรือตุลาการศาล
ปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะส าหรับกรณีโอนส านวน  



(๓) เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็น
จ านวนมากซึ่งจะท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า และตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละ
ส านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่ 

  
มาตรา ๕๗  ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น 

ในระหว่างการด าเนินการของตุลาการเจ้าของส านวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้
ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือยืนยันหรือหักล้าง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป 

ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดให้คู่กรณีแสดง
พยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า
คู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามท่ีเห็นเป็นการยุติธรรม 

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล 
ผู้ควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้  ทั้งนี้ 
โดยไม่เป็นการตัดอ านาจที่ศาลจะมีค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล  

การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของส านวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๕๘  ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของส านวนส่งมอบส านวนคดีให้ผู้แถลงคดี

ปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาใน
วันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้นได้ แต่
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น 

ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถ้าผู้แถลงคดีปกครองเห็นว่าข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดี
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอต่อ
องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งผู้แถลงคดีปกครองจาก
ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ 
การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุม

ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีท่ีก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด 

  



มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา 

ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลง รวมทั้งน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
ค าแถลงดังกล่าวเพ่ือยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพ่ิมเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาในวัน
นั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือโดยลักษณะแห่งคดีมี
ความจ าเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเร่งด่วนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม การส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบตามวรรคสอง จะส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควรแต่ไม่ถึง
เจ็ดวันก็ได้ โดยต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีด้วย[๗๑] 

  
มาตรา ๕๙/๑[๗๒]  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากองค์

คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม องค์คณะพิจารณาพิพากษาอาจไม่จัด
ให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ ในกรณีนี้ให้ผู้แถลงคดีปกครองด าเนินการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ในวันประชุมปรึกษาเพ่ือมีค าพิพากษา 

ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลา
การเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ  ทั้งนี้ ไมเ่ป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากคู่กรณีประสงค์ท่ีจะให้ศาลจัดให้มีการนั่ง
พิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป 

  
มาตรา ๖๐  การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยเปิดเผย 

ในคดีเรื่องใดเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่าง  ๆ ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากค าคู่ความหรือค าแถลงของคู่กรณี หรือค าพยานหลักฐานที่ได้สืบ
มาแล้ว ศาลปกครองจะมีค าสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาท้ังหมดหรือบางส่วน แล้วด าเนินการพิจารณาไป
โดยไม่เปิดเผย หรือ 

(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีค าสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนแห่งค าพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งค าพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิด
กฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือ
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งค าพิพากษานั้นก็
ได้ 

  
มาตรา ๖๐/๑[๗๓]  เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอและศาลเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คู่กรณี ศาลอาจมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวน
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พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การด าเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระท าต่อหน้าศาลและศาลมีค าสั่งให้ด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาของศาล และเป็นการกระท าต่อหน้าศาล 

ศาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งจากคู่กรณีที่ร้องขอ
ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนด โดยไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าธรรมเนียม
ศาล 

  
มาตรา ๖๑  ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีค าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง

หรือให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) มีค าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณา 

(๓) มีค าสั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยค าหรือน าพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 

(๔) มีค าสั่งเรียกให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับคดีมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา 

(๕) ไต่สวนหรือมีค าสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีจ าเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองมี
อ านาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

  
มาตรา ๖๒  ถ้าผู้ฟ้องคดีได้รับค าสั่งจากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐาน

แล้ว ไม่ด าเนินการตามค าสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครอง
จะสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียก็ได้ 

คดีท่ีศาลปกครองได้สั่งจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองมี
ค าสั่งให้จ าหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของ
ศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือ
ฟ้องคดีใหม่ก็ได้ 

  
มาตรา ๖๓  ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผู้แถลงคดี

ปกครองอาจถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง รวมทั้งเหตุอ่ืนใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม  

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้ผู้อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด 



การสั่งให้ตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการ
กระท าใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระท าไปแล้ว 

  
มาตรา ๖๔  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้น าบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการ

กระท าละเมิดอ านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเม่ือมีการ
ละเมิดอ านาจศาลให้ศาลปกครองมีอ านาจสั่งลงโทษได้ดังนี้ 

(๑) ตักเตือน โดยจะมีค าต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ 
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล 

(๓) ลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็นการสั่งลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้
พิจารณาและสั่งลงโทษ 

  
มาตรา ๖๕  ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วย

วิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ 

  
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทา

ทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
หรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค าสั่งไปยังหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย 

  
ส่วนที่ ๒/๑ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[๗๔] 

                   
  

มาตรา ๖๖/๑[๗๕]  ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีท่ีอยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งฟ้องเป็นครั้งแรกต่อศาลปกครองสูงสุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๖๖/๒[๗๖]  ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณา

พิพากษาของศาลปกครอง ดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
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(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(๔) คดีพิพาทอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีท่ีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๖๖/๓[๗๗]  ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 

(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

(๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อ านาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี 
(๖) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตาม

มาตรา ๑๑ (๑) 
(๗) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี

กฎหมายก าหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 

(๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๖๖/๔[๗๘]  ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนถึงวันสิ้นสุดการ

แสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจยื่นค าขอและคู่กรณีฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ในกรณีเช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
เห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ศาล
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้ ส าหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาล
อาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ 

เมื่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคู่กรณียินยอมให้
น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชัน้ต้น แล้วแต่กรณ ี แต่งตั้งตุลาการศาล
ปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในส านวนคดีนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดยค านึงถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น 

  
มาตรา ๖๖/๕[๗๙]  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่

ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก าหนด โดยต้องไม่ท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไป
โดยไม่สมควร 
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มาตรา ๖๖/๖[๘๐]  ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตนเป็นกลาง และ
ปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้น าความในมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การคัดค้านและการถอนตัวของตุลาการศาลปกครอง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๖/๗[๘๑]  แนวทาง ความเห็นชอบ ค าสั่ง หรือการด าเนินการใด บรรดาซึ่งกระท าลงใน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลาการเจ้าของส านวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่
อาจอุทธรณ์ได้ 

  
มาตรา ๖๖/๘[๘๒]  ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตุลาการศาล

ปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือบุคคลอ่ืนใด น าเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง หรือน าสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือเพ่ือ
ด าเนินการอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ 

(๑) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระท าโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๕) เอกสารที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอ่ืนนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดเผยหรือ
อ้างอิงได้ตามท่ีก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

พยานหลักฐานใดที่ใชใ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเปน็พยานหลักฐานที่น าสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือการด าเนินการอ่ืนใด โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 

ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ ศาล หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดรับฟังหรอืน า
ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์ 

  
มาตรา ๖๖/๙[๘๓]  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการถอนค าฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนค าฟ้องได้ หรือศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นจากสา

รบบความโดยเหตุอ่ืน 

(๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จในประเด็นแห่งคดีทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/
๑๐ 

(๓) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป 

(๔) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีค าสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง  เมื่อตุลาการ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจส าเร็จได้ 
เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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มาตรา ๖๖/๑๐[๘๔]  ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองส าเร็จและท าให้ประเด็น
แห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท าให้คดีเสร็จสิ้นไป
บางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้แล้วให้ศาล
พิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและน ามารวมพิพากษากับข้อพิพาทท่ีตกลงกันได้ไปในคราว
เดียวกัน 

  
มาตรา ๖๖/๑๑[๘๕]  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ เว้นแต่ในเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล 

(๒) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

การอุทธรณ์ค าพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นต่อศาลที่มีค าพิพากษาภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษา 

  
มาตรา ๖๖/๑๒[๘๖]  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามความ

ในส่วนนี้ให้ด าเนินการตามมาตรา ๖ ด้วย 

  
ส่วนที่ ๓ 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีปกครอง 

                   
  

มาตรา ๖๗  การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท าโดยตุลาการ
ศาลปกครองหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก  และในกรณีที่
ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

  
มาตรา ๖๘  ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใด

โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัย
ปัญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญ่นั้นให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุก
คนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้
ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๖๙  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ 
(๑) ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
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(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง 

(๕) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 

(๖) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(๗) ค าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามค า

บังคับไว้ด้วย 

(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา ถ้ามี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา

และพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่ง
นั้นด้วย 

เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดย
เปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ในการนี้ให้ศาล
ปกครองแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ศาลปกครองงด
การอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

ให้ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครอง
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็
ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้ส านักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองและ
ความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 

  
มาตรา ๗๐  ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่

ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย 

ในกรณีที่เป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคับไว้จนกว่าจะ
พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้าเป็น
กรณีท่ีมีการอุทธรณ์และเป็นคดีท่ีก าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคู่กรณีฝ่าย
ชนะคดีอาจยื่นค าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่
ขอให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับ และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอและมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด[๘๗] 

  
มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ค า

พิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(๑) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้นั้นที่

อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน  
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(๒) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพ่ือการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 

(๓) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล 
บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 

(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 

  
มาตรา ๗๒  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการ

ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) 

(๒) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีมีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

(๔) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้อง ให้ศาลมี
ค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 

(๕) สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้   ทั้งนี้ 
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น  

วรรคสี่[๘๘] (ยกเลิก) 
วรรคห้า[๘๙] (ยกเลิก) 
วรรคหก[๙๐] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๒/๑[๙๑]  ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี 
  
มาตรา ๗๓  การคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้า
มิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง ค าสั่งเก่ียวกับการละเมิดอ านาจ
ศาลหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาด 
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ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้  

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๗๔  เมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็น

แห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด 

ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกันใน
ประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด
เพ่ือให้มีค าสั่งก าหนดว่าจะให้ถือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จ

เด็ดขาดแล้ว คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค าขอให้
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่
ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

(๒) คู่กรณีท่ีแท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือ
ได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

(๓) มีข้อบกพร่องส าคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีท าให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม 

(๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ท าขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญซึ่งท าให้ผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งขัดกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ ทราบ
ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น  

การยื่นค าขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาล
ปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด 

  
มาตรา ๗๕/๑[๙๒]  การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ให้น าบทบัญญัติ

ว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับโดย
อนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง  ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 

  
มาตรา ๗๕/๒[๙๓]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งศาลปกครองแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครองที่มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ศป. ก าหนด มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และระเบียบของ
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ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในระหว่างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลปกครอง 

ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้เอกชนหรือ
บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๗๕/๓[๙๔]  เมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นค าขอ หรือเจ้าพนักงาน

บังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

  
มาตรา ๗๕/๔[๙๕]  เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตาม

ค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค า
บังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลปกครองอาจมี
ค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตาม
จ านวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท  ทั้งนี้ ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแลผู้ควบคุม 
หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้
ศาลปกครองทราบ 

ค าสั่งปรับตามวรรคหนึ่งให้จัดท าโดยองค์คณะ และให้น าเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครอง
อาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ 

ให้น าความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ด้วยโดยอนุโลม 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้ 

  
หมวด ๕ 

ส านักงานศาลปกครอง 

                   
  

มาตรา ๗๖  ให้มีส านักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา ๗๗  ส านักงานศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
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(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค าสั่งของศาลปกครอง 

(๓) ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง 

(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง 

(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการตอ่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 

(๗) จัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาหลัก
กฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลปกครอง 

  
มาตรา ๗๘  ให้มีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นตรงต่อ

ประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของส านักงานศาลปกครอง และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการ 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

ในกิจการของส านักงานศาลปกครองที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้แทนของส านักงานศาลปกครอง เพ่ือการนี้ เลขาธิการส านักงานศาลปกครองจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครองก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่
ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. อาจขยายเวลาการด ารงต าแหน่งได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละหนึ่งปี[๙๖] 

ในกรณีที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งโดยมิได้พ้นจากราชการและมิได้มี
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีมลทินหรือมัวหมอง ถ้าผู้นั้นมีอายุยังไม่ครบหกสิบปี ให้ประธานศาล
ปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ขป. มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองใน
ระดับท่ีเทียบเท่าต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง[๙๗] 

  
มาตรา ๗๘/๑[๙๘]  เลขาธิการส านักงานศาลปกครองอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองโดย

ความเห็นชอบของ ก.ศป. และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาล
ปกครอง 

เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. มีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
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ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงนิ
ประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามอัตราของต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และหาก
เงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่ก่อนแต่งตั้ง สูงกว่าอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินประจ าต าแหน่ง
สูงสุดของต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินประจ าต าแหน่ง
สูงสุดของต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 

  
มาตรา ๗๘/๒[๙๙]  ในกรณีที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 

๗๘/๑ กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้  ก.ขป. เป็นผู้
พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง แต่ถ้าได้
กระท าผิดวินัยในระหว่างการด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และได้โอนกลับไปเป็นตุลาการ
ศาลปกครองแล้ว ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยของ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับโทษที่จะลง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินจิฉัย 

การพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ถ้าเรื่องอยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือ
สอบสวนของผู้บังคับบัญชาก่อนโอนมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง หรือก่อนโอนกลับไป
เป็นตุลาการศาลปกครอง ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระท าความผิดนั้นจนแล้ว
เสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ ก.ขป. หรือ ก.ศป. แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา ๗๙  ให้มีพนักงานคดีปกครองท าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนในการ

ด าเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในส านักงานศาลปกครอง
ตามท่ีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมายให้
พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๘๐  คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก าหนด 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงาน
ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง 

  
มาตรา ๘๑[๑๐๐]  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อ

ว่า “ก.ขป.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุดที่ประธานศาล
ปกครองสูงสุดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็น
กรรมการ 

(๓) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจ านวนสี่
คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน และได้รับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้น จ านวนสองคน 
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(๔) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับ
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ ก.ศป. ก าหนด จ านวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(๕) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการ
บริหารจัดการ ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลปกครอง ด้านละหนึ่งคน ซึ่งได้รับเลือกจากประธาน
กรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 

ให้ ก.ขป. แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๘๑/๑[๑๐๑]  กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค

หนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕ วรรค
หนึ่ง (๒) หรือ (๓) ในเวลาเดียวกันมิได้ 

  
มาตรา ๘๑/๒[๑๐๒]  กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค

หนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๔ 

  
มาตรา ๘๑/๓[๑๐๓]  การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๘๑ วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค

หนึ่ง (๓) ให้น าความในมาตรา ๔๑/๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค
หนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๘๒  กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรค

หนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้[๑๐๔] 

ถ้าต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๘๓[๑๐๕]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาล

ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ก.ขป. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจาก
ต าแหน่ง เนื่องจากกระท าการหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง 
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(๔) พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๕) ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๘๑ วรรค
หนึ่ง (๓) 

(๖) ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง หรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) 

(๗) พ้นจากการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ในกรณีที่เป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๔) 

(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๑/๒ ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๕) 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ขป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
มาตรา ๘๔[๑๐๖]  ให้ ก.ขป. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

และการด าเนินการอ่ืนของส านักงานศาลปกครองในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การออกจากราชการ วินัย การ
สอบสวน การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์การลงโทษส าหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง 

(๓) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(๔) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 

(๕) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลปกครอง 

(๖) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาล
ปกครอง การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การ ร้องทุกข์ 
การอุทธรณ์ การรักษาทะเบียนประวัติ รวมทั้งการอื่นที่จ าเป็นของพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาล
ปกครอง 

(๗) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.บ.ศป. ในการออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของ
ส านักงานศาลปกครอง และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๘) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.บ.ศป. ในการออกระเบียบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
อ่ืนแก่ข้าราชการศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 

(๙) การก าหนดกิจการอื่นที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ ก.ขป. 
  
มาตรา ๘๔/๑[๑๐๗]  การประชุมของ ก.ขป. ให้น าความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
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มาตรา ๘๕  การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิม

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

  
มาตรา ๘๖  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น าบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่
ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๗  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการส านักงานศาล
ปกครองเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๘๘  การโอนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการใน
หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้า
สังกัด และได้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองก าหนดโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน  

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมา
เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท ามิได้ 

  
มาตรา ๘๙  ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

  



มาตรา ๙๐  เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๙๑  ให้ส านักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร

เป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้  คณะรัฐมนตรีอาจท า
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไว้ในรายงานการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๙๒  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง 

หรือในการพิจารณาเรื่องใดเก่ียวกับส านักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถ้าเลขาธิการส านักงานศาล
ปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวข้องอาจอนุญาตให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองหรือผู้ซึ่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมาย
มาชี้แจงได้ 

  
มาตรา ๙๓  ให้ส านักงานศาลปกครองจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ

ส านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๙๔  ในวาระเริ่มแรก ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม 

(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง 

(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 

(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 

(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์ 



(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด
สุโขทัย 

(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดยะลา 

(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว 

(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครนายก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครพนม 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี 

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 

  
มาตรา ๙๕  ในกรณีที่มีการจัดตั้งและเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๘ 

เพ่ิมเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่ศาล
ปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตาม
มาตรา ๙๔ ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๙๖  ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น ามาตรา ๒๑ 

วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับหรือมี
สิทธิได้รับบ านาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้น าความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๗  การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเม่ือพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสองคนซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้พิพากษาในศาลฎีกาสองคนซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการ
ข้าราชการอัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการสภา
ทนายความหนึ่งคน ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้



เหลือสองคน และผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ่งท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

  
มาตรา ๙๘  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผู้มี

คุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี่สิบสามคน และให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือก
จากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และให้
บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์ที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ที่สุดตามจ านวนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกให้ทราบทั่วไป และเชิญชวนให้บุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้
ข้อคิดเห็นและน ามาพิจารณาก่อนน ารายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจากหน้าที่ และให้ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รอง
ประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้น าความในมาตรา 
๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๙  ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นอีกไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบ
คน และให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

  
มาตรา ๑๐๐  เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการใน

ศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วุฒสิภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการ
ให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน 

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

สอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และรองอธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของต าแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของ
ต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. ก าหนด 

  



มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้วก่อนวันที่บทบัญญัติหมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ แต่มิได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

  
มาตรา ๑๐๓  เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แล้ว 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันเปิดท าการศาลปกครองสูงสุด ศาล
ปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค ส าหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางต้องเปิดท าการไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส าหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให้
ด าเนินการเปิดท าการตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล 

ในระหว่างที่เปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไม่ครบทุกแห่งให้ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้ศาลปกครอง
ในภูมิภาคที่เปิดท าการแล้วมีเขตอ านาจในจังหวัดใดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพ่ิมเติมได้ตามที่สมควร 

เมื่อได้มีประกาศวันเปิดท าการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์แล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเห็น
ว่าเป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีค าพิพากษาต่อไป 

เพ่ือความสะดวกในการด าเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดท าการศาลปกครอง
ในภูมิภาคแล้ว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยังศาลปกครองในภูมิภาคท่ีมีเขตอ านาจก็ได้ 

การด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด  ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๐๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม

มาตรา ๘๔ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดย
อนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายดังกล่าว 

ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท าการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครองด้วยกันเองจ านวนสามคนเพ่ือเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้า ในระหว่างที่
ยังไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่  

  
มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอ่ืนอยู่แล้วใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นด าเนินกระบวน
พิจารณาและมีค าพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด 

  



มาตรา ๑๐๖  สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีท่ีไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

  
มาตรา ๑๐๗  ในวาระเริ่มแรกก่อนที่ส านักงานศาลปกครองจะได้รับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ให้ ก.ศป. จัดท าแผนงานในการด าเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการ
บริหารงานของส านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจ าเป็น 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

บัญชี ๑ 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง[๑๐๘] 

  

ชั้นศาล 
ชั้น 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

เงินเดือน 

(บาท) 

เงิน
ประจ า 

ต าแหน่ง 

(บาท) 

  

ศาลปกครองสูงสุด 

  
  
  

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐   

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐ 
 

ศาลปกครองชั้นต้น 

 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐ 
 

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐   

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn108


 
 

บัญชี ๒ 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง[๑๐๙] 

  

ชั้นศาล 
ชั้น 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

เงินเดือน 

(บาท/เดือน) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
ศาลปกครองสูงสุด ๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๘๓,๐๙๐ ๕๕,๐๐๐ 

๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 

๘๑,๙๒๐ 

  
  
  

๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 

  
  
  

๔๒,๕๐๐ 

ศาลปกครองชั้นต้น ๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 

๗๖,๘๐๐ ๔๑,๕๐๐ 

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ๗๔,๓๖๐ ๓๐,๐๐๐ 

  
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง
ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง การกระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการท าสัญญาทางปกครอง อัน
เป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการเป็น
พิเศษต่างจากคดีปกติท่ัว ๆ ไป เพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้อง
จ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจ าเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหา
ข้อเทจ็จริงที่แท้จริง และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากค าพิพากษาของศาลปกครอง 
รวมทั้งต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ  ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๑๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจ า

ต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการตุลาการศาล
ยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเนื่องด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอัตราใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เท่า
เทียมกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘[๑๑๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่

บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาล 

  
มาตรา ๖  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครองที่ขอให้
ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ท าให้เป็นภาระแก่คู่กรณีท่ีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท า
ให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ดังนั้น สมควรก าหนดให้ศาลปกครองมี
อ านาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีค า
ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมควร
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๑๒] 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้บัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
ปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือน
เพ่ิมข้ึนอีกในอัตราร้อยละห้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดให้ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพ่ิมเป็นร้อยละ
เท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรก าหนดให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหก แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ในกรณีที่
สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าการ
ปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้
บังคับอยู่ การปรับให้กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองใน
ปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาล
ปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพ่ิมในอัตราร้อยละสี่เท่ากันทุกอัตรา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา
นี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๔] 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดท าการแล้วท าให้
มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของศาลที่มีเขต
อ านาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะน ามาใช้ในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเป็น
หลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพ่ือค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น ในแต่
ละปีหน่วยงานของรัฐได้ท าสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่
กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร 
ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเก่ียวข้องกับเงิน
งบประมาณแผ่นดินจ านวนมาก แต่เนื่องจากการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดีภายใน
หนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งเดิม
สัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญาโดยศาล
ปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าเป็นสัญญาประเภทใด หากตีความว่าเป็น
สัญญาทางปกครองจะท าให้ก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้ระยะเวลาฟ้องคดี
สั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหาการตีความ
ความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การใช้กฎหมายยิ่งขึ้น  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔[๑๑๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาล
ปกครองในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น สมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ตุลาการศาลปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพ่ิมในอัตราร้อยละห้าเท่ากันทุกอัตรา และโดยที่มาตรา ๓๐ 
วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ในกรณีที่
สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการ
ปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้
บังคับอยู่ การปรับให้กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔[๑๑๖] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภทที่
ต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี หรือ
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เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน เช่น คดีเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งหากให้คดีปกครองประเภทดังกล่าว
ด าเนินการตามขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไป อาจเป็นผลท าให้การพิจารณาพิพากษา
คดีท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า สมควร
เพ่ิมอ านาจในการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครองชั้นต้น 
และก าหนดต าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว
โดยเฉพาะ อีกทั้ง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการ
อ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนตุลาการศาลปกครอง
ให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗[๑๑๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๒  ให้กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน

ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระใน
ระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และเมื่อได้มีการเลือกซ่อมแล้ว ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ้งต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งท า
หน้าที่ประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือ
ด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเม่ือได้มีการเลือกแล้วให้คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย 

ให้น าความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ 
และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๓  มติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 

๑๒ ที่ได้มีมติหรือให้ความเห็นชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

  
มาตรา ๑๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการเลือก และการพ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙[๑๑๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๘  บรรดาคดีท่ีอยู่ในระหว่างการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

ปกครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๙  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการด าเนินการบังคับคดีปกครอง
ยังมีข้อขัดข้อง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการบังคับคดีปกครองให้ครอบคลุมคดี
ปกครองทุกประเภท ซึ่งคดีปกครองมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถน าหลักการของการบังคับคดีแพ่งมาใช้ในการ
ด าเนินการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้า
พนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามค า
บังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร อีกท้ังสมควรก าหนดให้ในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คู่กรณีฝ่ายชนะคดีในคดีที่ก าหนดอาจยื่นค าขอต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าบังคับได้  ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องรอ
การปฏิบัติตามค าพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๑๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn118
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn119


  
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชน์ในการนับจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๕ 

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า 

(๑) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และเคยด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๕ วรรค
หนึ่ง (๑) 

(๒) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และไม่เคยด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) 

  
มาตรา ๓๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๕/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับตุลาการศาล
ปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ตุลา
การศาลปกครองผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเมื่อด ารงต าแหน่งครบสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

  
มาตรา ๓๘  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองเพราะมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 

วรรคหนึ่ง (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังคง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งต่อไปโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) (จ) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มิให้น ามาใช้บังคับกับ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๙  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาล

ปกครองชั้นต้นที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จและมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรก ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือก

กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ 

  
มาตรา ๔๑  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชบ้ังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๒  การสอบสวนตุลาการศาลปกครองผู้กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระท าความผิดนั้นจนแล้วเสร็จ 

  
มาตรา ๔๓  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบาง
ประการในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น การเลื่อนตุลาการศาลปกครองชั้นต้นซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้ 
เพ่ือคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง วาระการด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดโดยให้มีวาระสี่ปี การด าเนินการ
ทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่
ก ากับดูแลการบริหารราชการของศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การเงิน ทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นของศาลปกครอง รวมทั้งงานธุรการของส านักงานศาลปกครองให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลปกครอง เพ่ือให้การบริหาร
ราชการศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งข้ึน และปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนก าหนดเรื่องการด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองและการด าเนินการทางวินัยแก่เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑[๑๒๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn120


  
มาตรา ๒๓  ในวาระเริ่มแรก ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หนึ่ง (๒) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระแต่ต้องท าหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนตามมาตรา ๒๗๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงท าหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรค
หนึ่ง (๓) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่ง แต่ให้ท าหน้าที่กรรมการตุลาการศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสองและวรรคสาม
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

  
มาตรา ๒๔  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะความตายหรือเกษียณอายุ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ มาตรา ๑๙๘ บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาล
ปกครองต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเปน็
ตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติและมาตรา ๒๓๑ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามี
กรณีกฎ ค าสั่งหรือการกระท าใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ 
มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีสมควร
ก าหนดความคุม้ครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซ่ึงได้กระท าโดยสุจริต นอกจากนั้นสมควร



ปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
ก าหนดให้สามารถยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร เพ่ือประโยชน์ใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และท่ัวถึง รวมทั้งก าหนดกระบวน
พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวน
พิจารณาในการพิจารณาค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนั่งพิจารณาคดีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
การไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีส าหรับคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑[๑๒๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้บัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป.  ว่าด้วยการ

จ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครองได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับการปรับเพ่ิมตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองในมาตรา ๔ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพ่ิม
สูงขึ้น โดยก าหนดให้ถือว่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครองได้รับไปแล้วตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาล
ปกครอง และให้การได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒[๑๒๒] 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn121
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=648543&ext=htm#_ftn122


  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณี
มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีกทางหนึ่ง สมควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
 

  
  
  

วิชพงษ์/ปรับปรุง 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  
วิศนี/เพ่ิมเติม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  
กัญฑรัตน์/เพ่ิมเติม 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

  
ศิรวัชร์/แก้ไข 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

  
วิชพงษ์/เพ่ิมเติม 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  
ศิรวัชร์/ปรับปรุง 

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

  
พรวิภา/เพิ่มเติม 



๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

  
ปริญสินีย์/ตรวจ 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

  
วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
พิวัฒน์/วิชพงษ์/ตรวจ 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๖/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตลุาคม ๒๕๔๒ 
[๒] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ก.บ.ศป.” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ก.ขป.” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เพิ่มโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๕] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๗] มาตรา ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๗ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
[๙] มาตรา ๗/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 

๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐] มาตรา ๘ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๑] มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
[๑๔] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ

ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๑๕] มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๖] มาตรา ๑๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๗] มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๘] มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ก) ยกเลิกโดยพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๙] มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๐] มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๑] มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ช) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๒] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๓] มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๔] มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๕] มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๖] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ
ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๗] มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘] มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๒๙] มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ
ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๑] มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒] มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓] มาตรา ๒๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔] มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๕] มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๖] มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๓๗] มาตรา ๓๐ วรรคเจด็ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๘] มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓๙] มาตรา ๓๐/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๔๐] มาตรา ๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๔๑] มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๔๒] มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๓] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๔] มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๔๕] มาตรา ๓๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๖] มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๔๗] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๘] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๙] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๕๐] มาตรา ๓๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๑] มาตรา ๓๙/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๒] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๕๓] มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๔] มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๕] มาตรา ๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๖] หมวด ๓/๑ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มาตรา ๔๑/๒ ถึง มาตรา ๔๑/๙ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๕๗] มาตรา ๔๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๕๘] มาตรา ๔๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๕๙] มาตรา ๔๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๐] มาตรา ๔๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๑] มาตรา ๔๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๒] มาตรา ๔๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๓] มาตรา ๔๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๔] มาตรา ๔๑/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๕] มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๖๖] มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๖๗] มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๖๘] มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๖๙] มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗๐] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๑] มาตรา ๕๙ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗๒] มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗๓] มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗๔] ส่วนที่ ๒/๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มาตรา ๖๖/๑ ถึง มาตรา ๖๖/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๕] มาตรา ๖๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๖] มาตรา ๖๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๗] มาตรา ๖๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๘] มาตรา ๖๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๙] มาตรา ๖๖/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๐] มาตรา ๖๖/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๘๑] มาตรา ๖๖/๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๒] มาตรา ๖๖/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๓] มาตรา ๖๖/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๔] มาตรา ๖๖/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๕] มาตรา ๖๖/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๖] มาตรา ๖๖/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๗] มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๘] มาตรา ๗๒ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๙] มาตรา ๗๒ วรรคห้า ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๐] มาตรา ๗๒ วรรคหก ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๑] มาตรา ๗๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๒] มาตรา ๗๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๓] มาตรา ๗๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๔] มาตรา ๗๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๕] มาตรา ๗๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๖] มาตรา ๗๘ วรรคสี ่เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๙๗] มาตรา ๗๘ วรรคห้า เพิม่โดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๙๘] มาตรา ๗๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๙๙] มาตรา ๗๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๐] มาตรา ๘๑ แกไ้ขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๑] มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๒] มาตรา ๘๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๑๐๓] มาตรา ๘๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๔] มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๕] มาตรา ๘๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๖] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๗] มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๘] บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑) ยกเลิกและใช้(บัญชี ๒) 
แทน ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

[๑๐๙] บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 
[๑๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
[๑๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
[๑๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน้า ๑๐/๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
[๑๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้า ๒๓/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๙ ก/หน้า ๔/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน้า ๑/๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
[๑๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๕/๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
[๑๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน้า ๖/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
[๑๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้า ๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
[๑๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้า ๒๔๗/๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
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