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พระราชบัญญัต ิ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------ 

           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
                           ใหไว ณ วันที ่๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       เปนปที ่๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี 
พิจารณาคดีปกครอง 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี 
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๔๒/๙๔ ก/๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติ 
  "หนวยงานทางปกครอง" หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที ่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวย 
งานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 
  "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา 
  (๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ทางปกครอง 
  (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายให 
อํานาจในการออกกฎ คําส่ัง หรือมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล และ 
  (๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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หรือเจาหนาของรัฐตาม (๑) หรอื (๒) 
 
  "คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา  คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 
  "ตุลาการศาลปกครอง" หมายความวา  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และ 
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 
  "ก.ศป." หมายความวา  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
  "คูกรณ"ี หมายความวา  ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึง 
บุคคลหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะ 
โดยความสมัครใจเอง หรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ท้ังน้ี เนื่องจากเปนผูมีสวน
ได 
เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ให 
รวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย 
  "คําฟอง" หมายความวา  การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาล 
ปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟองหรือคํารองขอ  
หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพ่ิมเติมหรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดีไมวา 
ดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอใหพิจารณาใหม 
  "กฎ" หมายความวา  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไม 
มุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
  "สัญญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใด 
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา 
สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  มาตรา ๔  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรอื ก.ศป.โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลา
การ 
ในศาลปกครองสูงสุด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๖  ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 
๔๔ และมาตรา ๖๖ ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผู 
แทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวัน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นับ 
แตวันท่ีสงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน 
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
  กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 
     หมวด ๑ 
          การจัดตั้งและเขตอํานาจศาลปกครอง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๗  ศาลปกครองแบงออกเปนสองชั้น คือ 
  (๑) ศาลปกครองสูงสุด 
  (๒) ศาลปกครองชั้นตน ไดแก 
        (ก) ศาลปกครองกลาง 
        (ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 
 
  มาตรา ๘  ใหจัดต้ังศาลปกครองสูงสุดข้ึนมีท่ีต้ังในกรุงเทพมหานครหรือใน 
จังหวัดใกลเคียง 
  ใหจัดต้ังศาลปกครองกลางข้ึนมีท่ีต้ังในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง 
โดยมีเขตตลอดทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุร ีจังหวัดปทุมธาน ีจังหวัด 
ราชบุร ีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
  ในระหวางท่ีศาลปกครองในภูมิภาคยังมิไดมีเขตอํานาจในทองท่ีใดใหศาล 
ปกครองกลางมีเขตอํานาจในทองท่ีนั้นดวย 
  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรค 
สามจะยื่นฟองตอศาลปกครองกลางก็ได ท้ังน้ี ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไมรับพิจารณา 
พิพากษาคดีที่ยื่นฟองเชนนั้นได เวนแตคดีที่โอนมาตามหลักเกณฑของการพิจารณาคดีปกครอง 
  การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทําโดย 
พระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกําหนด 
ใหเขตอํานาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได 
  ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทํา 
การเมื่อใดใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการของ 
ศาลปกครอง 
 
  มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอ 
ไปนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทํา 
การโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทํา 
โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม 
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต 
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน 
หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
  (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทาง 
ปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
  (๕) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
ฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด 
  (๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง 
  (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
  (๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการฝายตุลาการ 
  (๓) คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษี 
อากรศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น 
 
  มาตรา ๑๐  ศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยูในอํานาจ 
ศาลปกครอง เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี ้
  (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที ่
 ี ่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 
  (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎ 
ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรอืโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
  (๓) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 
  (๔) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
 
    หมวด ๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         ตุลาการศาลปกครอง 
    ----------- 
 
  มาตรา ๑๒  ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
  (๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  (๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
  (๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ี ก.ศป.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา 
 
  มาตรา ๑๓  ผูท่ีจะไดรับแตงต้ังเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมี 
คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป 
  (๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ศป. 
กําหนด และ 
  (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
        (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรอื 
กรรมการกฤษฎีกา 
        (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนา 
คณะศาลปกครองชั้นตน 
        (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล 
ฎีกาหรือเทียบเทาหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
        (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจํา 
เขตหรือเทียบเทา 
        (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 
หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.ศป.ประกาศกําหนด 
        (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน 
ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบัน 
อุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ 
        (ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป และม ี
ประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป.ประกาศกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๔  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองไมมีลักษณะตองหามในขณะ 
ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี ้
  (๑) เปนขาราชการอื่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
  (๓) เปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
  (๕) เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ศป. 
  (๖) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ 
งานคลายกันในหางหุนสวนบริษัท 
  (๗) เปนทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนง 
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่ ก.ศป.กําหนด 
 
  มาตรา ๑๕  ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 
และมีความเหมาะสมท่ีจะแตงต้ังเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายชื่อตอนายก 
รัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนํารายชื่อดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหา
วัน 
นับแตวันที่ไดรับรายชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
  ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอชื่อตอนายกรัฐมนตร ีและใหนายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความเห็น 
ชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวให
นายก 
รัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํารงตําแหนงรองประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดและตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือก แลว
ให 
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป 
  วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุง รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ี ก.ศป.กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๑๖  ผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงตุลาการใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศาลปกครองสูงสุดผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซึ่งมี 
ลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
การ 
ใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอนายกรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่วุฒิสภาให 
ความเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๗  ในศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ใหมีตําแหนงตุลาการศาล 
ปกครอง ดังตอไปนี ้
  (๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
  (๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
  (๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  (๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
  ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ี ก.ศป.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา 
 
  มาตรา ๑๘  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองม ี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาป 
  (๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. 
กําหนด และ 
  (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
        (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน หรอื 
เลขานุการกรรมการรางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป 
        (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงพนักงานคดี 
ปกครองในระดับที่ ก.ศป.กําหนด 
        (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลแพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 
        (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงอัยการ 
จังหวัดหรือเทียบเทา 
        (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวา 
ขาราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา  ท้ังน้ี ตามท่ี ก.ศป. 
ประกาศกําหนด 
        (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบัน 
อุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรอง 
ศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวาสามป 
        (ช) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการ 
ในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จ 
การศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาหกป 
        (ซ) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป 
และ 
มีประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
  ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกตุลาการในศาล 
ปกครองช้ันตนโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๙  ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘  
และมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายก 
รัฐมนตร ีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
  ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตน เพื่อดํารงตําแหนง 
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง 
ชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตร ีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
  ใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคส่ี มาใชบังคับแกการแตงตั้งตุลาการในศาล 
ปกครองช้ันตนโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  กอนเขารับหนาที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาล 
ปกครองตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี ้ 
  "ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณา 
จักรทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปน 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ" 
 
  มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) สิ้นปงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
เวนแตจะผานการประเมินสมรรถภาพใหดํารงตําแหนงตอไปตามมาตรา ๓๑ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรอื 
มาตรา ๑๘ 
  (๕) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิต 
ฟนเฟอนไมสมประกอบ  
  (๗) เปนโรคหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนตุลาการศาลปกครองตาม 
ที่ระบุไวในประกาศที ่ก.ศป.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาล 
ปกครองสูงสุด 
  (๘) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 
  (๙) ถูกไลออกตามมาตรา ๒๓ 
  การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ใหนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง 
 
  มาตรา ๒๒  ตุลาการศาลปกครองตองประพฤติตนตามวินัยแหงการเปน 
ตุลาการศาลปกครองตามที ่ก.ศป.กําหนด 
  ก.ศป.อาจมีมติใหตุลาการศาลปกครองผูใดออกจากราชการตามกฎหมายวา 
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมี 
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหทําได 
ในกรณีดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางรายแรงหรือประพฤติตนไมสมควรตามที่กําหนด 
ในวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง 
  (๒) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเจ็บปวยไมอาจ 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดโดยสมํ่าเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ 
  (๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอันไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) 
 
  มาตรา ๒๓  ก.ศป.อาจมีมติไลตุลาการศาลปกครองออกไดในกรณี ดังตอไปนี ้
  (๑) ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
  (๒) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่กําหนดในวินัยแหงการเปนตุลาการศาล 
ปกครอง 
  (๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรอื (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรอื (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) 
หรอื  
(๒) ให ก.ศป. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลา
การ 
ในศาลปกครองชั้นตนจํานวนสี่คน และกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจํานวนหนึ่งคน เปน 
กรรมการ เพื่อทําการสอบสวน 
  ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกใหหนวยงานทาง 
ปกครองหรือบุคคลใดใหขอเท็จจริง ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบ
สวน 
ได 
  ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถา ก.ศป. เห็นวาการใหผู 
ถูกสอบสวนหรือพิจารณาปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการจะมีมติใหพักราชการ 
ก็ได 
  การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เม่ือสอบสวน 
หรือพิจารณาเสร็จแลว ถาปรากฏวาผูถูกใหพักราชการมิไดกระทําการตามที่ถูกสอบสวนหรือ 
พิจารณา ก็ใหผูนั้นคงอยูในราชการตามเดิม 
  วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถูกกลาวหาและบุคคลท่ีเก่ียวของใหเปนไปตาม 
ระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๒๕  ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนงไปโดยมิไดมีความผิด 
และมิใชเปนการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ 
ก.ศป.  
อาจพิจารณาคัดเลือกผูนั้นใหกลับเขารับราชการเปนตุลาการศาลปกครองในตําแหนงไมสูงกวา 
ตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาก็ได ถาผูน้ันมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๒๖  ตุลาการศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหย่ืน 
หนังสือขอลาออก เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตําแหนง 
  ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดย 
รัฐธรรมนูญตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลต้ังแตวันท่ีผูน้ัน 
ลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจําเปน เพื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประโยชนแกทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับแตวันท่ี 
ขอลาออกก็ได 
 
  มาตรา ๒๗  การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํารงตําแหนงอื่นในศาล 
ปกครองจะตองไดรับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครองสูง 
สุดมีอํานาจแตงตั้งได โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบท่ีก.ศป. กําหนดโดยความเห็น 
ชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน หรือเปนการยาย 
ประจําป หรือเปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ศาล 
มีคําส่ังประทับฟองแลว 
 
  มาตรา ๒๘  ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครอง 
เปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานศาล 
ปกครองสูงสุดมอบหมาย 
  อธิบดีศาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอย 
ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนมอบหมาย 
  ในกรณีที่ตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนวาง 
ลง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครอง 
ชั้นตน หรือตุลาการศาลปกครองอื่น แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนยอมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
 
  มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคคณะหนึ่งองคคณะใด 
เนื่องจากตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนง ถูกพักราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงอื่น เจ็บปวย หรือมีเหตุจําเปนอื่นทําใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด 
  ตุลาการศาลปกครองซึ่งเขามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจตรวจสํานวนและ
ลงลายมือช่ือในคําพิพากษาได 
 
  มาตรา ๓๐  ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม 
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้
  เมื่อเริ่มตนปงบประมาณประจําป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงิน 
เดือนและเงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไดรับอยูเปนจํานวนเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดัชนีราคาผูบริโภคของปที่ลวงมาที่กระทรวงพาณิชยคํานวณเพื่อใชในราชการ 
  ตุลาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาท่ีพัก และคาใชจายอื่นใน 
กรณีเดินทางไปราชการ ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  เพื่อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ใหสํานักงานศาลปกครองเปน 
เจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง 
 
  มาตรา ๓๑  ให ก.ศป. จัดใหมีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ 
ตุลาการศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป 
  หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให 
เปนไปตามระเบียบที ่ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง 
สูงสุด 
  ตุลาการศาลปกครองซึ่งผานการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ใหดํารง 
ตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 
  มาตรา ๓๒  ใหกรณีที่ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูใดไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหถือเวลา 
ราชการหรือเวลาทํางานของผูนั้นในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน เปนเวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี มาใช 
 บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๓  เครื่องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแตงกายใหเปนไป 
ตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด 
  วันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาล 
ปกครองใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหตุลาการศาลปกครองเปนเจาพนักงานใน 
ตําแหนงตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
     หมวด ๓ 
           คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
     ---------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๕  กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป. ตามมาตรา  
๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้
  (๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แหง 
ราชอาณาจักรไทยตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการ
ใน 
ศาลปกครองสูงสุด และเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนจํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจาก 
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 
  (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหง 
ราชอาณาจกัรไทยตองมีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป. 
 
  มาตรา ๓๖  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให 
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับเลือก โดยแยกเปนประเภท 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นตนสงไปยังตุลาการในศาลปกครอง 
สูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณี และใหแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่จะทําการเลือกไปดวย 
  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานศาล 
ปกครองตุลาการศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาม 
คนซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูคัดเลือก เปนกรรมการมีหนาท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การ 
เลือกกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการ 
เลือก 
  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหการเลือกเปนไปโดยถูกตองและ 
เรียบรอย 
 
  มาตรา ๓๗  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
ข้ึน 
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจํานวนหกคนตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  มาตรา ๓๘  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตร ีใหนายกรัฐมนตรีเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะไดรับเลือกตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงมต ิ
 
  มาตรา ๓๙  กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ  
(๒) ใหอยูในตําแหนงคราวละสองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน 
เกินสองวาระไมได 
  ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกซอมภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือ 
ไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได 
  กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๔๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตุลาการศาล 
ปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) พนจากตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครอง 
ชั้นตน ในกรณีที่เปนกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 
  มาตรา ๔๑  การประชุมของ ก.ศป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง 
ประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเปนประธานในที่ 
ประชุม 
  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการใน ก.ศป. วางลง ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ 
ตอไปได แตตองมีกรรมการเหลือพอที่จะเปนองคประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี 
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  ให ก.ศป. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติ 
  ให ก.ศป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ไดตามความ 
เหมาะสม 
 
     หมวด ๔ 
        วิธีพิจารณาคดีปกครอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ----------- 
 
     สวนท่ี ๑ 
          การฟองคดีปกครอง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๔๒  ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ 
เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทาง 
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูใน 
เขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความเสีย
หาย 
หรือยุติขอโตแยงน้ัน ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูน้ันมีสิทธิฟองคดีตอศาลปก
ครอง 
  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการ
ดําเนิน 
การตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายน้ัน หรือมิไดมีการส่ังการ
ภาย 
ในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใด 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอม 
ความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธ ิ
และหนาท่ีเสมือนหน่ึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
 
  มาตรา ๔๔  การดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด การเรียก 
บุคคลหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคด ีการดําเนินกระบวน 
พิจารณาการรับฟงพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไวแลวใน 
พระราชบัญญัตินี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๔๕  คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี 
  (๑) ช่ือและท่ีอยูของผูฟองคดี 
  (๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การฟองคดี 
  (๓) การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ 
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 
  (๔) คําขอของผูฟองคดี 
  (๕) ลายมือช่ือของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบ 
ฉันทะใหฟองคดีมาดวย 
  คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได 
ใหสํานักงานศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นให 
ถูกตอง ในการนี้ใหถือวันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ 
  ในกรณีท่ีมีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลาน้ัน 
อาจยื่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดี 
ทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีใน 
กระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน 
  การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงิน 
หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรอื (๔) ใหเสียคา 
ธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท 
  ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะ 
มอบอํานาจใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได 
 
  มาตรา ๔๖  คําฟองใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีของศาลปกครอง ในการนี้อาจ 
ย่ืนคําฟองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับอายุความ ใหถือวาวัน
ท่ี 
สงคําฟองแกเจาพนักงานไปรษณียเปนวันที่ยื่นคําฟองตอศาลปกครอง 
 
  มาตรา ๔๗  การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหย่ืนฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น 
  การฟองคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาล 
ปกครองสูงสุด 
  ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาวาคดีที่ฟองตอศาลปกครองนั้นอยูในเขต 
อํานาจของศาลปกครองอื่น ใหสงคําฟองนั้นไปใหศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา ใน
กรณี 
ที่ศาลปกครองชั้นตนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเขตอํานาจศาล ใหศาลปกครองที่รับคําฟองไว 
หลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําส่ังในเรื่องเขตอํานาจศาล 
  การพิจารณาคดีที่ยื่นไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทําในศาลปกครองนั้นตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วันเวลาทําการ เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพื่อความสะดวกของคูกรณี ศาล 
ปกครองจะสั่งใหดําเนินการพิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได 
 
  มาตรา ๔๘  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูประกาศสถานที่ตั้ง และวัน 
เวลาทําการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 
  ศาลปกครองแหงหนึง่ ๆ อาจมีสถานที่ทําการเฉพาะการไดตามจํานวนที่เหมาะ 
สมตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดจะไดประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาทําการของสถานที่ทําการ 
เฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา 
  ท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดใหการย่ืนฟอง และ 
การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานท่ี 
ทําการเฉพาะการของศาลปกครองก็ได 
 
  มาตรา ๔๙  การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รู  
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดม ี
หนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแต 
เปนคําช้ีแจงท่ีผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว 
เปนอยางอื่น 
 
  มาตรา ๕๐  คําส่ังใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่น 
คําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 
  ในกรณีท่ีปรากฏตอผูออกคําส่ังใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
ใหผูนั้นดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําสั่งทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี ้
ใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําสั่งไดรับแจงขอความดังกลาว 
  ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองมีกําหนด 
นอยกวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
 
  มาตรา ๕๑  การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรอื (๔) ใหย่ืนฟอง 
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคด ีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหง
การ 
ฟองคดี 
 
  มาตรา ๕๒  การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
หรือสถานะของบุคคลจะย่ืนฟองคดีเม่ือใดก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครอง 
เห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณี
มี 
คําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 
 
  มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครอง 
พิพากษาคดีใหศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพย 
มรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีผูนั้นจะมีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย หรือผูมีสวน
ได 
เสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยท่ีศาลหมายเรียกใหเขามา เนื่องจากคูกรณีฝาย 
หน่ึงฝายใดมีคําขอ คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูนั้นถึงแก
ความ 
ตาย 
  ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาว หรือไมมีคําขอของคูกรณีฝายหน่ึงฝายใด 
ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นก็ได 
 
     สวนท่ี ๒ 
         การดําเนินคดีปกครอง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๕๔  ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอย 
หาคนจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 
  ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคน 
จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 
 
  มาตรา ๕๕  การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วแต 
ตองเปดโอกาสใหคูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามควรแกกรณี
แต 
การชี้แจงตองทําเปนหนังสือ เวนแตเปนกรณีที่ศาลอนุญาตใหชี้แจงดวยวาจาตอหนาศาล 
  คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดยื่นไวในสํานวน เวนแต 
กรณีใดมีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตองไมเปดเผย 
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ แตกรณีท่ีไมเปดเผยดังกลาว ศาลปกครอง 
จะนํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได 
  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จ 
จริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรบัฟงพยานบคุคล พยานเอกสาร พยานผู



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เช่ียว 
ชาญหรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร 
  พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาใหถอยคําหรือทํา 
ความเห็นตอศาลปกครองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราช 
กฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๕๖  เมื่อมีการฟองคดีตอศาลปกครองใด  การจายสํานวนคดีในศาล 
ปกครองนั้นใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีที่มีการจัดองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีดานใดดาน 
หนึ่งเปนการเฉพาะ ตองจายสํานวนคดีใหตรงกับความเช่ียวชาญขององคคณะท่ีจัดไว 
  (๒) ในกรณีที่มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํานวนคดีท่ีมี 
มูลคดีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหแกองคคณะท่ีจัดไว 
  (๓) ในกรณีที่ไมมีการจัดองคคณะตาม (๑) หรอื (๒) หรือมีการจัดไวลักษณะ 
เดียวกันหลายองคคณะ หรือองคคณะที่รับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํานวน 
มากซึ่งหากจายสํานวนคดีใหแกองคคณะนั้นจะทําใหคดีลาชาหรือกระทบกระเทือนตอความ 
ยุติธรรม ใหจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดท่ีไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํานวนคดีให 
แกองคคณะใด 
  เมื่อองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํานวนคดีแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะ 
ศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตง 
ตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน เพื่อเปนผูดําเนินการ 
รวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณ ีและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี 
โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดําเนินการตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย 
  เม่ือไดมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว หรือไดจาย 
สํานวนคดีใหแกองคคณะใดแลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแต 
กรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง 
สูงสุดกําหนด 
  (๒) เมื่อมีการคัดคานตุลาการเจาของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวน หรอื 
ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสําหรับ 
กรณีโอนสํานวน 
  (๓) เม่ือตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการ 
พิจารณาอยูเปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํานวนหรือ 
องคคณะพิจารณาพิพากษาขอสละสํานวนคดีท่ีตนรับผิดชอบอยู 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕๗  ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น 
ในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียว 
ของกับคดีนั้น 
  ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปด 
โอกาสใหคูกรณีไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน
ของ 
ฝายตนเพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายได เม่ือตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาได 
รวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอให 
องคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีตอไป 
  ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคู 
กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือ
ยอม 
รับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่งแลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณา 
พิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 
  ในกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมดําเนินการภายในระยะ 
เวลาที่กําหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผูบังคับ 
บัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลง 
โทษทางวินัยตอไปก็ได ท้ังน้ี โดยไมเปนการตัดอํานาจท่ีศาลจะมีคําส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจ 
ศาล 
  การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไป 
ตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๕๘  กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวน 
คดีใหผูแถลงคดีปกครองพิจารณา และใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา และใหมาชี้แจง
ดวย 
วาจาตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณา 
และในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการ 
ประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีน้ัน 
  ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถาผูแถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการ 
พิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความ
เห็น 
ของตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาตอไป 
  ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งผูแถลงคดี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปกครองจากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใชตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษา 
คดีนั้น 
  ผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครอง 
ชั้นตนก็ได 
  การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตามระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับคดีที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุม 
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
  มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ใหองคคณะพิจารณาพิพากษาจัดใหมีการนั่ง 
พิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณา 
พิพากษา 
  กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวน 
ใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลง รวมท้ังนําพยาน 
หลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงดังกลาวเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายเพ่ิม
เติม 
ตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีแตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได 
 
  มาตรา ๖๐  การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย 
  ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุมครอง 
ประโยชนสาธารณะ ถาศาลปกครองเห็นสมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยขอเท็จจริง หรอื 
พฤติการณตาง ๆ ท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงคดี ซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงของคู
กรณี 
หรือคําพยานหลักฐานท่ีไดสืบมาแลว ศาลปกครองจะมีคําสั่งดังตอไปนี้ก็ได 
  (๑) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาท้ังหมดหรือบางสวน แลวดําเนินการ 
พิจารณาไปโดยไมเปดเผย หรอื 
  (๒) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ เชนวานั้น 
  ไมวาศาลปกครองจะไดมีคําส่ังตามวรรคสองหรือไม มิใหถือวาการออกโฆษณา 
ท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงคําพิพากษา หรือยอเรื่องแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตอง
เปน 
การผิดกฎหมาย เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย
หรอื 
ศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ จะหามมิใหมีการเปดเผยขอความท้ังหมดหรือ 
บางสวนแหงคําพิพากษานั้นก็ได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๖๑  ใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งไดรับมอบหมายจากองค 
คณะมีอํานาจ ดังตอไปนี ้
  (๑) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของช้ีแจง 
ขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือของ 
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ 
  (๒) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐสงวัตถุ เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือใหความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือสงผูแทนหรือเจาหนา
ท่ี 
ของรัฐในหนวยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา 
  (๓) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการ 
พิจารณา 
  (๔) มีคําส่ังเรียกใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลัก 
ฐานมาประกอบการพิจารณา 
  (๕) ไตสวนหรือมีคําส่ังในเร่ืองใดท่ีมิใชการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ท้ังน้ี ตามที่กําหนด 
ในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  ในกรณีจําเปน ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากตุลาการ 
ศาลปกครองมีอํานาจไปตรวจสอบสถานท่ี บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 
 
  มาตรา ๖๒  ถาผูฟองคดีไดรับคําสั่งจากศาลปกครองใหมาใหถอยคําหรือแสดง 
พยานหลักฐานแลว ไมดําเนินการตามคําสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนดโดยไมมี 
เหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะส่ังใหจําหนายคดีเสียก็ได 
  คดีที่ศาลปกครองไดสั่งจําหนายตามวรรคหนึ่ง ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี 
ศาลปกครองมีคําส่ังใหจําหนายคดี ผูฟองคดีแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลปกครองไดวาการที่ตน 
ไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองไดนั้น เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร 
ศาลปกครองจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมก็ได 
 
  มาตรา ๖๓  ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแถลงคดี 
ปกครองอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสีย 
ความยุติธรรม 
  การขอถอนตัวจากคด ีการยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การส่ังให 
ผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ และการสั่งใหผูอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทน ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  การสั่งใหตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานงดการพิจารณายอมไมกระทบ 
กระเทือนถึงการกระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานที่ไดกระทําไปแลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๖๔  นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ใหนําบทบัญญัติที่ถือ 
วาเปนการกระทําละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย 
อนุโลม และเม่ือมีการละเมิดอํานาจศาลใหศาลปกครองมีอํานาจส่ังลงโทษไดดังนี้ 
  (๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได 
  (๒) ไลออกจากบริเวณศาล 
  (๓) ลงโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  การส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใชอยางระมัดระวังและเทาท่ีจําเปนตาม 
พฤติการณแหงกรณี และหากเปนการสั่งลงโทษตาม (๓) ใหองคคณะอื่นที่มิใชองคคณะพิจารณา 
พิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและสั่งลงโทษ 
 
  มาตรา ๖๕  ผูใดวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง 
โดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ ผูนั้นไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือ 
ตุลาการ 
 
  มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 
เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคด ีไมวาจะมีคํารองขอ 
จากบุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออก 
คําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหาร
งาน 
ของรัฐประกอบดวย 
 
     สวนท่ี ๓ 
              คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง 
      --------- 
 
  มาตรา ๖๗  การทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองถาจะตองกระทําโดย 
ตุลาการศาลปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขาง 
มากและในกรณีท่ีตุลาการในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงไวในคํา
พิพากษา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือคําส่ังน้ัน 
 
  มาตรา ๖๘  ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะใหมีการวินิจฉัยปญหา 
ใดหรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญก็ได หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล 
ปกครองสูงสุดใหวินิจฉัยปญหาใด หรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญ 
  ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญนั้นใหประกอบดวยตุลาการในศาล 
ปกครองสูงสุดทุกคนท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ี แตตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด และใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานที่ประชุมใหญ 
  คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมาก และถามีคะแนนเสียง 
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๖๙  คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยางนอย 
ตองระบ ุ
  (๑) ชื่อผูยื่นคําฟอง 
  (๒) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุแหงการฟองคด ี
  (๓) เหตุแหงการฟองคดี 
  (๔) ขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีฟอง 
  (๕) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
  (๖) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี 
  (๗) คําบังคับ ถามี โดยใหระบุหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ตอง 
ปฏิบัติตามคําบังคับไวดวย 
  (๘) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา 
ถามี 
  คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครอง 
ที่นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งนั้น ถาตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจําเปนไม 
สามารถลงลายมือช่ือได ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแลวแตกรณ ี 
จดแจงเหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย 
  เมื่อศาลปกครองไดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาล 
ปกครองโดยเปดเผยในวันใดแลว ใหถือวาวันที่ไดอานนั้นเปนวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ 
คําส่ัง ในการนี้ใหศาลปกครองแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
เปนการลวงหนาตามสมควร 
  ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังใหศาล 
ปกครองงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง แลวบันทึกไวและใหถือวาวันที่บันทึกเปนวันที่ศาล 
ปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
  ใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองไวที ่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศาลปกครองเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได โดยจะเรียกคา 
ธรรมเนียมในการนั้นก็ได ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี ก.ศป.กําหนด 
  ใหสํานักงานศาลปกครองพิมพ เผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาล 
ปกครองและความเห็นของผูแถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 
 
  มาตรา ๗๐  คําพิพากษาศาลปกครองใหผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตามคํา 
บังคับนับแตวันที่กําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันที่คําพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแกไขกลับหรือ
งด 
เสีย 
  ในกรณีที่เปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับ 
ไวจนกวาจะพนระยะเวลาการอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคด ี
จะถึงท่ีสุด 
 
  มาตรา ๗๑  ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณ ีดังตอไปนี ้
  (๑) ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวาร 
ของผูนั้นที่อยูในสถานที่นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น 
  (๒) ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใด ๆ ตาม 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟอง 
ผูค้ําประกันใหม 
  (๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรอื 
นิติบุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอก 
จะมีสิทธิดีกวา 
  (๔) คําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีเก่ียวกับสิทธิแหงทรัพยสินใด ๆ คูกรณีที่เกี่ยวของ 
อาจอางกับบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา 
 
  มาตรา ๗๒  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยาง 
หน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
  (๑) ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําท้ังหมดหรือบางสวน ใน 
กรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
  (๒) ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติ 
ตามหนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด ในกรณีท่ีมีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรอื 
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทํา 
ละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับ
สัญญา 
ทางปกครอง 
  (๔) ส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่มีการฟอง 
ใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาท่ีน้ัน 
  (๕) ส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหเปนไปตาม 
กฎหมาย 
  ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผล 
ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหน่ึงได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไข 
อยางใดก็ได ทั้งนี้ตามความเปนธรรมแหงกรณ ี
  ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผล 
แหงคําพิพากษาดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอน 
กฎนั้น 
  ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตาม 
คําพิพากษา ถาผูนั้นไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดี 
แกทรัพยสินของบุคคลนั้นได 
  ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคส่ี ใหนําบท 
บัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือ 
แตบางสวนตามสวนของการชนะคด ี
 
  มาตรา ๗๓  การคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น ใหย่ืน 
อุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ถามิไดย่ืนอุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงที่สุด 
  คําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึง คําสั่งเกี่ยวกับการ 
ละเมิดอํานาจศาลหรือคําส่ังอื่นใดท่ีทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด 
  ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
ที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได 
  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดใหเปนท่ีสุด 
 
  มาตรา ๗๔  เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนที่สุดของศาลปกครองตางชั้น 
กันในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน ขัดหรือแยงกันใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
ปกครองสูงสุด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนที่สุดของศาลปกครองชั้นตนดวยกันมีการขัด 
หรือแยงกันในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะย่ืนคํา
รอง 
ขอตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือใหมีคําส่ังกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใด คําส่ังของ 
ศาลปกครองสูงสุดเชนวาน้ีใหเปนท่ีสุด 
 
  มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 
เสร็จเด็ดขาดแลว คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น 
อาจมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณ ี
ดังตอไปนี ้
  (๑) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให 
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 
  (๒) คูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวน 
พิจารณาคดีหรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนิน 
กระบวนพิจารณา 
 
  (๓) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมี 
ความยุติธรรม 
  (๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด 
และตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายน้ันเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญซ่ึงทําใหผลแหงคํา
พิพากษา 
หรือคําส่ังขัดกับกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ัน 
  การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอก 
ไมทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยมิใชความผิดของผูน้ัน 
  การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งใหมตองกระทําภายในเกาสิบ 
วันนับแตวันที่ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมได แตไม
เกิน 
หาปนับแตศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด 
 
     หมวด ๕ 
        สํานักงานศาลปกครอง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๗๖  ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิติบุคคล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๗๗  สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคําส่ังของศาลปกครอง 
  (๓) ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง 
  (๔) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
  (๕) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
วิธีปฏิบัติราชการตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
  (๖) จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง 
  (๗) จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง ขาราช 
การฝายศาลปกครอง และเจาหนาที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ี 
เก่ียวของเพ่ือพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผนดิน และบุคลากรดานกฎหมาย 
มหาชน 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้หรือตามท่ีมีกฎหมาย 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศาลปกครอง 
 
  มาตรา ๗๘  ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนขาราชการฝายศาล 
ปกครองขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งราชการของ
สํานัก 
งานศาลปกครอง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการ 
สํานักงานศาลปกครองเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 
  การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุด 
คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตร ี
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป 
  ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ให 
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูแทนของสํานักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการสํานัก 
งานศาลปกครองจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ท้ังน้ี ตองเปนไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๗๙  ใหมีพนักงานคดีปกครองทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของ 
สํานวนในการดําเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นใน 
สํานักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมาย 
  ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของ 
สํานวนมอบหมายใหพนักงานคดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๘๐  คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานคดีปกครองใน 
ระดับตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. กําหนด 
  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการใน 
สังกัดสํานักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง 
 
  มาตรา ๘๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการขาราชการ 
ฝายศาลปกครอง" ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาล 
ปกครองสูงสุดคนท่ีหน่ึง อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ขาราชการ
ฝาย 
ศาลปกครองในระดับไมต่ํากวาตําแหนงที ่ก.ศป. กําหนด จํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจากขาราช 
การฝายศาลปกครองดวยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม 
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะ 
กรรมการขาราชการพลเรือนเปนกรรมการ 
  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองเปน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๘๒  กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองท่ีไดรับเลือกจากขาราชการ 
ฝายศาลปกครอง ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมได แตจะอยูในตําแหนง 
เกินสองวาระติดตอกันมิได 
  ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแต 
วันท่ีตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะ 
ไมดําเนินการเลือกซอมก็ได 
  กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับ 
วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๘๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการขาราชการฝาย 
ศาลปกครองท่ีไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) พนจากการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง 
  (๔) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอย 
กวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจาก 
กระทําการหรือมีพฤติการณไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 
  มาตรา ๘๔  ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจออกระเบียบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และ 
ทรัพยสินและการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี ้
  (๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและอํานาจหนาท่ี 
ของสวนราชการดังกลาว 
  (๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลอง
ปฏิบัต ิ
หนาที่ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออก
จาก 
ราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและ การลงโทษ 
ทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการฝายศาลปกครอง 
  (๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราช 
การฝายศาลปกครอง 
  (๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณ ีวันหยุดราชการ 
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการฝายศาลปกครอง 
  (๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการฝายศาลปกครอง 
  (๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการ 
เฉพาะดานอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการ 
จางดวย 
  (๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบ 
หมาย 
  (๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลปกครอง 
  (๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการฝายศาลปกครอง 
  (๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝาย 
ศาลปกครอง 
  (๑๑) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางสํานักงานศาลปกครอง 
รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม 
ประเพณี วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น 
ของลูกจางสํานักงานศาลปกครอง 
  (๑๒) การกําหนดกิจการอื่นท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการขาราช 
การฝายศาลปกครอง 
  ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการขาราชการฝายศาล 
ปกครองเปนผูลงนามและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๘๕  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง 
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนํากฎหมายวาดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ท้ังน้ี คําวา "ก.พ." ใหหมายถึงคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 
 
  มาตรา ๘๖  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงิน 
ประจําตําแหนง และการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง ให 
นําบทบัญญัติท่ีใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๗  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง 
และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
  (๑) การบรรจุและแตงตั้งรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาล 
ปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอ 
ตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังตอไป 
  (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ใหเลขาธิการ 
สํานักงานศาลปกครองเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 
  มาตรา ๘๘  การโอนขาราชการฝายศาลปกครองไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงขาราชการในหนวยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 
การโอนขาราชการในหนวยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจ ุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการฝายศาลปกครองอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจโดยผูมี 
อํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดและไดปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขาราชการ 
ฝายศาลปกครองกําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือคณะกรรมการ 
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี 
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่โอนมาเปนขาราชการฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงระดับใดและใหไดรับ 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทาใด ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผู
พิจารณา 
กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการฝายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความ 
สามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
  เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ 
ผูที่โอนมาเปนใหขาราชการฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรอื 
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการฝายศาลปกครอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
  การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัต ิ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนาท่ีราชการมาเปนขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได 
 
  มาตรา ๘๙  ขาราชการฝายศาลปกครองมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตาม 
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
 
  มาตรา ๙๐  เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ 
การเงินทุกประเภทของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีโดย 
ตรงตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ีโดยไมชักชา 
 
  มาตรา ๙๑  ใหสํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจายตอคณะ 
รัฐมนตรีเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรางพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแต 
กรณีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและ 
สํานักงานศาลปกครองไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 
 
  มาตรา ๙๒  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย การแตงตั้งตุลาการ 
ศาลปกครองหรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับสํานักงานศาลปกครองหรือศาลปกครองถา 
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองรองขอคณะรัฐมนตร ีที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สภาผูแทน 
ราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของอาจอนุญาตใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
หรือผูซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาชี้แจงได 
 
  มาตรา ๙๓  ใหสํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาล 
ปกครองและของสํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
ปละหน่ึงคร้ัง 
 
    บทเฉพาะกาล 
    ------------------ 
 
  มาตรา ๙๔  ในวาระเริ่มแรก ใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังตอไปนี ้
  (๑) ศาลปกครองขอนแกน ต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม 
  (๒) ศาลปกครองชุมพร ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัด 
ชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) ศาลปกครองเชียงใหม ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน 
  (๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอด 
ทองท่ีจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
  (๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขต 
ตลอดทองท่ีจังหวัดกระบ่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
  (๖) ศาลปกครองบุรีรัมย ต้ังอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัด 
บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
  (๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ต้ังอยูในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด 
เพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย 
  (๘) ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดนาน 
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ 
  (๙) ศาลปกครองยะลา ต้ังอยูในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัด 
นราธิวาส จังหวัดปตตาน ีและจังหวัดยะลา 
  (๑๐) ศาลปกครองระยอง ต้ังอยูในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดจันทบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุร ีจังหวัดระยอง  
และจังหวัดสระแกว 
  (๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ต้ังอยูในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัด 
นครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุร ีจังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัด 
อางทอง 
 
  (๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ต้ังอยูในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 
  (๑๓) ศาลปกครองสงขลา ต้ังอยูในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัด 
ตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
  (๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุร ีตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุร ีโดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุร ีและจังหวัดอุทัยธานี 
  (๑๕) ศาลปกครองอุดรธาน ีตั้งอยูในจังหวัดอุดรธาน ีโดยมีเขตตลอดทองท่ี 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบวัลําภู และจังหวัดอุดรธาน ี
  (๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธาน ีตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธาน ีโดยมีเขตตลอด 
ทองท่ีจังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธาน ีและจังหวัด
อํานาจเจริญ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๙๕  ในกรณีที่มีการจัดตั้งและเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตาม 
มาตรา ๘ เพิ่มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดา
คดี 
ของเขตทองท่ีศาลปกครองในภูมิภาคท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลปกครองกลางหรือ 
ศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหคงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาล 
ปกครองในภูมิภาคนั้นตอไป 
 
  มาตรา ๙๖  ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํา 
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับผูไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใน 
ระหวางนั้น 
  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเปนผูที ่
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลวในขณะแตงตั้ง ใหนําความในมาตรา ๓๒ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๙๗  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับใหมีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบดวยขาราช 
การสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาผูพิพากษาในศาลฎีกาสองคนซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาและไดรับ 
เลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ผูแทนคณะกรรมการขาราชการอัยการหนึ่งคน ผูแทนคณะ 
กรรมการขาราชการพลเรือนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน ผูแทนคณะ 
นิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือสองคน และ
ผู 
แทนคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหน่ึง 
คนเปนกรรมการ และใหกรรมการดังกลาวเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกขาราชการฝายศาลปกครองคนหนึ่งทํา 
หนาที่เปนเลขานุการ 
 
  มาตรา ๙๘  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก 
บุคคลผูมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรูความสามารถและความประพฤติเหมาะสม 
ท่ีจะแตงต้ังเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไมเกินย่ีสิบสามคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายชื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บุคคลท่ีจะคัดเลือกจากผูท่ีสนใจสมัครและผูท่ีสถาบันหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับผูท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และใหบุคคลดังกลาวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทาง 
ประสบการณที่บงชี้ถึงความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงตุลาการในศาลปกครอง 
สูงสุดเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมท่ีสุดตามจํานวนท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง 
ในการนี้ใหเปดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหทราบ 
ท่ัวไป และเชิญชวนใหบุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผนดินใหขอคิดเห็นและ
นํา 
มาพิจารณากอนนํารายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ 
ตอไป 
  เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตาม 
วรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนอันพนจากหนาที่ และ 
ใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดวยกันเอง เปนประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดหน่ึงคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหนาคณะศาล 
ปกครองสูงสุดส่ีคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
  มาตรา ๙๙  ในระยะเริ่มแรกใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ง 
ไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมท่ีจะแตงต้ัง 
เปนอธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาล 
ปกครองชั้นตนอีกไมเกินหนึ่งรอยสามสิบคน และใหดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดย 
อนุโลมกอนเสนอรายชื่อใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงต้ัง 
 
  มาตรา ๑๐๐  เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘  
และตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙๙ แลว ใหวุฒิสภา คณะรัฐมนตร ีและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเกาสิบวัน 
 
  มาตรา ๑๐๑  ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิใหนํา 
มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหตุลาการศาลปกครองชั้นตน ตุลาการหัวหนาคณะศาล 
ปกครองชั้นตนและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของตําแหนง แตถาผูที่
โอน 
มาเคยไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนอัตราใดใหเปนไปตามที่ 
ก.ศป.  
กําหนด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูโอนมาเปนตุลาการศาลปกครองหรือขาราชการฝาย 
ศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลวกอนวันท่ีบท 
บัญญัติหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ 
แต 
มิไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
  มาตรา ๑๐๓  เมื่อไดมีการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และ 
มาตรา ๙๙ แลว ใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการ 
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและ 
ศาลปกครองกลางตองเปดทําการไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
สําหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหดําเนินการเปดทําการตามความจําเปนโดย
คํานึง 
ถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาป 
ละเจ็ดศาล 
  ในระหวางที่เปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไมครบทุก 
แหงใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
กําหนดใหศาลปกครองในภูมิภาคที่เปดทําการแลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดที่อยูใกลเคียงกับศาล 
ปกครองน้ันเพ่ิมเติมไดตามท่ีสมควร 
  เมื่อไดมีประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเรื่องที่รองทุกขตอ 
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาหรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยรองทุกขแลวแตนายกรัฐมนตรียังมิไดส่ังการ ใหโอนไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง และ 
ถาศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีตามมาตรา ๙ ก็ใหพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป 
  เพื่อความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข ถาไดมีการเปดทําการ 
ศาลปกครองในภูมิภาคแลว เม่ือเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนัน้ไปยังศาลปกครอง 
ในภูมิภาคท่ีมีเขตอํานาจก็ได 
  การดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม 
ใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด ท้ังน้ี โดยไมขัดหรือ
แยง 
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๐๔  ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลตามมาตรา ๘๔ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับขาราชการ 
ฝายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจหนาที่เปน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในระยะเริ่มแรก ใหขาราชการฝายศาลปกครองทําการคัดเลือกขาราชการฝาย 
ศาลปกครองดวยกันเองจํานวนสามคนเพื่อเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดยไมชักชา 
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งตําแหนงใดซึ่งเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดย
ตําแหนง 
ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองประกอบดวยกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 
เทาท่ีมีอยู 
 
  มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองหรืออยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล 
อื่นอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหศาลนั้นดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงที่สุด 
 
  มาตรา ๑๐๖  สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีท่ีไมอยูในอํานาจ
ของ 
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม 
 
  มาตรา ๑๐๗  ในวาระเริ่มแรกกอนที่สํานักงานศาลปกครองจะไดรับงบประมาณ 
รายจายประจําป ให ก.ศป. จัดทําแผนงานในการดําเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัด 
ตั้งและการบริหารงานของสํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเปน 
คาใชจายในการดําเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกลาว 
  ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแผนงานท่ี ก.ศป. เสนอตามความจําเปน 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตร ี
 
 
  บัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
--------------------------------------- 
หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จักรไทยไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีขอพิพาททาง 
กฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือระหวางหนวยงาน 
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของ 
รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการ
กระทํา 
ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ซ่ึงตาม 
อํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  
การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องของกฎหมาย
มหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจาก
คดีปกต ิ
ท่ัว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงิน
ภาษี 
อากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะ
เสีย 
เปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได ในการพิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวน 
เพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจ 
สอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจาก 
คําพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งตองมีหนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ ฉะนั้น  
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้
 
      อัมพิกา/แกไข 
      ๕/๓/๔๕ 
      B+A (C) 
 
 


