
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา 
(๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทาง

ปกครอง 
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให

อํานาจในการออกกฎ คําส่ัง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ 
(๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือ

เจาหนาที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒) 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หนา ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความวา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลา
การในศาลปกครองชั้นตน 

“ก.ศป.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
“คูกรณี” หมายความวา ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึงบุคคล 

หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะโดย
ความสมัครใจเอง หรือโดยถูกคําส่ังศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนได
เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ให
รวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย 

“คําฟอง” หมายความวา การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาลปกครอง
ช้ันตนหรือศาลปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เร่ิมคดีโดยคําฟองหรือคํารองขอ หรือ
เสนอในภายหลังโดยคําฟองเพ่ิมเติมหรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดีไมวาดวย
ความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอใหพิจารณาใหม 

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝาย
หนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชนแกสวนรวม”๒ หมายความวา ประโยชนตอสาธารณะหรือประโยชนอัน
เกิดแกการจัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจาก
การดําเนินการหรือการกระทําที่มีลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนแกประชาชนเปน
สวนรวมหรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการดําเนินการหรือการกระทํานั้น 

 
มาตรา ๔  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญตุลา

การในศาลปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

                                                 
๒
 มาตรา ๓ นิยามคําวา “ประโยชนแกสวนรวม” เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 
๔๔ และมาตรา  ๖๖  ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว เ พ่ือให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งและเขตอํานาจศาลปกครอง 

   
 
มาตรา ๗  ศาลปกครองแบงออกเปนสองชั้น คือ 
(๑) ศาลปกครองสูงสุด 
(๒) ศาลปกครองชั้นตน ไดแก 
(ก) ศาลปกครองกลาง 
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 
 
มาตรา ๘  ใหจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือใน

จังหวัดใกลเคียง 
ใหจัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง 

โดยมีเขตตลอดทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 

ในระหวางที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิไดมีเขตอํานาจในทองที่ใดใหศาล
ปกครองกลางมีเขตอํานาจในทองที่นั้นดวย 

บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม 
จะยื่นฟองตอศาลปกครองกลางก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไมรับพิจารณา
พิพากษาคดีที่ย่ืนฟองเชนนั้นได เวนแตคดีที่โอนมาตามหลักเกณฑของการพิจารณาคดีปกครอง 

การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทําโดย
พระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะ
กําหนดใหเขตอํานาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได 

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทํา
การเมื่อใดใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการของ
ศาลปกครอง 

 
มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทํา

การโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ังหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทํา
โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต 
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจาํเปน
หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทาง
ปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟอง

คดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
เร่ืองดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง 
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการ 
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร 

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น 
 
มาตรา ๑๐  ศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยูในอํานาจศาล

ปกครอง เวนแตคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 
มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่

ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่

ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
(๓) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
 

หมวด ๒ 
ตุลาการศาลปกครอง 

   
 
มาตรา ๑๒  ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตาํแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี ้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓  ผูที่จะได รับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่  ก.ศป. 
กําหนด และ 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรือ

กรรมการกฤษฎีกา 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาล

ปกครองชั้นตน 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือ

เทียบเทาหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต

หรือเทียบเทา 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือ

ตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ 

(ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาย่ีสิบป และมี
ประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองไมมีลักษณะตองหามในขณะดํารง

ตําแหนง ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการอื่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ศป. 
(๖) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งานคลายกันในหางหุนสวนบริษัท 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เปนทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนง
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 

และมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายชื่อตอ
นายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนํารายชื่อดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธาน
ศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความ
เห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํารงตําแหนงรองประธานศาล
ปกครองสูงสุดและตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แลวให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลา
การหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.
ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๑๖  ผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ 
อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอนายกรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่วุฒิสภาใหความ
เห็นชอบ 

 
มาตรา ๑๗  ในศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง 

ดังตอไปนี ้
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา 
 
มาตรา ๑๘  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่  ก.ศป. 
กําหนด และ 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผู รับผิดชอบสํานวน หรือ

เลขานุการกรรมการรางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงพนักงานคดี

ปกครองในระดับที่ ก.ศป. กําหนด 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาผู

พิพากษาศาลแพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงอัยการจังหวัด

หรือเทียบเทา 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวา

ขาราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. 
ประกาศกําหนด 

(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษ
ไมนอยกวาสามป 

(ช) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการใน
หนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับ
ดังกลาวไมนอยกวาหกป 

(ซ) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป และมี
ประสบการณในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 

ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกตุลาการในศาลปกครอง
ช้ันตนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 

และมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอ
นายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตน เพ่ือดํารงตําแหนง
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ช้ันตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

ใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาใชบังคับแกการแตงตั้งตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  กอนเขารับหนาที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาล

ปกครองตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร 
ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ส้ินปงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

เวนแตจะผานการประเมินสมรรถภาพใหดํารงตําแหนงตอไปตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๘ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ 
(๗) เปนโรคหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนตุลาการศาลปกครอง

ตามที่ระบุไวในประกาศที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด 

(๘) ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 
(๙) ถูกไลออกตามมาตรา ๒๓ 
การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ใหนําความกราบบังคมทูล เพ่ือ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๒๒  ตุลาการศาลปกครองตองประพฤติตนตามวินัยแหงการเปนตุลาการ

ศาลปกครองตามที่ ก.ศป. กําหนด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ก.ศป. อาจมีมติใหตุลาการศาลปกครองผูใดออกจากราชการตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมี
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหทําได
ในกรณีดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางรายแรงหรือประพฤติตนไมสมควรตามที่กําหนด
ในวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเจ็บปวยไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ 

(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
 
มาตรา ๒๓  ก.ศป. อาจมีมติไลตุลาการศาลปกครองออกไดในกรณี ดังตอไปนี ้
(๑) ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
(๒) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่กําหนดในวินัยแหงการเปนตุลาการศาล

ปกครอง 
(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตามมาตรา 

๒๒ (๑) (๒) หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) 
ให ก.ศป. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นตนจํานวนสี่คน และกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจํานวนหนึ่งคน เปน
กรรมการ เพ่ือทําการสอบสวน 

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกใหหนวยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลใดใหขอเท็จจริง ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องที่
สอบสวนได 

ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถา ก.ศป. เห็นวาการใหผูถูก
สอบสวนหรือพิจารณาปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการจะมีมติใหพักราชการก็ได 

การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จแลว ถาปรากฏวาผูถูกใหพักราชการมิไดกระทําการตามที่ถูกสอบสวนหรือ
พิจารณา ก็ใหผูนั้นคงอยูในราชการตามเดิม 

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถูกกลาวหาและบุคคลที่เก่ียวของใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนงไปโดยมิไดมีความผิดและ
มิใชเปนการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. 
อาจพิจารณาคัดเลือกผูนั้นใหกลับเขารับราชการเปนตุลาการศาลปกครองในตําแหนงไมสูงกวา
ตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาก็ได ถาผูนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๒๖  ตุลาการศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหย่ืน

หนังสือขอลาออก เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตําแหนง 
ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่ กํ าหนดโดย

รัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้น
ลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจําเปน เพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับแตวันที่
ขอลาออกก็ได 

 
มาตรา ๒๗  การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํารงตําแหนงอ่ืนในศาล

ปกครอง จะตองไดรับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครอง
สูงสุดมีอํานาจแตงตั้งได โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน หรือเปนการยาย
ประจําป หรือเปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ศาล
มีคําส่ังประทับฟองแลว 

 
มาตรา ๒๘  ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครอง

เปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานศาล
ปกครองสูงสุดมอบหมาย 

อธิบดีศาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอย
ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนมอบหมาย 

ในกรณีที่ตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนวาง
ลง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตน หรือตุลาการศาลปกครองอื่น แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนยอมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคคณะหนึ่งองคคณะใด
เนื่องจากตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนง ถูกพักราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอ่ืน เจ็บปวย หรือมีเหตุจําเปนอื่นทําใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเปนไปตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งเขามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจตรวจสํานวนและ
ลงลายมือช่ือในคําพิพากษาได 

 
มาตรา ๓๐๓  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองให

เปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ดังตอไปนี ้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด 
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๔ 
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๓ 
(๒) ในศาลปกครองชั้นตน 
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๓ 
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๒ - ๓ โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยูในชั้น ๒ มาครบเจ็ดป
แลวใหเล่ือนชั้นเงินเดือนเปนชั้น ๓ 

(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๑ - ๓ โดยใหเร่ิมรับ
เงินเดือนในชั้น ๑ เมื่ออยูในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปแลวใหเล่ือนชั้นเงินเดือนเปนชั้น ๒ และเมื่ออยู
ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปแลวใหเล่ือนชั้นเงินเดือนเปนชั้น ๓ 

ใหตุลาการศาลปกครองไดรับเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนับ
แตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

ตุลาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาที่พัก และคาใชจายอื่นใน
กรณีเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ ใหสํานักงานศาลปกครองเปน
เจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง 

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถาการปรับอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละ
เทากันทุกอัตราและไมเกินรอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกา
                                                 

๓
 มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวเปนบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การ
ปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรบัตวั
เลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่
แตกตางกัน๔ 

 
มาตรา ๓๐/๑๕  ตุลาการศาลปกครองอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ศป. กําหนด 
ในกรณีที่มีเหตุจะตองจัดใหมีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มคาครองชีพตามวรรคหนึ่งให

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มาตรา ๓๑  ให ก.ศป. จัดใหมีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

ตุลาการศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งผานการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ใหดํารง
ตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูใดไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครอง เพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหถือเวลา
ราชการหรือเวลาทํางานของผูนั้นในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนเวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหนํากฎหมายวาดวยบําเหนจ็บาํนาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เครื่องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแตงกายใหเปนไป

ตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
วันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาล

ปกครองใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหตุลาการศาลปกครองเปนเจาพนักงานใน

ตําแหนงตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                 
๔
 มาตรา ๓๐ วรรคหก เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕
 มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

   
 
มาตรา ๓๕  กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป. ตามมาตรา 

๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งไดรับเลือกจากตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด และเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนจํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจาก
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป. 
 
มาตรา ๓๖  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับเลือก โดยแยกเปนประเภท
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นตนสงไปยังตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณี และใหแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่
จะทําการเลือกไปดวย 

ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครอง ตุลาการศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาม
คนซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูคัดเลือก เปนกรรมการมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผล
การเลือก 

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหการเลือกเปนไปโดยถูกตองและ
เรียบรอย 

 
มาตรา ๓๗  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
ข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจํานวนหกคนตอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา
ตอไป 

 
มาตรา ๓๘  การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีเปนผู
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะไดรับเลือกตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงมต ิ

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
(๒) ใหอยูในตําแหนงคราวละสองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 

ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกซอมภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึง
เกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได 

กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๔๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตุลาการศาล

ปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครอง

ช้ันตน ในกรณีที่เปนกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๔๑  การประชุมของ ก.ศป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแตไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการใน ก.ศป. วางลง ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่
ตอไปได แตตองมีกรรมการเหลือพอที่จะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ให ก.ศป. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติ 
ให ก.ศป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ไดตามความ

เหมาะสม 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

   
 

สวนที่ ๑ 
การฟองคดีปกครอง 

   
 
มาตรา ๔๒  ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูใน
เขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความ
เสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครอง 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่ง
การภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใด

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิ
และหนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 

 
มาตรา ๔๔  การดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด การเรียกบุคคล 

หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคดี การดําเนินกระบวนพิจารณา 
การรับฟงพยานหลักฐาน  และการพิพากษาคดีปกครอง  นอกจากที่บัญญัติ ไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๔๕๖  คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองม ี
(๑) ช่ือและที่อยูของผูฟองคด ี
(๒) ช่ือหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของอันเปนเหตุแหง

การฟองคด ี

                                                 
๖
 มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 

(๔) คําขอของผูฟองคด ี
(๕) ลายมือช่ือของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอ่ืนจะตองแนบใบมอบ

ฉันทะใหฟองคดีมาดวย 
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ให

สํานักงานศาลปกครองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพ่ือดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง 
ในการนี้ใหถือวันที่ย่ืนฟองคร้ังแรกเปนหลักในการนับอายุความ 

ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้น
อาจยื่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดี
ทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีใน
กระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน 

การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงิน
หรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสีย
คาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตราตามที่ระบุไวในตาราง ๑ ทายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง สําหรับคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะ
มอบอํานาจใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๔๕/๑๗  การฟองคดีที่ตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ 

หากคูกรณีใดยื่นคําขอตอศาลโดยอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือ
โดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ถา
ศาลเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟองไวพิจารณา หรือในกรณีอุทธรณซึ่งศาลเห็นวามี
เหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได แลวแตกรณี และศาลไดไตสวนแลวเห็นวามีเหตุตามคําขอจริงก็
ใหศาลอนุญาตใหคูกรณีนั้นดําเนินคดี โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวนได 
คําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวน หรือมีคําส่ังให
ยกคําขอ ผูย่ืนคําขอมีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําส่ัง 

(๑) ย่ืนคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหม เพ่ืออนุญาตใหตนนําพยานหลักฐาน
มาแสดงเพ่ิมเติมวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลไดจริง หรือโดยสถานะของผู
ขอถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือนรอนเกินสมควร 

                                                 
๗
 มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ย่ืนอุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีที่คูกรณีใชสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อยางใดอยางหนึ่งแลว จะใชสิทธิอีก

ประการหนึ่งมิได 
การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ การขอใหพิจารณาใหม การอุทธรณและการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เก่ียวกับการขอดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่
ออกตามมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๖  คําฟองใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครอง ในการนีอ้าจยืน่

คําฟองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพ่ือประโยชนในการนับอายุความ ใหถือวาวันที่สง
คําฟองแกเจาพนักงานไปรษณียเปนวันที่ย่ืนคําฟองตอศาลปกครอง 

 
มาตรา ๔๗  การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหย่ืนฟองตอ

ศาลปกครองชั้นตนที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น 
การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหย่ืนฟองตอศาลปกครอง

สูงสุด 
ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาวาคดีที่ฟองตอศาลปกครองนั้นอยูในเขต

อํานาจของศาลปกครองอื่น ใหสงคําฟองนั้นไปใหศาลปกครองที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา ใน
กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเขตอํานาจศาล ใหศาลปกครองที่รับคํา
ฟองไวหลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําส่ังในเรื่องเขตอํานาจศาล 

การพิจารณาคดีที่ย่ืนไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทําในศาลปกครองนั้นตาม
วันเวลาทําการ เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพ่ือความสะดวกของคูกรณี ศาล
ปกครองจะสั่งใหดําเนินการพิจารณาในสถานที่อ่ืนหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได 

 
มาตรา ๔๘  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลา

ทําการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 
ศาลปกครองแหงหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ทําการเฉพาะการไดตามจํานวนที่

เหมาะสมตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดจะไดประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาทําการของสถานที่
ทําการเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา 

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดใหการย่ืนฟอง และ
การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานที่
ทําการเฉพาะการของศาลปกครองก็ได 

 
มาตรา ๔๙  การฟองคดีปกครองจะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมี
หนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดและไมไดรับหนังสือช้ีแจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแต
เปนคําช้ีแจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๕๐  คําส่ังใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําส่ังระบุวิธีการยื่น

คําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําส่ังดังกลาวดวย 
ในกรณีที่ปรากฏตอผูออกคําส่ังใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให

ผูนั้นดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําส่ังทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี้ให
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเร่ิมนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําส่ังไดรับแจงขอความดังกลาว 

ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองมีกําหนดนอย
กวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๕๑๘  การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหย่ืนฟองภายในหนึ่งป 

และการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ใหย่ืนฟองภายในหาป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคด ี

 
มาตรา ๕๒  การฟองคดีปกครองที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือ

สถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได 
การฟองคดีปกครองที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครอง

เห็นวาคดีที่ย่ืนฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณี
มีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษา

คดี ใหศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือ
ผูสืบสิทธิของคูกรณีผูนั้นจะมีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคํา
ขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามา เนื่องจากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด
มีคําขอ คําขอเชนวานี้จะตองย่ืนภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูนั้นถึงแกความตาย 

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาว หรือไมมีคําขอของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด ภายใน
เวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นก็ได 

 

                                                 
๘
 มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
การดําเนินคดปีกครอง 

   
 
มาตรา ๕๔  ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหา

คนจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคน จึงจะ

เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 
 
มาตรา ๕๕  การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต

ตองเปดโอกาสใหคูกรณีช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามควรแกกรณี 
แตการชี้แจงตองทําเปนหนังสือ เวนแตเปนกรณีที่ศาลอนุญาตใหช้ีแจงดวยวาจาตอหนาศาล 

คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดย่ืนไวในสํานวน เวนแตกรณี
ใดมีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตองไมเปดเผย เพ่ือมิให
เกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ แตกรณีที่ไมเปดเผยดังกลาว ศาลปกครองจะนํามาใช
รับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได 

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
ผูเช่ียวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร 

พยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาใหถอยคําหรือทํา
ความเห็นตอศาลปกครองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อมีการฟองคดีตอศาลปกครองใด  การจายสํานวนคดีในศาล

ปกครองนั้นใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการจัดองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีดานใดดานหนึ่ง
เปนการเฉพาะ ตองจายสํานวนคดีใหตรงกับความเชี่ยวชาญขององคคณะที่จัดไว 

(๒) ในกรณีที่มีการแบงพ้ืนที่รับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํานวนคดีที่มี
มูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ใหแกองคคณะที่จัดไว 

(๓) ในกรณีที่ไมมีการจัดองคคณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไวลักษณะ
เดียวกันหลายองคคณะ หรือองคคณะที่รับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํานวน
มากซึ่งหากจายสํานวนคดีใหแกองคคณะนั้นจะทําใหคดีลาชาหรือกระทบกระเทือนตอความ
ยุติธรรม ใหจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํานวนคดีใหแก
องคคณะใด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํานวนคดีแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตงตั้ง
ตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน เพ่ือเปนผูดําเนินการ
รวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําช้ีแจงของคูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดําเนินการตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย 

เมื่อไดมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว หรือไดจายสํานวน
คดีใหแกองคคณะใดแลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดกําหนด 

(๒) เมื่อมีการคัดคานตุลาการเจาของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวน หรือ
ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสําหรับ
กรณีโอนสํานวน 

(๓) เมื่อตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการ
พิจารณาอยูเปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํานวนหรือองค
คณะพิจารณาพิพากษาขอสละสํานวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู 

 
มาตรา ๕๗  ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของ
กับคดีนั้น 

ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาส
ใหคูกรณีไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝาย
ตนเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายได เมื่อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาได
รวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอให
องคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีตอไป 

ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณี
แสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับ
ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่งแลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงาน
ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือส่ังการ
หรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ทั้งนี้ โดยไมเปนการตัดอํานาจที่ศาลจะมีคําส่ังลงโทษฐานละเมิด
อํานาจศาล 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไป
ตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๕๘  กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวนคดี

ใหผูแถลงคดีปกครองพิจารณา และใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา และใหมาชี้แจงดวย
วาจาตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณา
และในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น 

ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถาผูแถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการพิจารณา
คดีเปลี่ยนแปลงไป ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของ
ตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาตอไป 

ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งผูแถลงคดี
ปกครองจากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใชตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษา
คดีนั้น 

ผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครอง
ช้ันตนก็ได 

การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับคดีที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 
มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ใหองคคณะพิจารณาพิพากษาจัดใหมีการนั่ง

พิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้งเพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณา
พิพากษา 

กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวน
ใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิย่ืนคําแถลง รวมทั้งนํา
พยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงดังกลาวเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย
เพ่ิมเติมตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีแตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได 

 
มาตรา ๖๐  การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย 
ในคดีเร่ืองใดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสาธารณะ ถาศาลปกครองเห็นสมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยขอเท็จจริง หรือ
พฤติการณตาง ๆ ทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคดี ซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงของ
คูกรณี หรือคําพยานหลักฐานที่ไดสืบมาแลว ศาลปกครองจะมีคําส่ังดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวน แลวดําเนินการ
พิจารณาไปโดยไมเปดเผย หรือ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ เชนวานั้น 
ไมวาศาลปกครองจะไดมีคําส่ังตามวรรคสองหรือไม มิใหถือวาการออกโฆษณา

ทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคําพิพากษา หรือยอเร่ืองแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตอง
เปนการผิดกฎหมาย เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ จะหามมิใหมีการเปดเผย
ขอความทั้งหมดหรือบางสวนแหงคําพิพากษานั้นก็ได 

 
มาตรา ๖๑  ใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งไดรับมอบหมายจากองค

คณะมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของช้ีแจง

ขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือ
ของเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ 

(๒) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุ เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ หรือใหความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด หรือสงผูแทนหรือ
เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําส่ังเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา 

(๔ ) มีคํ า ส่ั ง เ รียกใหบุคคลที่ เ ก่ี ยวข อง กับคดีมาใหถ อยคํ า  หรือใหส ง
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 

(๕) ไตสวนหรือมีคําส่ังในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ในกรณีจําเปน ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากตุลาการ
ศาลปกครองมีอํานาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

 
มาตรา ๖๒  ถาผูฟองคดีไดรับคําส่ังจากศาลปกครองใหมาใหถอยคําหรือแสดง

พยานหลักฐานแลว ไมดําเนินการตามคําส่ังนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนดโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะสั่งใหจําหนายคดีเสียก็ได 

คดีที่ศาลปกครองไดส่ังจําหนายตามวรรคหนึ่ง ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ศาลปกครองมีคําส่ังใหจําหนายคดี ผูฟองคดีแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลปกครองไดวาการที่ตน
ไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังของศาลปกครองไดนั้น เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร 
ศาลปกครองจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมก็ได 

 
มาตรา ๖๓  ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแถลงคดี

ปกครองอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอ่ืนใดอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสีย
ความยุติธรรม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่งใหผูถูก
คัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ และการสั่งใหผูอ่ืนเขาปฏิบัติหนาที่แทน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การสั่ ง ใหตุ ล าการศาลปกครองผู ถู กคัดค านงดการพิ จารณาย อมไม
กระทบกระเทือนถึงการกระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานที่ไดกระทําไปแลว 

 
มาตรา ๖๔  นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ใหนําบทบัญญัติที่ถือวา

เปนการกระทําละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอํานาจศาลใหศาลปกครองมีอํานาจสั่งลงโทษไดดังนี้ 

(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได 
(๒) ไลออกจากบริเวณศาล 
(๓) ลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใชอยางระมัดระวังและเทาที่จําเปนตาม

พฤติการณแหงกรณี และหากเปนการสั่งลงโทษตาม (๓) ใหองคคณะอ่ืนที่มิใชองคคณะพิจารณา
พิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและสั่งลงโทษ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดย

สุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ ผูนั้นไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลา
การ 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 

เพ่ือบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เก่ียวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอ
จากบุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออก
คําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงาน
ของรัฐประกอบดวย 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
คําพิพากษาหรือคําส่ังคดปีกครอง 

   
 
มาตรา ๖๗  การทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองถาจะตองกระทําโดย

ตุลาการศาลปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขาง
มาก และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงไวในคํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๖๘  ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะใหมีการวินิจฉัยปญหา

ใดหรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญก็ได หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดใหวินิจฉัยปญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ 

ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญนั้นใหประกอบดวยตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดทุกคนที่อยูปฏิบัติหนาที่ แตตองมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด และใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานที่ประชุมใหญ 

คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมาก และถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๖๙  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยางนอย

ตองระบ ุ
(๑) ช่ือผูย่ืนคําฟอง 
(๒) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุแหงการฟองคด ี
(๓) เหตุแหงการฟองคด ี
(๔) ขอเท็จจริงของเรื่องที่ฟอง 
(๕) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี 
(๗) คําบังคับ ถามี โดยใหระบุหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ตอง

ปฏิบัติตามคําบังคับไวดวย 
(๘) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา 

ถามี 
คําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือช่ือของตุลาการศาลปกครองที่

นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังนั้น ถาตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจําเปนไมสามารถ
ลงลายมือช่ือได ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแลวแตกรณี จดแจง
เหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นดวย 

เมื่อศาลปกครองไดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองในศาล
ปกครองโดยเปดเผยในวันใดแลว ใหถือวาวันที่ไดอานนั้นเปนวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ัง ในการนี้ใหศาลปกครองแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น
เปนการลวงหนาตามสมควร 

ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังใหศาล
ปกครองงดการอานคําพิพากษาหรือคําส่ัง แลวบันทึกไวและใหถือวาวันที่บันทึกเปนวันที่ศาล
ปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

ใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองไวที่ศาล
ปกครองเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได โดยจะเรียก
คาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด 

ใหสํานักงานศาลปกครองพิมพเผยแพรคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีของศาล
ปกครองและความเห็นของผูแถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๐  คําพิพากษาศาลปกครองใหผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตามคํา

บังคับนับแตวันที่กําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันที่คําพิพากษานั้นถูกเปล่ียนแปลงแกไขกลับหรือ
งดเสีย 

ในกรณีที่เปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับ
ไวจนกวาจะพนระยะเวลาการอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดี
จะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๗๑  ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําพิพากษาหรอืคาํส่ัง คาํ

พิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณี ดังตอไปนี ้
(๑) ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวาร

ของผูนั้นที่อยูในสถานที่นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น 
(๒) ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อการดําเนินการใด ๆ ตามคํา

พิพากษาหรือคําส่ัง ใหคําพิพากษาหรือคําส่ังใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ํา
ประกันใหม 

(๓) คําพิพากษาหรือคําส่ังเก่ียวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติ
บุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะ
มีสิทธิดีกวา 

(๔) คําพิพากษาหรือคําส่ังที่เก่ียวกับสิทธิแหงทรัพยสินใด ๆ คูกรณีที่เก่ียวของ
อาจอางกับบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา 

 
มาตรา ๗๒  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ใน

กรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติ
ตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

(๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง 

(๔) ส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีการฟอง 
ใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น 

(๕) ส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผล
ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเง่ือนไข
อยางใดก็ได ทั้งนี้ตามความเปนธรรมแหงกรณี 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผล
แหงคําพิพากษาดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอน
กฎนั้น 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคํา
พิพากษา ถาผูนั้นไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําส่ังใหมีการบังคับคดีแก
ทรัพยสินของบุคคลนั้นได 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต
บางสวนตามสวนของการชนะคดี 

 
มาตรา ๗๓  การคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนนั้น ใหย่ืน

อุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําพิพากษาหรือคําส่ัง ถามิไดย่ืนอุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงที่สุด 

คําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง คําส่ังเก่ียวกับการ
ละเมิดอํานาจศาลหรือคําส่ังอ่ืนใดที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด 

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดใหเปนที่สุด 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนที่สุดของศาลปกครองตางช้ันกัน
ในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน ขัดหรือแยงกันใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง
สูงสุด 

ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนที่สุดของศาลปกครองชั้นตนดวยกันมีการขัดหรือ
แยงกันในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองขอ
ตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อใหมีคําส่ังกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใด คําส่ังของ
ศาลปกครองสูงสุดเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครอง

เสร็จเด็ดขาดแลว คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น
อาจมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณี 
ดังตอไปนี ้

(๑) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

(๒) คูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีหรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา 

(๓) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมี
ความยุติธรรม 

(๔) คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดทําข้ึนโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด 
และตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทําใหผลแหงคํา
พิพากษาหรือคําส่ังขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอกไม
ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยมิใชความผิดของผูนั้น 

การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังใหมตองกระทําภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมได แตไมเกิน
หาปนับแตศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาด 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
สํานักงานศาลปกครอง 

   
 
มาตรา ๗๖  ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗๗  สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคําส่ังของศาลปกครอง 
(๓) ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง 
(๔) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
(๕) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธี

ปฏิบัติราชการตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 
(๖) จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง 
(๗) จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง 

ขาราชการฝายศาลปกครอง และเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐที่เก่ียวของ ตลอดจนประสานงานกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผนดิน และ
บุคลากรดานกฎหมายมหาชน 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลปกครอง 

 
มาตรา ๗๘  ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนขาราชการฝายศาล

ปกครองขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของ
สํานักงานศาลปกครอง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรอง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตรี 
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองเปนผูแทนของสํานักงานศาลปกครอง เพ่ือการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๙  ใหมีพนักงานคดีปกครองทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวน

ในการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใน
สํานักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมาย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวน
มอบหมายใหพนักงานคดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๘๐  คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานคดีปกครองใน

ระดับตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด 
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการในสังกัด

สํานักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง 
 
มาตรา ๘๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการฝาย

ศาลปกครอง” ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลปกครอง
สูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ขาราชการฝายศาล
ปกครองในระดับไมต่ํากวาตําแหนงที่ ก.ศป. กําหนด จํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการ
ฝายศาลปกครองดวยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองเปน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘๒  กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากขาราชการ

ฝายศาลปกครอง ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมได แตจะอยูในตําแหนง
เกินสองวาระติดตอกันมิได 

ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะ
ไมดําเนินการเลือกซอมก็ได 

กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๘๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการขาราชการฝายศาล

ปกครองที่ไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง 
(๔) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจาก
กระทําการหรือมีพฤติการณไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจออกระเบียบ 
หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี ้

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการดังกลาว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออก
จากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการฝายศาลปกครอง 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
ฝายศาลปกครอง 

(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการฝายศาลปกครอง 

(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการฝายศาลปกครอง 
(๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเช่ียวชาญหรือเปนผูชํานาญการ

เฉพาะดานอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการ
จางดวย 

(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะ
มอบหมาย 

(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลปกครอง 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกขาราชการฝายศาลปกครอง 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝาย

ศาลปกครอง 
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางสํานักงานศาลปกครอง 

รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม
ประเพณี วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืน
ของลูกจางสํานักงานศาลปกครอง 

(๑๒) การกําหนดกิจการอ่ืนที่อยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการขาราชการฝายศาล
ปกครองเปนผูลงนามและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๘๕  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนํากฎหมายวาดวย



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ 
คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึงคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 

 
มาตรา ๘๖  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจาํ

ตําแหนง และการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนํา
บทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๗  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง และ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาล

ปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอ
นายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งตอไป 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจาก (๑) ใหเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

 
มาตรา ๘๘  การโอนขาราชการฝายศาลปกครองไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงขาราชการในหนวยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือการ
โอนขาราชการในหนวยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการฝายศาลปกครองอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจโดยผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัด และไดปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการฝายศาล
ปกครองกําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถ่ินประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี 

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
โอนมาเปนขาราชการฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงระดับใดและใหไดรับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทาใด ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผู
พิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการฝายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ 
ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนมาเปนใหขาราชการฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการฝายศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการมาเปนขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๙  ขาราชการฝายศาลปกครองมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 

 
มาตรา ๙๐  เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ

การเงินทุกประเภทของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแลว ใหเสนอผลการสอบบัญชี
โดยตรงตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไมชักชา 

 
มาตรา ๙๑  ใหสํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ใน
การนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครองไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๒  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย การแตงตั้งตุลาการ

ศาลปกครองหรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับสํานักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถา
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองรองขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เก่ียวของอาจอนุญาตใหเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองหรือผูซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาชี้แจงได 

 
มาตรา ๙๓  ใหสํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาล

ปกครองและของสํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาป
ละหนึ่งครั้ง 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๙๔  ในวาระเริ่มแรก ใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังตอไปนี้ 
(๑) ศาลปกครองขอนแกน ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองที่

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม 
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด

ชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง 
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีเขตตลอดทองที่

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน 
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอด

ทองที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขต
ตลอดทองที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร
ธานี 

(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย ตั้งอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด
บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 

(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย 

(๘) ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนาน 
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ 

(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยูในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา 

(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดสระแกว 

(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด
นครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัด
อางทอง 

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัด
ตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอด
ทองที่จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
อํานาจเจริญ 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีที่มีการจัดตั้งและเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตาม

มาตรา ๘ เพ่ิมเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดา
คดีของเขตทองที่ศาลปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งข้ึนใหม ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลปกครองกลาง
หรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหคงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือ
ศาลปกครองในภูมิภาคนั้นตอไป 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๖  ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํา
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับผูไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใน
ระหวางนั้น 

ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเปนผูที่
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลวในขณะแตงตั้ง ใหนําความในมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา  ๙๗   การแต งตั้ งตุลาการในศาลปกครองสู ง สุดครั้ งแรกเมื่ อ

พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ประกอบดวยขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพิพากษาในศาลฎีกาสองคนซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
ฎีกาและไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ผูแทนคณะกรรมการขาราชการอัยการหนึ่งคน 
ผูแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน 
ผูแทนคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
สองคน และผูแทนคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหกรรมการดังกลาวเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกขาราชการฝายศาลปกครองคนหนึ่งทํา
หนาที่เปนเลขานุการ 

 
มาตรา ๙๘  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก

บุคคลผูมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรูความสามารถและความประพฤติเหมาะสม
ที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไมเกินยี่สิบสามคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่จะคัดเลือกจากผูที่สนใจสมัครและผูที่สถาบันหรือองคกรที่เก่ียวของกับผูที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และใหบุคคลดังกลาวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทาง
ประสบการณที่บงช้ีถึงความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุดตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
ในการนี้ใหเปดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหทราบ
ทั่วไป และเชิญชวนใหบุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผนดินใหขอคิดเห็นและ
นํามาพิจารณากอนนํารายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกในชั้นที่ สุดเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนอันพนจากหนาที่ และ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดวยกันเอง เปนประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองสูงสุดสี่คน และใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๙๙  ในระยะเริ่มแรกใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ง

ไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้ง
เปนอธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาล
ปกครองชั้นตนอีกไมเกินหนึ่งรอยสามสิบคน และใหดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดย
อนุโลมกอนเสนอรายชื่อใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๐  เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ 

และตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙๙ แลว ใหวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๐๑  ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิใหนํา

มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหตุลาการศาลปกครองชั้นตน ตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองชั้นตนและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของตําแหนง แตถาผูที่
โอนมาเคยไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําของตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนอัตราใดใหเปนไปตามที่ 
ก.ศป. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูโอนมาเปนตุลาการศาลปกครองหรือขาราชการฝายศาล

ปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลวกอนวันที่บทบัญญัติ
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ แตมิได
สมัครเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อไดมีการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และ

มาตรา ๙๙ แลว ใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการ
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองกลางตองเปดทําการไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
สําหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหดําเนินการเปดทําการตามความจําเปนโดย
คํานึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มีความรูความสามารถเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมนอย
กวาปละเจ็ดศาล 

ในระหวางที่เปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไมครบทุกแหง
ใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหศาลปกครองในภูมิภาคที่เปดทําการแลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดที่อยูใกลเคียงกับศาล
ปกครองนั้นเพิ่มเติมไดตามที่สมควร 

เมื่อไดมีประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเรื่องที่รองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาหรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขแลวแตนายกรัฐมนตรียังมิไดส่ังการ ใหโอนไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง และ
ถาศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีตามมาตรา ๙ ก็ใหพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป 

เพ่ือความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข ถาไดมีการเปดทําการ
ศาลปกครองในภูมิภาคแลว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยังศาลปกครอง
ในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจก็ได 

การดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให
เปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา ๘๔ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับขาราชการ
ฝายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจหนาที่เปน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกลาว 

ในระยะเริ่มแรก ใหขาราชการฝายศาลปกครองทําการคัดเลือกขาราชการฝาย
ศาลปกครองดวยกันเองจํานวนสามคนเพื่อเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดยไมชักชา 
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งตําแหนงใดซึ่งเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดย
ตําแหนง ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองประกอบดวยกรรมการขาราชการฝายศาล
ปกครองเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองหรืออยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล

อ่ืนอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหศาลนั้นดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๐๖  สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ 

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของ
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๐๗  ในวาระเริ่มแรกกอนที่สํานักงานศาลปกครองจะไดรับงบประมาณ

รายจายประจําป ให ก.ศป. จัดทําแผนงานในการดําเนินการของศาลปกครองและแผนงานการ
จัดตั้งและการบริหารงานของสํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
เปนคาใชจายในการดําเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกลาว 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจําเปน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตาํแหนงตุลาการศาลปกครอง 
บัญชี ๑๙ 

   
 

ช้ันศาล 
ช้ัน

เงินเดือน 
ตําแหนง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจํา
ตําแหนง 
(บาท) 

ศาลปกครองสูงสุด  ๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด  ๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐ 
 ๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐ 
  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด   

  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   

ศาลปกครองชั้นตน  อธิบดีศาลปกครองชั้นตน   

  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน   

 ๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐ 
  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน   

 ๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นตน  ๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐ 

                                                 
๙
 บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ แกไขเพ่ิมเติม

โดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตาํแหนงตุลาการศาลปกครอง 
บัญชี ๒๑๐ 

   
 

ช้ันศาล 
ช้ัน

เงินเดือน 
ตําแหนง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจํา
ตําแหนง 
(บาท) 

ศาลปกครองสูงสุด  ๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด  ๖๙,๒๒๐  ๕๐,๐๐๐ 
 ๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๗,๐๖๐  ๔๒,๕๐๐ 
  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด   

  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   

ศาลปกครองชั้นตน  อธิบดีศาลปกครองชั้นตน   

  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน   

 ๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ๖๓,๙๒๐  ๔๑,๕๐๐ 
  ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน   

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน   

 ๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นตน  ๖๑,๘๖๐  ๓๐,๐๐๐ 
 

                                                 
๑๐

 บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ แกไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอ
พิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือระหวาง
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เก่ียวกับการกระทํา หรือการละเวนการกระทําที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการ
ละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการออกกฎหรือ
คําส่ังทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่อง
ของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปน
พิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการ
แผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ใน
ขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได ในการ
พิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมีตุลาการที่มีความ
เช่ียวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชน
ทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคําพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งตองมีหนวยงาน
ธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหตุลาการศาลปกครองไดรับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงตาง ๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมในระดับเดียวกันและเนื่องดวยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมใหรับใน
อัตราใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควร
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองใหเทาเทียมกัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 

พรพิมล/พิมพ/แกไข 
๒๖/๑๑/๔๕ 

B+A (C) 
 

สุกิจ/กองเกียรติ  จดัทํา 

                                                 
๑๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ 
สุนันทา/แกไข 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๒ 
 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
บังคับแกบรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองตอศาลปกครองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังไมได
เสียคาธรรมเนียมศาล 

 
มาตรา ๖  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการฟองคดี
ปกครองที่ขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๓) หรือ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คูกรณีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลโดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทําใหเปนภาระแกคูกรณีที่ไมมี
ทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือทําใหไดรับความเดือนรอนเกินสมควรถาไมได
รับยกเวนคาธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการ
ขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลได ประกอบกับคดีดังกลาว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคําขอใหปลด
เปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สมควร
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมศาลในการฟองคดีปกครองใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
 
พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๓ 
 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาล
ปกครอง ทายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองทาย
พระราชบัญญัตินี้แทน ดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ 
ใหใชตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                                                 
๑๒

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หนา ๒๖/๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
๑๓

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หนา ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ 
ใหใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองเพื่อใหเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละสาม ตั้งแตวันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละหา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดใหตุลาการศาลปกครองมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว เพ่ือให
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับขาราชการประเภทตาง ๆ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตรา
และไมเกินรอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู สมควรกําหนดใหกระทําไดโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครองไดเปด
ทําการแลวทําใหมีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงนับวามีผลความสําคัญอยาง
ย่ิง ทั้งในเรื่องของศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะ
นํามาใชในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเปนหลักเกณฑใหมที่แมแตนักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อ
คนหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเปนในแตละปหนวยงานของรัฐไดทําสัญญากับ
เอกชนหรือกับหนวยงานของรัฐดวยกันในกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแตกิจกรรมขนาดเล็กจนถึง
โครงการขนาดใหญ เชน สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ สัญญาจางกอสรางอาคาร ถนนหรือส่ิง
ปลูกสรางอ่ืน ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลคาตามสัญญาเหลานี้จะเกี่ยวของกับเงิน
งบประมาณแผนดินจํานวนมาก แตเนื่องจากการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหย่ืนฟองคดีภายในหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งเดิมสัญญาดังกลาวมีอายุความถึงสิบปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อไดมีการตีความสัญญาโดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวาเปนสัญญาประเภทใด หากตีความวาเปนสัญญาทางปกครองจะ
ทําใหกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีลดเหลือเพียงหนึ่งป เปนเหตุใหระยะเวลาฟองคดีส้ันลงโดย
ผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแกไขระยะเวลาฟองคดีดังกลาวใหยาวขึ้น นอกจากนั้นปจจุบันยังมี
ปญหาการตีความความหมายของเรื่องประโยชนแกสวนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเร่ืองนี้ไวในบท
นิยาม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการใชกฎหมายยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


