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จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
  
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบัญญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติั 
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใชอ้  านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการ
ทางปกครอง 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่ 
(๑) ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง คณะบุคคล หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยงานทางปกครอง 
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ  

ค าสัง่ หรือมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล และ 
(๓) บุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในก ากบัดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ของรัฐตาม 

(๑) หรือ (๒) 



“คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีมีการจดั
องคก์รและวธีิพิจารณาส าหรับการวนิิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความวา่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ 
“ก.ศป.” หมายความวา่ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
“คู่กรณี” หมายความวา่ ผูฟ้้องคดี ผูถู้กฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเขา้มาเป็นคู่กรณีดว้ยการร้องสอด ไม่วา่จะโดยความสมคัรใจเอง หรือโดยถูกค าสัง่ศาลปกครองเรียก
เขา้มาในคดี ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นและเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนิน
กระบวนพิจารณา ใหร้วมถึงผูมี้สิทธิกระท าการแทนดว้ย 

“ค าฟ้อง” หมายความวา่ การเสนอขอ้หาต่อศาลไม่วา่จะไดเ้สนอต่อศาลปกครองชั้นตน้หรือศาลปกครอง
สูงสุด ไม่วา่จะไดเ้สนอในขณะท่ีเร่ิมคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอ หรือเสนอในภายหลงัโดยค าฟ้องเพ่ิมเติมหรือแกไ้ข หรือ
ฟ้องแยง้ หรือโดยสอดเขา้มาในคดีไม่วา่ดว้ยความสมคัรใจ หรือถูกบงัคบั หรือโดยมีค าขอใหพิ้จารณาใหม่ 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“สญัญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคู่สัญญาอยา่งนอ้ยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเป็นบุคคลซ่ึงกระท าการแทนรัฐ และมีลกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีใหจ้ดัท าบริการสาธารณะ หรือจดั
ใหมี้ส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชน์แก่ส่วนรวม” หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อนัเกิดแก่การจดัท า
บริการสาธารณะหรือการจดัใหมี้ส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกิดจากการด าเนินการหรือการกระท าท่ีมีลกัษณะ
เป็นการส่งเสริม หรือสนบัสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือประชาชนส่วนรวมจะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการ
หรือการกระท านั้น 

  
มาตรา ๔ ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  
มาตรา ๕ บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีออกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

หรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  
มาตรา ๖ ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ ตอ้ง

ส่งให้สภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ีออกระเบียบดงักล่าว เพื่อให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตรวจสอบได้ ถา้ต่อมามีการเสนอ
ญตัติและสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส่งระเบียบดงักล่าวให้สภาผูแ้ทนราษฎรดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ใหย้กเลิกระเบียบใดไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ท่ีประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น 

ก าหนดวนัตามวรรคหน่ึงใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม 
  
 
 



หมวด ๑ 
การจดัตั้งและเขตอ านาจศาลปกครอง 

                    
  

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ 
(๑) ศาลปกครองสูงสุด 
(๒) ศาลปกครองชั้นตน้ ไดแ้ก่ 

(ก) ศาลปกครองกลาง 
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 

  
มาตรา ๘ ใหจ้ดัตั้งศาลปกครองสูงสุดข้ึนมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดัใกลเ้คียง 
ใหจ้ดัตั้งศาลปกครองกลางข้ึนมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดัใกลเ้คียงโดยมีเขตตลอดทอ้งท่ี

กรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม จังหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จังหวดัราชบุรี จังหวดัสมุทรปราการ  จงัหวดั
สมุทรสงคราม และจงัหวดัสมุทรสาคร 

ในระหวา่งท่ีศาลปกครองในภูมิภาคยงัมิไดมี้เขตอ านาจในทอ้งท่ีใดใหศ้าลปกครองกลางมีเขตอ านาจใน
ทอ้งท่ีนั้นดว้ย 

บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนนอกเขตอ านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางก็ได ้ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาลนั้นท่ีจะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีท่ียืน่ฟ้องเช่นนั้นได ้เวน้แต่คดีท่ีโอนมา
ตามหลกัเกณฑข์องการพิจารณาคดีปกครอง 

การจดัตั้งและการก าหนดเขตอ านาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระท าโดยพระราชบญัญติั โดย
ค านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก าหนดใหเ้ขตอ านาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุม
เขตการปกครองหลายจงัหวดัก็ได ้

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิดท าการเม่ือใด ให้ประธานศาล
ปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวนัเปิดท าการของศาลปกครอง 

  
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายไม่วา่จะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเน่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี
หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั้นตอน หรือวธีิการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการ
กระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จ าเป็นหรือสร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อ
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 



(๔) คดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
(๕) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบงัคบัให้

บุคคลตอ้งกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
(๖) คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครอง 
เร่ืองดงัต่อไปน้ีไม่อยูใ่นอ านาจศาลปกครอง 
(๑) การด าเนินการเก่ียวกบัวนิยัทหาร 
(๒) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
(๓) คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ศาลลม้ละลาย หรือศาลช านญัพิเศษอ่ืน 
  
มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้นตน้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยูใ่นอ านาจศาลปกครอง เวน้แต่คดีท่ีอยู่

ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
  
มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทตามท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
(๒) คดีพิพาทเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี 

หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๓) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองชั้นตน้ 

  
หมวด ๒ 

ตุลาการศาลปกครอง 
                    

  
มาตรา ๑๒ ในศาลปกครองสูงสุด ใหมี้ต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด 
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
ทั้งน้ี ตามจ านวนท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
  
มาตรา ๑๓ ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปี 



(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ 
หรือในการบริหารราชการแผน่ดิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์ท่ี ก.ศป. ก าหนด และ 

(๔) มีคุณสมบติัอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์หรือกรรมการกฤษฎีกา 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพิ้พากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่าหรือตุลา

การพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อยัการพิเศษประจ าเขตหรือเทียบเท่า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อธิบดีหรือเทียบเท่าหรือต าแหน่งอ่ืนใน

หน่วยงานของรัฐท่ีเทียบเท่าตามท่ี ก.ศป. ประกาศก าหนด 
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

สงัคมศาสตร์ หรือวชิาท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบนัอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยห์รือศาสตราจารยพ์ิเศษ 

(ช) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบปี และมีประสบการณ์ในคดี
ปกครองตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในขณะด ารงต าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นขา้ราชการอ่ืนซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้  ารง

ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวสิาหกิจ 
(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก ก.ศป. 
(๖) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือท่ีปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนัในห้าง

หุน้ส่วนบริษทั 
(๗) เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยา่งอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใดๆ 

อนัขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบท่ี ก.ศป. ก าหนด 
  
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ศป. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรา  ๑๓ และมีความเหมาะสมท่ีจะ

แต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลว้ให้เสนอรายช่ือต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน ารายช่ือดงักล่าว
เสนอขอความเห็นชอบต่อวฒิุสภาภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายช่ือ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ให้นายกรัฐมนตรี
น าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

ให ้ก.ศป. พิจารณาคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหน่ึงเป็นประธานศาลปกครองสูงสุด  แลว้
ใหเ้สนอช่ือต่อนายกรัฐมนตรี และใหน้ายกรัฐมนตรีน าเสนอขอความเห็นชอบต่อวฒิุสภาภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 



การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ด ารงต าแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุดและ
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด ให ้ก.ศป. พิจารณาคดัเลือก แลว้ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 

วิธีการคดัเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนา้คณะศาล
ปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๑๖  ผูซ่ึ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวฒิุสภาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผูใ้ดมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ ตอ้งลาออกจากการท่ีเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีเช่ือไดว้า่
ตนไดเ้ลิกประกอบอาชีพหรือวชิาชีพหรือการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห้าวนันบั
แต่วนัท่ีวฒิุสภาใหค้วามเห็นชอบ 

  
มาตรา ๑๗ ในศาลปกครองชั้นตน้แต่ละศาล ใหมี้ต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
(๓) ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ 
ทั้งน้ี ตามจ านวนท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
  
มาตรา ๑๘ ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต ่ากวา่สามสิบหา้ปี 
(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ 

หรือในการบริหารราชการแผน่ดิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ศป. ก าหนด และ 
(๔) มีคุณสมบติัอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนกังานผูรั้บผิดชอบส านวน หรือเลขานุการกรรมการร่าง
กฎหมายในส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่นอ้ยกวา่สามปี 

(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกวา่สามปีในต าแหน่งพนกังานคดีปกครองในระดบัท่ี ก.
ศป. ก าหนด 

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกวา่สามปีในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพิ้พากษาศาลแพ่งหรือ
ศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกวา่สามปีในต าแหน่งอยัการจงัหวดัหรือเทียบเท่า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกวา่สามปีในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ขา้ราชการพลเรือนระดบั 

๘ หรือต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบเท่า ทั้งน้ี ตามท่ี ก.ศป. ประกาศก าหนด 



(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
สงัคมศาสตร์ หรือวชิาท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบนัอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยพิ์เศษไม่นอ้ยกวา่สามปี 

(ช) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนบั
แต่ส าเร็จการศึกษาระดบัดงักล่าวไม่น้อยกวา่สิบปี หรือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับ
ราชการในหน่วยงานของรัฐนบัแต่ส าเร็จการศึกษาระดบัดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่หกปี 

(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี และมีประสบการณ์ในคดี
ปกครองตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ศป. ประกาศก าหนด 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัแก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้โดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ศป. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๘ และมีความเหมาะสมท่ีจะ

แต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ แลว้ใหเ้สนอรายช่ือต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

ให ้ก.ศป. พิจารณาคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ และตุลาการหัวหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ แลว้ให้เสนอรายช่ือต่อนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๕ วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้โดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๐ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ีตุลาการศาลปกครองคร้ังแรก ตุลาการศาลปกครองตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณ

ต่อพระมหากษตัริยด์ว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 
“ข้าพระพุทธเจ้า  (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อ

พระมหากษตัริย ์และจะปฏิบติัหนา้ท่ีในพระปรมาภิไธยดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรทั้ งจะรักษาไวแ้ละปฏิบัติตามซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

  
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ส้ินปีงบประมาณท่ีตุลาการศาลปกครองผูน้ั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์เวน้แต่จะผ่านการ

ประเมินสมรรถภาพใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นตุลาการศาลปกครองตามท่ีระบุไวใ้นประกาศท่ี 

ก.ศป. ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๘) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา ๒๒ 



(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓ 
การพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึงนอกจาก (๑) ใหน้ าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

ฯ ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
  
มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองตอ้งประพฤติตนตามวินยัแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองตามท่ี ก.

ศป. ก าหนด 
ก.ศป. อาจมีมติใหตุ้ลาการศาลปกครองผูใ้ดออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวบญัญติัให้ผูถู้กสั่งให้ออกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ แต่การให้ออกจากราชการ
เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนใหท้ าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) ปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องอยา่งร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามท่ีก าหนดในวินยัแห่งการเป็น
ตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได้
โดยสม ่าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ 

(๓) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
  
มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
(๒) กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงตามท่ีก าหนดในวนิยัแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 
(๓) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
  
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๔) 

ประกอบกบัมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให ้ก.ศป. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ย
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้จ านวนส่ีคน และกรรมการขา้ราชการพลเรือนตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจ านวนหน่ึงคน เป็น
กรรมการ เพื่อท าการสอบสวน 

ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลใดให้
ขอ้เท็จจริง ใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวนได ้

ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหน่ึง ถา้ ก.ศป. เห็นว่าการให้ผูถู้กสอบสวนหรือ
พิจารณาปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติใหพ้กัราชการก็ได ้

การให้พกัราชการนั้น ให้พกัตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เม่ือสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จแลว้ 
ถา้ปรากฏวา่ผูถู้กใหพ้กัราชการมิไดก้ระท าการตามท่ีถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ใหผู้น้ั้นคงอยูใ่นราชการตามเดิม 

วธีิการสอบสวนและสิทธิของผูถู้กกล่าวหาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ศป. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



  
มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผูใ้ดพน้จากต าแหน่งไปโดยมิไดมี้ความผิดและมิใช่เป็นการพน้จาก

ต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคดัเลือกผูน้ั้นใหก้ลบัเขา้รับราชการ
เป็นตุลาการศาลปกครองในต าแหน่งไม่สูงกวา่ต าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได ้ถา้ผูน้ั้นมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากราชการ  ให้ยื่นหนังสือขอลาออก เม่ือ

ประธานศาลปกครองสูงสุดสัง่อนุญาตแลว้ใหถื้อวา่พน้จากต าแหน่ง 
ในกรณีท่ีตุลาการศาลปกครองลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งท่ีก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทางการเมือง 

หรือเพ่ือสมคัรรับเลือกตั้ง ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้นลาออก 
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวา่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

จะยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นบัแต่วนัท่ีขอลาออกก็ได ้
  
มาตรา ๒๗ การยา้ยตุลาการศาลปกครองผูใ้ดไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในศาลปกครอง จะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากตุลาการศาลปกครองผูน้ั้น และใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจแต่งตั้งได ้โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. 
ตามระเบียบท่ีก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน หรือเป็นการยา้ยประจ าปี หรือเป็นกรณี
ท่ีอยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินการทางวนิยั หรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัฟ้องแลว้ 

  
มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสูงสุดตอ้งรับผิดชอบใหง้านของศาลปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อยตาม

ระเบียบท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธานศาล
ปกครองสูงสุดช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 

อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ตอ้งรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบท่ี ก.ศป. 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ช่วยปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้มอบหมาย 

ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ว่างลง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ หรือตุลาการศาลปกครองอ่ืน แลว้แต่
กรณี ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนตามระเบียบท่ี ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
  
มาตรา ๒๙ การเปล่ียนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหน่ึงองค์คณะใดเน่ืองจากตุลาการศาล

ปกครองผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง ถูกพกัราชการ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน เจ็บป่วย หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท าให้ไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด 

ตุลาการศาลปกครองซ่ึงเขา้มาแทนท่ีตามวรรคหน่ึง  ให้มีอ านาจตรวจส านวนและลงลายมือช่ือในค า
พิพากษาได ้

  



มาตรา ๓๐ อตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไปตามบญัชีทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี 

ตุลาการศาลปกครองใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด 

(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหไ้ดรั้บเงินเดือน ชั้น ๔ 
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด  และตุลาการศาล

ปกครองสูงสุด ใหไ้ดรั้บเงินเดือน ชั้น ๓ 
(๒) ในศาลปกครองชั้นตน้ 

(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ ใหไ้ดรั้บเงินเดือน ชั้น ๓ 
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ และตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ให้ไดรั้บเงินเดือน 

ชั้น ๒ - ๓ โดยใหเ้ร่ิมรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเม่ืออยูใ่นชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแลว้ใหเ้ล่ือนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓ 
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ ใหไ้ดรั้บเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดยให้เร่ิมรับเงินเดือนในชั้น ๑ เม่ือ

อยูใ่นชั้น ๑ มาครบหน่ึงปีแลว้ให้เล่ือนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒ และเม่ืออยูใ่นชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแลว้ให้เล่ือนชั้นเงินเดือน
เป็นชั้น ๓ 

ใหตุ้ลาการศาลปกครองไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

ตุลาการศาลปกครองให้ไดรั้บค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนในกรณีเดินทางไปราชการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

เพื่อประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ในการน้ี ใหส้ านกังานศาลปกครองเป็นเจา้หนา้ท่ีควบคุมการเกษียณอายขุองตุลาการศาล
ปกครอง 

ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป ถา้การปรับอตัราเงินเดือนดงักล่าวเป็นการปรับเพ่ิมเป็นร้อยละเท่ากนัทุกอตัราและไม่เกินร้อยละสิบของ
อั ต ร า ท่ี ใ ช้ บั ง คั บ อ ยู่  ก า ร ป รั บ ใ ห้ ก ร ะ ท า โ ด ย ต ร า เ ป็ น 
พระราชกฤษฎีกา และให้ถือวา่บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งทา้ยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นบญัชีอตัรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการปรับเป็นร้อยละเท่ากนัทุกอตัราดงักล่าว หากท า
ใหอ้ตัราหน่ึงอตัราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทใหป้รับตวัเลขเงินเดือนของอตัราดงักล่าวใหเ้พ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท และมิใหถื้อวา่เป็น
การปรับอตัราร้อยละท่ีแตกต่างกนั 

  
มาตรา ๓๐/๑ ตุลาการศาลปกครองอาจไดรั้บเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ศป. ก าหนด 
ในกรณีท่ีมีเหตุจะตอ้งจดัให้มีหรือปรับปรุงเงินเพ่ิมค่าครองชีพตามวรรคหน่ึงให้เลขาธิการส านกังาน

ศาลปกครองรายงานไปยงัคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  
มาตรา ๓๑ ให ้ก.ศป. จดัใหมี้การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตุลาการศาลปกครองท่ีจะ

มีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถดัไป 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี 
ก.ศป. ก าหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลปกครองซ่ึงผา่นการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหน่ึง ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดจ้นถึงวนั
ส้ินปีงบประมาณท่ีผูน้ั้นมีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

  
มาตรา ๓๒ ใหก้รณีท่ีขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดไดรั้บแต่งตั้งเป็นตุลา

การศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผูน้ั้นในขณะท่ีเป็น
ขา้ราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นเวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผูน้ั้น และให้น า
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรือกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๓ เคร่ืองแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็นไปตามท่ี ก.ศป. ประกาศ

ก าหนด 
วนัและเวลาท างาน วนัหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ ก.ศป. ประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจา้พนักงานในต าแหน่งตุลาการตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

                    
  

มาตรา ๓๕ กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้รงคุณวฒิุใน ก.ศป. ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตอ้ง
เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนหกคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเป็นตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตน้จ านวนสามคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ 

(๒) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตอ้ง
มีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

ใหเ้ลขาธิการส านกังานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. 
  
มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั  ในการน้ีให้เลขาธิการส านกังานศาลปกครองจดัท าบญัชี
รายช่ือบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้



ส่งไปยงัตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ แลว้แต่กรณี และให้แจง้ก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีจะท าการเลือกไปดว้ย 

ใหมี้คณะกรรมการด าเนินการเลือกประกอบดว้ยเลขาธิการส านกังานศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง
สามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสามคนซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผูค้ดัเลือก  เป็น
กรรมการมีหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการเลือกกรรมการตุลาการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง การตรวจนบัคะแนนและ
การประกาศผลการเลือก 

ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหก้ารเลือกเป็นไปโดยถูกตอ้งและเรียบร้อย 
  
มาตรา ๓๗ การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยซ่ึงไดรั้บเลือกจากวฒิุสภา ให้วฒิุสภาตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นสมควรจ านวนหกคนต่อวฒิุสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
มาตรา ๓๘ การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยซ่ึงไดรั้บเลือกจากคณะรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรจะไดรั้บเลือกต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงมติ 

  
มาตรา ๓๙ กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให้อยู่ในต าแหน่ง

คราวละสองปีโดยอาจไดรั้บเลือกใหม่ไดอี้ก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
ถา้ต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อมภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ี

ต าแหน่งวา่งลง เวน้แต่วาระการอยูใ่นต าแหน่งของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได ้
กรรมการตุลาการศาลปกครองซ่ึงไดรั้บเลือกซ่อมให้อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตน

แทน 
  

มาตรา ๔๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรค
หน่ึง (๑) และ (๒) พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พน้จากต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้ ในกรณีท่ีเป็น

กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๑) 
(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๓ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 
  
มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้รองประธานศาลปกครอง

สูงสุดปฏิบติัหน้าท่ีแทน ถา้ไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือก
กรรมการตุลาการศาลปกครองคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการท่ีเหลือปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปได ้ แต่ตอ้งมี
กรรมการเหลือพอท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ให ้ก.ศป. มีอ านาจออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประชุมและการลงมติ 
ให ้ก.ศป. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

  
หมวด ๔ 

วธีิพิจารณาคดีปกครอง 
                    

  
ส่วนท่ี ๑ 

การฟ้องคดีปกครอง 
                     

  
มาตรา ๔๒ ผูใ้ดไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียง

ไดอ้นัเน่ืองจากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือมีขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไ้ขหรือบรรเทาความ
เดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยติุขอ้โตแ้ยง้นั้น ตอ้งมีค าบงัคบัตามท่ีก าหนดในมาตรา ๗๒ ผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการส าหรับการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเร่ืองใด
ไวโ้ดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระท าไดต้่อเม่ือมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดงักล่าว และไดมี้
การสัง่การตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมี้การสัง่การภายในเวลาอนัสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนด 

  
มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท าใดของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได ้ในการเสนอ
ความเห็นดงักล่าวผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภามีสิทธิและหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ 

  
มาตรา ๔๔ การด าเนินการทั้งปวงเก่ียวกบัการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคลหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้มาเป็นคู่กรณีในคดี การด าเนินกระบวนพิจารณาการรับฟังพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดี
ปกครอง นอกจากท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๔๕ ค าฟ้องใหใ้ชถ้อ้ยค าสุภาพและตอ้งมี 
(๑) ช่ือและท่ีอยูข่องผูฟ้้องคดี 
(๒) ช่ือหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 



(๓) การกระท าทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เก่ียวกบัการกระท าดงักล่าว 

(๔) ค าขอของผูฟ้้องคดี 
(๕) ลายมือช่ือของผูฟ้้องคดี ถา้เป็นการยืน่ฟ้องคดีแทนผูอ่ื้นจะตอ้งแนบใบมอบฉนัทะใหฟ้้องคดีมาดว้ย 
ค าฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหน่ึง หรือไม่ชดัเจน หรือไม่อาจเขา้ใจไดใ้ห้ส านกังานศาลปกครอง

ใหค้  าแนะน าแก่ผูฟ้้องคดีเพ่ือด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมค าฟ้องนั้นใหถู้กตอ้ง ในการน้ีให้ถือวนัท่ียื่นฟ้องคร้ังแรกเป็นหลกัใน
การนบัอายคุวาม 

ในกรณีท่ีมีผูป้ระสงคจ์ะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกนั บุคคลเหล่านั้นอาจยื่นค าฟ้องร่วมกนั
เป็นฉบบัเดียว โดยจะมอบหมายใหผู้ฟ้้องคดีคนใดเป็นผูแ้ทนของผูฟ้้องคดีทุกคนในการด าเนินคดีต่อไปก็ได ้ในกรณีเช่นวา่
น้ีใหถื้อวา่การกระท าของผูแ้ทนผูฟ้้องคดีในกระบวนพิจารณาผกูพนัผูฟ้้องคดีทุกคน 

การฟ้องคดีไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล เวน้แต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใชเ้งินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นอนั
สืบเน่ืองจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) หรือ (๔) ใหเ้สียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยใ์นอตัราตามท่ีระบุไวใ้นตาราง 
๑ ทา้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ส าหรับคดีท่ีมีค  าขอใหป้ลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็นราคาเงินได ้

ในการด าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงดว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหท้นายความ
หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนดเพ่ือฟ้องคดีหรือ
ด าเนินการแทนได ้

  
มาตรา ๔๕/๑ การฟ้องคดีท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคส่ี หากคู่กรณีใดยื่นค าขอต่อ

ศาลโดยอา้งวา่ ไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูข้อถา้ไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ศาลจะไดรั้บความเดือดร้อนเกินสมควร ถา้ศาลเห็นวา่มีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับฟ้องไวพิ้จารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซ่ึง
ศาลเห็นว่ามีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะอุทธรณ์ได ้แลว้แต่กรณี และศาลไดไ้ต่สวนแลว้เห็นว่ามีเหตุตามค าขอจริงก็ให้ศาล
อนุญาตให้คู่กรณีนั้นด าเนินคดี โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได ้ค าสั่งให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ศาลทั้งหมดใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่งให้ยกค าขอ ผูย้ื่นค าขอมี
สิทธิด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ 

(๑) ยืน่ค  าร้องขอใหพ้ิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพ่ืออนุญาตให้ตนน าพยานหลกัฐานมาแสดงเพ่ิมเติมวา่ไม่มี
ทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาลไดจ้ริง หรือโดยสถานะของผูข้อ ถา้ไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลจะไดรั้บ
ความเดือนร้อนเกินสมควร 

(๒) ยืน่อุทธรณ์ค าสัง่นั้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีท่ีคู่กรณีใชสิ้ทธิตาม (๑) หรือ (๒) อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ จะใชสิ้ทธิอีกประการหน่ึงมิได ้
การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด าเนินกระบวนพิจารณา

อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการขอด าเนินคดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยระเบียบ
ของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีออกตามมาตรา ๔๔ 

  



มาตรา ๔๖ ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีของศาลปกครอง ในการน้ีอาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้และเพื่อประโยชน์ในการนบัอายคุวาม ให้ถือวา่วนัท่ีส่งค าฟ้องแก่เจา้พนกังานไปรษณียเ์ป็นวนัท่ี
ยืน่ค  าฟ้องต่อศาลปกครอง 

  
มาตรา ๔๗ การฟ้องคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นตน้ ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นตน้ท่ีผู ้

ฟ้องคดีมีภูมิล าเนาหรือท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองชั้นตน้นั้น 
การฟ้องคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีท่ีศาลปกครองใดพิพากษาวา่คดีท่ีฟ้องต่อศาลปกครองนั้นอยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองอ่ืน 

ใหส่้งค าฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองท่ีมีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีศาลปกครองชั้นตน้มีความเห็นขดัแยง้กนัในเร่ือง
เขตอ านาจศาล ให้ศาลปกครองท่ีรับค าฟ้องไวห้ลงัสุดเสนอความเห็นต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีค าสั่งในเร่ืองเขตอ านาจ
ศาล 

การพิจารณาคดีท่ียื่นไวต้่อศาลปกครองใดจะตอ้งกระท าในศาลปกครองนั้นตามวนัเวลาท าการ เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด าเนินการพิจารณาในสถานท่ีอ่ืน
หรือในวนัหยดุหรือในวนัเวลาใดก็ได ้

  
มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผูป้ระกาศสถานท่ีตั้ง และวนัเวลาท าการตามปกติของ

ศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 
ศาลปกครองแห่งหน่ึงๆ อาจมีสถานท่ีท าการเฉพาะการไดต้ามจ านวนท่ีเหมาะสมตามท่ีประธานศาล

ปกครองสูงสุดจะไดป้ระกาศสถานท่ีตั้งและวนัเวลาท าการของสถานท่ีท าการเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจก าหนดให้การยื่นฟ้อง และการด าเนินการอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดเก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท า ณ สถานท่ีท าการเฉพาะการของศาลปกครองก็ได ้
  
มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะตอ้งยื่นฟ้องภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

ฟ้องคดี หรือนับแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีผูฟ้้องคดีไดมี้หนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐเพ่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและไม่ไดรั้บหนังสือช้ีแจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือไดรั้บแต่เป็นค าช้ีแจงท่ีผูฟ้้องคดีเห็นวา่ไม่มีเหตุผล แลว้แต่กรณี เวน้แต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  
มาตรา ๕๐ ค าสั่งใดท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได ้ ให้ผูอ้อกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลา

ส าหรับยืน่ค  าฟ้องไวใ้นค าสัง่ดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีท่ีปรากฏต่อผูอ้อกค าสั่งใดในภายหลงัวา่ ตนมิไดป้ฏิบติัตามวรรคหน่ึง ให้ผูน้ั้นด าเนินการแจง้

ขอ้ความซ่ึงพึงระบุตามวรรคหน่ึงให้ผูรั้บค าสั่งทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีน้ีให้ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเร่ิมนบัใหม่นบั
แต่วนัท่ีผูรั้บค าสัง่ไดรั้บแจง้ขอ้ความดงักล่าว 

ถา้ไม่มีการแจง้ใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส าหรับยืน่ค  าฟ้องมีก าหนดนอ้ยกวา่หน่ึงปี ใหข้ยายเวลา
ส าหรับยืน่ค  าฟ้องเป็นหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่ 

  



มาตรา ๕๑ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) ใหย้ืน่ฟ้องภายในหน่ึงปี และการฟ้องคดีตามมาตรา 
๙ วรรคหน่ึง (๔) ใหย้ืน่ฟ้องภายในหา้ปี นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีมีเหตุแห่ง
การฟ้องคดี 

  
มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยืน่

ฟ้องคดีเม่ือใดก็ได ้
การฟ้องคดีปกครองท่ียืน่เม่ือพน้ก าหนดเวลาการฟ้องคดีแลว้ ถา้ศาลปกครองเห็นวา่คดีท่ียื่นฟ้องนั้นจะ

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลปกครองจะรับไวพิ้จารณาก็ได ้
  
มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายหน่ึงถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองรอ

การพิจารณาไปจนกวา่ทายาท ผูจ้ดัการมรดก ผูป้กครองทรัพยม์รดก หรือผูสื้บสิทธิของคู่กรณีผูน้ั้นจะมีค าขอเขา้มาแทนท่ี
คู่กรณีผูถึ้งแก่ความตาย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจะมีค าขอเขา้มา โดยมีค าขอเขา้มาเองหรือโดยท่ีศาลหมายเรียกให้เขา้มา 
เน่ืองจากคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีค าขอ ค าขอเช่นวา่น้ีจะตอ้งยืน่ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีคู่กรณีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย 

ถา้ไม่มีค าขอของบุคคลดงักล่าว หรือไม่มีค าขอของคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ภายในเวลาท่ีก าหนดตาม
วรรคหน่ึง ศาลปกครองจะมีค าสัง่จ าหน่ายคดีนั้นก็ได ้

  
ส่วนท่ี ๒ 

การด าเนินคดีปกครอง 
                    

  
มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดตอ้งมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยา่งนอ้ยห้าคนจึงจะเป็นองคค์ณะ

พิจารณาพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นตน้ตอ้งมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตน้อยา่งนอ้ยสามคน จึงจะเป็นองคค์ณะพิจารณา

พิพากษา 
  
มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว แต่ตอ้งเปิดโอกาสให้คู่กรณี

ช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบค าช้ีแจงของตนตามควรแก่กรณีแต่การช้ีแจงตอ้งท าเป็นหนงัสือ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ศาลอนุญาตใหช้ี้แจงดว้ยวาจาต่อหนา้ศาล 

คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลกัฐานท่ีแต่ละฝ่ายไดย้ืน่ไวใ้นส านวน เวน้แต่กรณีใดมีกฎหมายคุม้ครอง
ใหไ้ม่ตอ้งเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นวา่จ าเป็นตอ้งไม่เปิดเผย เพ่ือมิใหเ้กิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของรัฐ แต่กรณี
ท่ีไม่เปิดเผยดงักล่าว ศาลปกครองจะน ามาใชรั้บฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได ้

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอ้เท็จจริงไดต้ามความเหมาะสม 
ในการน้ี ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ช่ียวชาญ  หรือพยานหลกัฐานอ่ืนนอกเหนือจาก
พยานหลกัฐานของคู่กรณีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลปกครองเรียกมาให้ถอ้ยค าหรือท าความเห็นต่อศาลปกครองมี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 



  
มาตรา ๕๖ เม่ือมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส านวนคดีในศาลปกครองนั้นให้ประธานศาล

ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีมีการจดัองคค์ณะท่ีมีความเช่ียวชาญในประเภทคดีดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นการเฉพาะ ตอ้งจ่าย

ส านวนคดีใหต้รงกบัความเช่ียวชาญขององคค์ณะท่ีจดัไว ้
(๒) ในกรณีท่ีมีการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบคดีขององคค์ณะ ตอ้งจ่ายส านวนคดีท่ีมีมูลคดีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ใหแ้ก่องคค์ณะท่ีจดัไว ้
(๓) ในกรณีท่ีไม่มีการจดัองคค์ณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจดัไวล้กัษณะเดียวกนัหลายองคค์ณะ 

หรือองคค์ณะท่ีรับผิดชอบคดีดงักล่าวมีคดีคา้งการพิจารณาอยูเ่ป็นจ านวนมากซ่ึงหากจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะนั้นจะท า
ให้คดีล่าชา้หรือกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม ให้จ่ายส านวนคดีโดยใชว้ิธีการใดท่ีไม่อาจคาดหมายไดล่้วงหนา้วา่จะ
จ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะใด 

เม่ือองคค์ณะในศาลปกครองใดไดรั้บส านวนคดีแลว้ ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดหรือ
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ในองคค์ณะนั้น แลว้แต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหน่ึง
เป็นตุลาการเจ้าของส านวน เพ่ือเป็นผูด้  าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงจากค าฟ้อง ค าช้ีแจงของคู่กรณี และรวบรวม
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี โดยมีพนกังานคดีปกครองเป็นผูช่้วยด าเนินการตามท่ีตุลาการเจา้ของส านวนมอบหมาย 

เม่ือไดม้อบส านวนคดีใหแ้ก่ตุลาการเจา้ของส านวนคนใดแลว้ หรือไดจ่้ายส านวนคดีให้แก่องคค์ณะใด
แลว้ หา้มมิใหมี้การเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เม่ือมีการโอนคดีตามท่ีระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
(๒) เม่ือมีการคดัคา้นตุลาการเจา้ของส านวนส าหรับกรณีเรียกคืนส านวน  หรือตุลาการศาลปกครองใน

องคค์ณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคดัคา้น หรือไม่ครบองคค์ณะส าหรับกรณีโอนส านวน 
(๓) เม่ือตุลาการเจา้ของส านวนหรือองคค์ณะพิจารณาพิพากษามีคดีคา้งการพิจารณาอยูเ่ป็นจ านวนมาก

ซ่ึงจะท าให้การพิจารณาคดีล่าชา้ และตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละส านวนคดีท่ีตน
รับผิดชอบอยู ่

  
มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจา้ของส านวนท าหน้าท่ีตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอ้เท็จจริงและขอ้

กฎหมายต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีนั้น 
ในระหวา่งการด าเนินการของตุลาการเจา้ของส านวนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ปิดโอกาสให้คู่กรณีไดท้ราบถึง

ขอ้อา้งหรือขอ้แยง้ของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลกัฐานของฝ่ายตนเพ่ือยืนยนัหรือหักลา้งขอ้เท็จจริงและขอ้
กฎหมายได  ้ เม่ือตุลาการเจา้ของส านวนเห็นว่าไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเพียงพอแลว้ ให้ตุลาการเจา้ของ
ส านวนท าความเห็นเสนอใหอ้งคค์ณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป 

ในการใหโ้อกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจา้ของส านวนก าหนดให้คู่กรณีแสดงพยานหลกัฐาน
ของฝ่ายตนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้คู่กรณีมิไดป้ฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าคู่กรณีท่ีไม่ได้แสดง
พยานหลกัฐานนั้นไม่มีพยานหลกัฐานสนบัสนุนหรือยอมรับขอ้เท็จจริงตามพยานหลกัฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงแลว้แต่
กรณี และใหศ้าลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามท่ีเห็นเป็นการยติุธรรม 

ในกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรค
สามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าชา้ ศาลปกครองจะรายงานผูบ้งัคบับญัชา ผูก้  ากบัดูแล ผูค้วบคุม หรือนายกรัฐมนตรี



เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได ้ ทั้งน้ี โดยไม่เป็นการตดัอ านาจท่ีศาลจะมีค าสั่ง
ลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล 

การปฏิบัติหน้าท่ีของตุลาการเจ้าของส านวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  
มาตรา ๕๘ ก่อนวนันัง่พิจารณาคดี ให้ตุลาการเจา้ของส านวนส่งมอบส านวนคดีให้ผูแ้ถลงคดีปกครอง

พิจารณา และใหผู้แ้ถลงคดีปกครองจดัท าสรุปขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อ
องคค์ณะพิจารณาพิพากษา และใหม้าช้ีแจงดว้ยวาจาต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษาในวนันัง่พิจารณาคดีนั้น และใหมี้สิทธิอยู่
ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยูร่่วมในการพิจารณาและในการประชุม
ปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้นได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวนิิจฉยัคดีนั้น 

ในการนัง่พิจารณาคดีใด ถา้ผูแ้ถลงคดีปกครองเห็นวา่ขอ้เท็จจริงในการพิจารณาคดีเปล่ียนแปลงไป ใหผู้ ้
แถลงคดีปกครองจดัท าสรุปขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตนข้ึนใหม่เสนอต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ใหอ้ธิบดีศาลปกครองชั้นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งผูแ้ถลงคดีปกครองจากตุลาการศาล
ปกครองคนหน่ึงในศาลนั้นท่ีมิใช่ตุลาการในองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

ผูแ้ถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ก็ได ้
การแต่งตั้งและการปฏิบติัหน้าท่ีของผูแ้ถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลา

การในศาลปกครองสูงสุด 
บทบัญญติัในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคบักบัคดีท่ีก าหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุด 
  
มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาคดี ให้องคค์ณะพิจารณาพิพากษาจดัให้มีการนัง่พิจารณาคดีอยา่งนอ้ยหน่ึง

คร้ังเพ่ือใหคู้่กรณีมีโอกาสมาแถลงดว้ยวาจาต่อหนา้องคค์ณะพิจารณาพิพากษา 
ก่อนการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั ในการน้ีให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลง รวมทั้งน าพยานหลกัฐานมาสืบประกอบค าแถลงดงักล่าว
เพื่อยืนยนัหรือหักลา้งขอ้เท็จจริง หรือขอ้กฎหมายเพ่ิมเติมต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษาในวนันัง่พิจารณาคดีแต่จะไม่มา
แถลงดว้ยวาจาก็ได ้

  
มาตรา ๖๐ การนัง่พิจารณาคดีจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผย 
ในคดีเร่ืองใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี หรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ถา้

ศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซ่ึง
ปรากฏจากค าคู่ความหรือค าแถลงของคู่กรณีหรือค าพยานหลกัฐานท่ีไดสื้บมาแลว้ ศาลปกครองจะมีค าสัง่ดงัต่อไปน้ีก็ได ้

(๑) ห้ามประชาชนมิให้เขา้ฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แลว้ด าเนินการพิจารณาไปโดยไม่
เปิดเผย หรือ 

(๒) หา้มมิใหอ้อกโฆษณาขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 



ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีค  าสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้ งหมดหรือแต่
บางส่วนแห่งค าพิพากษา หรือยอ่เร่ืองแห่งค าพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกตอ้งเป็นการผิดกฎหมาย เวน้แต่ในกรณีท่ีศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีหรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิ
ใหมี้การเปิดเผยขอ้ความทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งค าพิพากษานั้นก็ได ้

  
มาตรา ๖๑ ใหตุ้ลาการศาลปกครองคนหน่ึงคนใดซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากองคค์ณะมีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีค  าสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือให้

ความเห็นเป็นหนงัสือเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๒) มีค  าสัง่เรียกใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐส่งวตัถุ เอกสารหรือพยานหลกัฐานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือใหค้วามเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือส่งผูแ้ทนหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานทางปกครองนั้นมาช้ีแจง
หรือใหถ้อ้ยค าประกอบการพิจารณา 

(๓) มีค  าสัง่เรียกใหคู้่กรณีมาใหถ้อ้ยค าหรือน าพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณา 
(๔) มีค  าสั่งเรียกให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีมาให้ถอ้ยค า หรือให้ส่งพยานหลกัฐานมาประกอบการ

พิจารณา 
(๕) ไต่สวนหรือมีค าสั่งในเร่ืองใดท่ีมิใช่การวินิจฉัยช้ีขาดคดี ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในระเบียบของท่ี

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ในกรณีจ าเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองมีอ านาจไป

ตรวจสอบสถานท่ี บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได ้
  
มาตรา ๖๒ ถา้ผูฟ้้องคดีไดรั้บค าสั่งจากศาลปกครองให้มาให้ถอ้ยค าหรือแสดงพยานหลกัฐานแลว้ ไม่

ด าเนินการตามค าสัง่นั้นภายในระยะเวลาท่ีศาลปกครองก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ศาลปกครองจะสัง่ใหจ้ าหน่ายคดี
เสียก็ได ้

คดีท่ีศาลปกครองไดส้ั่งจ าหน่ายตามวรรคหน่ึง ถา้ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลปกครองมีค าสั่งให้
จ าหน่ายคดี ผูฟ้้องคดีแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ศาลปกครองไดว้า่การท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัตามค าสัง่ของศาลปกครองไดน้ั้น 
เป็นเพราะเหตุสุดวสิยัหรือมีเหตุอนัสมควรศาลปกครองจะอนุญาตใหพิ้จารณาใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได ้

  
มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองคค์ณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแ้ถลงคดีปกครองอาจถูกคดัคา้นได้

ตามเหตุแห่งการคดัคา้นผูพิ้พากษาท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้งเหตุอ่ืนใดอนัมีสภาพ
ร้ายแรงซ่ึงอาจท าใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยติุธรรม 

การขอถอนตวัจากคดี การยื่นค าคดัคา้น การพิจารณาค าคดัคา้น การสั่งให้ผูถู้กคดัคา้นงดการปฏิบติั
หน้าท่ี และการสั่งให้ผูอ่ื้นเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

การสัง่ใหตุ้ลาการศาลปกครองผูถู้กคดัคา้นงดการพิจารณายอ่มไม่กระทบกระเทือนถึงการกระท าใด ๆ 
ของตุลาการศาลปกครองผูถู้กคดัคา้นท่ีไดก้ระท าไปแลว้ 

  



มาตรา ๖๔ นอกจากท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีให้น าบทบญัญติัท่ีถือวา่เป็นการกระท าละเมิด
อ านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และเม่ือมีการละเมิดอ านาจศาลให้ศาล
ปกครองมีอ านาจสัง่ลงโทษไดด้งัน้ี 

(๑) ตกัเตือน โดยจะมีค าต าหนิเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยหรือไม่ก็ได ้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล 
(๓) ลงโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
การสัง่ลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลพึงใชอ้ยา่งระมดัระวงัและเท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี และ

หากเป็นการสัง่ลงโทษตาม (๓) ใหอ้งคค์ณะอ่ืนท่ีมิใช่องคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผูพิ้จารณาและสัง่ลงโทษ 
  
มาตรา ๖๕ ผูใ้ดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตดว้ยวิธีการทาง

วชิาการ ผูน้ั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล หรือดูหม่ินศาลหรือตุลาการ 
  
มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขใ์ห้แก่

คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่วา่จะมีค าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมี
อ านาจก าหนดมาตรการหรือวธีิการชัว่คราวและออกค าสั่งไปยงัหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้
ปฏิบติัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหน่ึง ให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐประกอบดว้ย 

  
ส่วนท่ี ๓ 

ค าพิพากษาหรือค าสัง่คดีปกครอง 
                    

  
มาตรา ๖๗ การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองถา้จะตอ้งกระท าโดยตุลาการศาลปกครอง

หลายคน ค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นจะตอ้งบงัคบัตามความเห็นของฝ่ายขา้งมาก และในกรณีท่ีตุลาการในศาลปกครองผูใ้ดมี
ความเห็นแยง้ใหท้ าความเห็นแยง้ไวใ้นค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้น 

  
มาตรา ๖๘ ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใดโดยท่ี

ประชุมใหญ่ก็ได ้หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัยปัญหาใด หรือคดี
ใดโดยท่ีประชุมใหญ่ก็ใหว้นิิจฉยัโดยท่ีประชุมใหญ่ 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๓ ท่ีประชุมใหญ่นั้นให้ประกอบดว้ยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคนท่ีอยู่
ปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้ประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นประธานท่ีประชุมใหญ่ 

ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงขา้งมาก และถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  



มาตรา ๖๙ ค าพิพากษาหรือค าสัง่ช้ีขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยา่งนอ้ยตอ้งระบุ 
(๑) ช่ือผูย้ืน่ค  าฟ้อง 
(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี 
(๔) ขอ้เท็จจริงของเร่ืองท่ีฟ้อง 
(๕) เหตุผลแห่งค าวนิิจฉยั 
(๖) ค าวนิิจฉยัของศาลในประเด็นแห่งคดี 
(๗) ค าบงัคบั ถา้มี โดยใหร้ะบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าบงัคบัไว้

ดว้ย 
(๘) ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัแนวทางหรือวธีิการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาถา้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหน่ึงตอ้งลงลายมือช่ือของตุลาการศาลปกครองท่ีนั่งพิจารณาและ

พิพากษาคดีหรือมีค าสั่งนั้น ถา้ตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ให้อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุดแลว้แต่กรณี จดแจง้เหตุดงักล่าวไวใ้นค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นดว้ย 

เม่ือศาลปกครองไดอ่้านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดยเปิดเผยใน
วนัใดแลว้ ให้ถือวา่วนัท่ีไดอ่้านนั้นเป็นวนัท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ในการน้ีให้ศาลปกครองแจง้ให้คู่กรณี
ทราบก าหนดวนัอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นเป็นการล่วงหนา้ตามสมควร 

ถา้ไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวนันดัอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ศาลปกครองงดการอ่านค า
พิพากษาหรือค าสัง่ แลว้บนัทึกไวแ้ละใหถื้อวา่วนัท่ีบนัทึกเป็นวนัท่ีศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาหรือค าสัง่ 

ให้ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค  าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองไวท่ี้ศาลปกครองเพ่ือให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูหรือขอส าเนาท่ีมีการรับรองถูกตอ้งได ้โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ี ก.
ศป. ก าหนด 

ให้ส านักงานศาลปกครองพิมพเ์ผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีของศาลปกครองและความเห็น
ของผูแ้ถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘ 

  
มาตรา ๗๐ ค าพิพากษาศาลปกครองใหผ้กูพนัคู่กรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าบงัคบันบัแต่วนัท่ีก าหนดใน

ค าพิพากษาจนถึงวนัท่ีค  าพิพากษานั้นถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ขกลบัหรืองดเสีย 
ในกรณีท่ีเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค าบังคบัไวจ้นกว่าจะพน้

ระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ใหร้อการบงัคบัคดีไวจ้นกวา่คดีจะถึงท่ีสุด 
  
มาตรา ๗๑ ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ 

ใหมี้ผลผกูพนับุคคลภายนอกไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานท่ีใดให้ใช้บงัคบัตลอดถึงบริวารของผูน้ั้ นท่ีอยู่ใน

สถานท่ีนั้นดว้ย เวน้แต่ผูน้ั้นจะพิสูจน์ไดว้า่ตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
(๒) ถา้บุคคลใดไดเ้ขา้เป็นผูค้  ้ าประกนัในศาลเพ่ือการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ค  า

พิพากษาหรือค าสัง่ใชบ้งัคบัแก่การประกนันั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องผูค้  ้าประกนัใหม่ 



(๓) ค าพิพากษาหรือค าสัง่เก่ียวกบัสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล บุคคลภายนอกจะ
ยกข้ึนอา้งอิงหรือใชย้นักบับุคคลภายนอกก็ได ้เวน้แต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา่ 

(๔) ค าพิพากษาหรือค าสัง่ท่ีเก่ียวกบัสิทธิแห่งทรัพยสิ์นใด ๆ คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งอาจอา้งกบับุคคลภายนอก
ได ้เวน้แต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา่ 

  
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่า

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
(๒) สัง่ใหห้วัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายในเวลาท่ี

ศาลปกครองก าหนด ในกรณีท่ีมีการฟ้องวา่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ี
ล่าชา้เกินสมควร 

(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพยสิ์นหรือให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้ในกรณีท่ีมีการฟ้องเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือการฟ้องเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 

(๔) สั่งให้ถือปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษา
แสดงความเป็นอยูข่องสิทธิหรือหนา้ท่ีนั้น 

(๕) สัง่ใหบุ้คคลกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ในการมีค าบงัคบัตามวรรคหน่ึง (๑) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดวา่จะใหมี้ผลยอ้นหลงัหรือไม่ยอ้นหลงั

หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหน่ึงได ้หรือจะก าหนดใหมี้เง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้ทั้งน้ีตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 
ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้พิกถอนกฎ ใหมี้การประกาศผลแห่งค าพิพากษาดงักล่าว

ในราชกิจจานุเบกษา และใหก้ารประกาศดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น 
ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าบงัคบัใหผู้ใ้ดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นตามค าพิพากษา ถา้ผูน้ั้นไม่ช าระ

เงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์น ศาลปกครองอาจมีค าสัง่ใหมี้การบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นได ้
ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าบงัคบัตามวรรคหน่ึง (๕) หรือตามวรรคส่ี ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการบงัคบั

คดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของ

การชนะคดี 
  
มาตรา ๗๓ การคดัคา้นค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองชั้นตน้นั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

ชั้นตน้ท่ีมีค  าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดมี้ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถา้มิไดย้ื่นอุทธรณ์ตาม
ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่คดีนั้นเป็นอนัถึงท่ีสุด 

ค าพิพากษาหรือค าสัง่ตามวรรคหน่ึงใหห้มายความรวมถึง ค าสัง่เก่ียวกบัการละเมิดอ านาจศาลหรือค าสั่ง
อ่ืนใดท่ีท าใหค้ดีเสร็จเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ีไม่เป็นสาระอนัควร
ไดรั้บการวนิิจฉยั ศาลปกครองสูงสุดจะสัง่ไม่รับอุทธรณ์นั้นไวพิ้จารณาก็ได ้

ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองสูงสุดใหเ้ป็นท่ีสุด 



  
มาตรา ๗๔ เม่ือมีค าพิพากษาหรือค าสัง่อนัเป็นท่ีสุดของศาลปกครองต่างชั้นกนัในประเด็นแห่งคดีอยา่ง

เดียวกนั ขดัหรือแยง้กนัใหถื้อตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองสูงสุด 
ถา้ค าพิพากษาหรือค าสั่งอนัเป็นท่ีสุดของศาลปกครองชั้นตน้ดว้ยกนัมีการขดัหรือแยง้กนัในประเด็น

แห่งคดีอยา่งเดียวกนั คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียจะยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือให้มีค  าสั่งก าหนด
วา่จะใหถื้อตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ใด ค าสัง่ของศาลปกครองสูงสุดเช่นวา่น้ีใหเ้ป็นท่ีสุด 

  
มาตรา ๗๕ ในกรณีท่ีศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว้ คู่กรณี

หรือบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีค าสัง่ช้ีขาดคดีปกครองนั้นใหม่ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ศาลปกครองฟังขอ้เท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลกัฐานใหม่ อนัอาจท าให้ขอ้เท็จจริงท่ีฟังเป็นยติุ
แลว้นั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั 

(๒) คู่กรณีท่ีแทจ้ริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเ้ขา้มาในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือไดเ้ขา้มา
แลว้แต่ถูกตดัโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

(๓) มีขอ้บกพร่องส าคญัในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีท าใหผ้ลของคดีไม่มีความยติุธรรม 
(๔) ค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นไดท้ าข้ึนโดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายใดและต่อมาขอ้เท็จจริงหรือ

ขอ้กฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัซ่ึงท าให้ผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งขดักับกฎหมายท่ีใช้บังคบัอยู่ใน
ขณะนั้น 

การยืน่ค  าขอตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการ
พิจารณาคดีคร้ังท่ีแลว้มา โดยมิใช่ความผิดของผูน้ั้น 

การยื่นค าขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งใหม่ตอ้งกระท าภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นไดรู้้
หรือควรรู้ถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิ้จารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ได ้แต่ไม่เกินห้าปีนบัแต่ศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ช้ีขาด 

  
หมวด ๕ 

ส านกังานศาลปกครอง 
                    

  
มาตรา ๗๖ ใหมี้ส านกังานศาลปกครองเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
  
มาตรา ๗๗ ส านกังานศาลปกครองมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
(๒) ด าเนินการเก่ียวกบัคดีปกครองตามค าสัง่ของศาลปกครอง 
(๓) ด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง 
(๔) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบติังานของศาลปกครอง 



(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการต่อ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๖) จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครอง 
(๗) จดัใหมี้การศึกษาอบรมและพฒันาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง และ

เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาหลกักฎหมายมหาชน การ
บริหารราชการแผน่ดิน และบุคลากรดา้นกฎหมายมหาชน 

(๘) ปฏิบติัการอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของส านกังานศาลปกครอง 

  
มาตรา ๗๘ ให้มีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองข้ึนตรงต่อประธาน

ศาลปกครองสูงสุด มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยทัว่ไป ซ่ึงราชการของส านกังานศาลปกครอง และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ
ในส านกังานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส านกังานศาลปกครองเป็นผูช่้วยสัง่และปฏิบติัราชการ 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านกังานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม
จะด ารงต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 

ในกิจการของส านกังานศาลปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการส านกังานศาลปกครอง
เป็นผูแ้ทนของส านกังานศาลปกครอง เพ่ือการน้ี เลขาธิการส านกังานศาลปกครองจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบติัราชการ
เฉพาะอยา่งแทนก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๗๙ ให้มีพนักงานคดีปกครองท าหน้าท่ีช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนในการด าเนินคดี

ปกครองตามท่ีตุลาการเจา้ของส านวนมอบหมาย และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนในส านกังานศาลปกครองตามท่ีเลขาธิการส านกังาน
ศาลปกครองมอบหมาย 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจา้ของส านวนมอบหมายให้พนกังาน
คดีปกครองเป็นเจา้พนกังานในต าแหน่งพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๘๐ คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานคดีปกครองในระดบัต่าง ๆ ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ศป. ก าหนด 
ใหเ้ลขาธิการส านกังานศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัส านกังานศาลปกครอง

ซ่ึงมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึงเป็นพนกังานคดีปกครอง 
  
มาตรา ๘๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” 

ประกอบดว้ย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนท่ีหน่ึง อธิบดีศาลปกครองกลาง 
เลขาธิการส านกังานศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองในระดบัไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งท่ี ก.ศป. ก าหนด จ านวนสามคน
ซ่ึงไดรั้บเลือกจากขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองดว้ยกนัตามวิธีการท่ี ก.ศป. ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม



ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเป็น
กรรมการ 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองแต่งตั้ งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ
ผูช่้วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๘๒ กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองท่ีไดรั้บเลือกจากขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้อยูใ่น

ต าแหน่งคราวละสองปี และอาจไดรั้บเลือกใหม่ได ้แต่จะอยูใ่นต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้
ถา้ต าแหน่งวา่งลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งว่างลง 

เวน้แต่วาระการอยูใ่นต าแหน่งของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่ด าเนินการเลือกซ่อมก็ได ้
กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองซ่ึงไดรั้บเลือกซ่อมใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้ง

ตนแทน 
  
มาตรา ๘๓ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองท่ีไดรั้บเลือก

จากขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พน้จากการเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๔) คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน

กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองทั้งหมดให้พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากกระท าการหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

  
มาตรา ๘๔ ใหค้ณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการ

บริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น  และการด าเนินการอ่ืนของส านกังานศาล
ปกครองโดยเฉพาะในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านกังานศาลปกครองและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการดงักล่าว 
(๒) การก าหนดคุณสมบติั การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ การยา้ย 

การเล่ือนต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่งพกัราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไวก่้อน วนิยั การสอบสวนและ การลงโทษทางวนิยั การร้องทุกข ์และการอุทธรณ์การลงโทษส าหรับขา้ราชการฝ่าย
ศาลปกครอง 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบติัราชการแทนในต าแหน่งของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๔) การก าหนดวนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจ าปี และการลาหยดุ

ราชการของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๕) การก าหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกายของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูช้  านาญการเฉพาะด้านอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของศาลปกครอง รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนการจา้งดว้ย 
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 



(๘) การบริหารจดัการงบประมาณและการพสัดุของส านกังานศาลปกครอง 
(๙) การจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวติัและควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๑๑) การก าหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้างส านักงานศาลปกครองรวมทั้ งการก าหนด

เคร่ืองแบบและการแต่งกาย การก าหนดวนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจ าปี การลาหยดุ
ราชการ และการจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจา้งส านกังานศาลปกครอง 

(๑๒) การก าหนดกิจการอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหป้ระธานกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผูล้งนาม และ

เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  
มาตรา ๘๕ การก าหนดต าแหน่งและการให้ไดรั้บเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น ากฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ขา้ราชการพลเรือนสามญัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี ค  าวา่ “ก.พ.” ใหห้มายถึงคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

  
มาตรา ๘๖ อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจ าต าแหน่ง และการให้ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง และการจ่าย

เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น าบทบญัญติัท่ีใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือนใน
กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองและการแต่งตั้ งให้ด ารง

ต าแหน่ง ใหผู้มี้อ  านาจดงัต่อไปน้ีเป็นผูส้ัง่บรรจุและแต่งตั้ง 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการส านกังานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคดัเลือก

บุคคลท่ีเหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการส านกังานศาลปกครองเป็นผูมี้
อ  านาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๘๘ การโอนขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการใน

หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือการโอนขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือ
พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระท าไดถ้า้
เจา้ตวัสมคัรใจโดยผูมี้อ  านาจสัง่บรรจุท าความตกลงกบัเจา้สังกดั และไดป้ฏิบติัตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขา้ราชการฝ่าย
ศาลปกครองก าหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการหรือคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทนั้น ๆ  
แลว้แต่กรณี 

การบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโอนมาเป็นขา้ราชการ
ฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหน่ึง ให้ด ารงต าแหน่งระดบัใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเท่าใด ให้
คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผูพิ้จารณาก าหนด แต่เงินเดือนท่ีจะให้ไดรั้บจะตอ้งไม่สูงกวา่ขา้ราชการฝ่าย
ศาลปกครองท่ีมีคุณวฒิุ ความสามารถ และความช านาญงานในระดบัเดียวกนั 



เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผูท่ี้โอนมาเป็นให้
ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหน่ึงในขณะท่ีเป็นขา้ราชการ  หรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็น
เวลาราชการของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการมาเป็น
ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบญัญติัน้ีจะกระท ามิได ้

  
มาตรา ๘๙ ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการเช่นเดียวกบัขา้ราชการพลเรือน 
  
มาตรา ๙๐ เม่ือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินไดท้ าการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของ

ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองแลว้  ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ชกัชา้ 

  
มาตรา ๙๑ ให้ส านักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจดัสรรเป็นเงิน

อุดหนุนของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองไวใ้นร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่าง
พระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี ในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเก่ียวกบัการจดัสรร
งบประมาณของศาลปกครองและส านกังานศาลปกครองไวใ้นรายงานการเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมดว้ยก็ได ้

  
มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองหรือในการ

พิจารณาเร่ืองใดเก่ียวกบัส านกังานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถา้เลขาธิการส านกังานศาลปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี 
ท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวขอ้งอาจอนุญาตใหเ้ลขาธิการส านกังาน
ศาลปกครองหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการส านกังานศาลปกครองมอบหมายมาช้ีแจงได ้

  
มาตรา ๙๓ ให้ส านกังานศาลปกครองจดัท ารายงานการปฏิบติังานของศาลปกครองและของส านกังาน

ศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภาปีละหน่ึงคร้ัง 
  

บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๙๔ ในวาระเร่ิมแรก ใหจ้ดัตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดั

ขอนแก่น และจงัหวดัมหาสารคาม 
(๒) ศาลปกครองชุมพร  ตั้ งอยู่ในจังหวดัชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องท่ีจังหวดัชุมพร จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัระนอง 



(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงราย จงัหวดั
เชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพนู 

(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัชยัภูมิ และ
จงัหวดันครราชสีมา 

(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย  ์ ตั้งอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดับุรีรัมย  ์ และจงัหวดั
สุรินทร์ 

(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดั
ตาก จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดัสุโขทยั 

(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัแพร่ โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ 
และจงัหวดัอุตรดิตถ ์

(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยูใ่นจงัหวดัยะลา โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และ
จงัหวดัยะลา 

(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวดัระยอง โดยมีเขตตลอดท้องท่ีจังหวดัจันทบุรี จังหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัสระแกว้ 

(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวดัลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องท่ีจังหวดันครนายก จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัอ่างทอง 

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสกลนคร โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดันครพนม จงัหวดั
มุกดาหาร และจงัหวดัสกลนคร 

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจงัหวดัสงขลา โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัตรัง จงัหวดัพทัลุง 
จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล 

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 
จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี 

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย 
จงัหวดัหนองบวัล าภู และจงัหวดัอุดรธานี 

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัยโสธร 
จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอ านาจเจริญ 

  
มาตรา ๙๕ ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งและเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๘ เพ่ิมเติมในเขตศาล

ปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตทอ้งท่ีศาลปกครองในภูมิภาคท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
ซ่ึงคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครอง
กลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มิให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง 

(๓) มาใชบ้งัคบักบัผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหวา่งนั้น 



ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหน่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บ
บ านาญปกติแลว้ในขณะแต่งตั้ง ใหน้ าความในมาตรา ๓๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๗ การแต่งตั้ งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคร้ังแรกเม่ือพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้มี

คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบดว้ยขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซ่ึง
ไดรั้บเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพิ้พากษาในศาลฎีกาสองคนซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพิ้พากษา
ศาลฎีกาและไดรั้บเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการอยัการหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการสภาทนายความหน่ึงคน  ผูแ้ทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือสองคน และผู ้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือหน่ึงคนเป็นกรรมการ และให้กรรมการดงักล่าวเลือกกรรมการ
ดว้ยกนัเองคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
  
มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกบุคคลผูมี้คุณสมบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ีและมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมท่ีจะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไม่
เกินยีสิ่บสามคน และใหน้ าความในมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน
หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ให้คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจดัท าบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีจะคดัเลือกจากผูท่ี้
สนใจสมคัรและผูท่ี้สถาบนัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอข้ึน และให้บุคคลดงักล่าว
แสดงหลกัฐานผลงานทางวชิาการหรือทางประสบการณ์ท่ีบ่งช้ีถึงความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีสุดตามจ านวนท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงในการน้ี
ให้เปิดเผยบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีจะคดัเลือกและรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ทราบทัว่ไป และเชิญชวนให้บุคคลใน
วงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ขอ้คิดเห็นและน ามาพิจารณาก่อนน ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกในชั้น
ท่ีสุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป 

เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้
คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอนัพน้จากหนา้ท่ี  และให้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือก
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดว้ยกนัเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหน่ึงคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน  
และตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุดส่ีคน และให้น าความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๙๙ ในระยะเร่ิมแรกให้ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 

๙๘ คดัเลือกรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัและมีความเหมาะสมท่ีจะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ รองอธิบดีศาล
ปกครองชั้นตน้ศาลละหน่ึงคน และตุลาการศาลปกครองชั้นตน้อีกไม่เกินหน่ึงร้อยสามสิบคน และให้ด าเนินการตามมาตรา 
๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายช่ือใหน้ายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

  



มาตรา ๑๐๐ เม่ือมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นตน้ตามมาตรา ๙๙ แลว้ ใหว้ฒิุสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดด าเนินการใหมี้การเลือกกรรมการตุลา
การศาลปกครองภายในเกา้สิบวนั 

  
มาตรา ๑๐๑ ในระยะเร่ิมแรกจนถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้น ามาตรา ๓๐ วรรคสอง มาใช้

บงัคบั และใหตุ้ลาการศาลปกครองชั้นตน้ ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้และรองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ไดรั้บ
เงินเดือนในขั้นต ่าของต าแหน่ง แต่ถา้ผูท่ี้โอนมาเคยไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นต ่าของต าแหน่ง การใหไ้ดรั้บเงินเดือนอตัราใด
ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ศป. ก าหนด 

  
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีท่ีผูโ้อนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นขา้ราชการ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอยู่แลว้ก่อนวนัท่ีบทบญัญติัหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบ้งัคบั แต่มิไดส้มคัรเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ให้มีสิทธิไดรั้บ
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  
มาตรา ๑๐๓ เม่ือไดมี้การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แลว้ ให้ประธาน

ศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวนัเปิดท าการศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาล
ปกครองในภูมิภาค ส าหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตอ้งเปิดท าการไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ส าหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให้ด าเนินการเปิดท าการตามความจ าเป็นโดย
ค านึงถึงการคดัเลือกตุลาการศาลปกครองท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปีละเจ็ดศาล 

ในระหวา่งท่ีเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยงัไม่ครบทุกแห่งให้ท่ีประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาคท่ีเปิดท าการแลว้มี
เขตอ านาจในจงัหวดัใดท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัศาลปกครองนั้นเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีสมควร 

เม่ือไดมี้ประกาศวนัเปิดท าการศาลปกครองกลางแลว้ บรรดาเร่ืองท่ีร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกขซ่ึ์งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาหรือท่ีมีค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกขแ์ลว้แต่นายกรัฐมนตรียงัมิไดส้ั่ง
การ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถา้ศาลปกครองกลางเห็นวา่เป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีค า
พิพากษาต่อไป 

เพื่อความสะดวกในการด าเนินคดีปกครองของผูร้้องทุกข ์ถา้ไดมี้การเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาค
แลว้ เม่ือเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยงัศาลปกครองในภูมิภาคท่ีมีเขตอ านาจก็ได ้

การด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองท่ีโอนมาตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด ทั้งน้ี โดยไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

  
มาตรา ๑๐๔ ในระหวา่งท่ียงัไม่มีระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๘๔ ให้

น ากฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบักบัขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการ
ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ านาจหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายดงักล่าว 

ในระยะเร่ิมแรก ให้ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองท าการคดัเลือกขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองดว้ยกนัเอง
จ านวนสามคนเพ่ือเป็นกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชกัชา้ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งใดซ่ึงเป็น



กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองประกอบดว้ยกรรมการ
ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าท่ีมีอยู ่

  
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอ่ืนอยู่แลว้ในวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และมีลกัษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี ใหศ้าลนั้นด าเนินกระบวนพิจารณาและมีค า
พิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงท่ีสุด 

  
มาตรา ๑๐๖ สิทธิร้องทุกขต์่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัความ

รับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีท่ีไม่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ถือวา่เป็น
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรม 

  
มาตรา ๑๐๗ ในวาระเร่ิมแรกก่อนท่ีส านกังานศาลปกครองจะไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ ก.

ศป. จดัท าแผนงานในการด าเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจดัตั้งและการบริหารงานของส านกังานศาลปกครอง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดงักล่าว 

ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการตามแผนงานท่ี ก.ศป. เสนอตามความจ าเป็น 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บญัชี ๑) 
  

ชั้นศาล 
ชั้น 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

(บาท) 
  

ศาลปกครองสูงสุด 
  
  
  

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐   
๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ 

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐ 

 

ศาลปกครองชั้นตน้ 

 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ 

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐ 

 

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ ๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐   
  

บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บญัชี ๒) 
  

ชั้นศาล 
ชั้น 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

(บาท) 
  

ศาลปกครองสูงสุด 
  
  
  

๔ ประธานศาลปกครองสูงสุด ๖๙,๒๒๐ ๕๐,๐๐๐   
๓ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ 

๖๗,๐๖๐ ๔๒,๕๐๐ 

 

ศาลปกครองชั้นตน้ 

 

๒ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ 

๖๓,๙๒๐ ๔๑,๕๐๐ 

 

๑ ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ ๖๑,๘๖๐ ๓๐,๐๐๐   
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัให้
จดัตั้งศาลปกครองข้ึน เพ่ือใหมี้อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีขอ้พิพาททางกฎหมายปกครองระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั เก่ียวกบัการกระท าหรือการละเวน้
การกระท าท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การ
กระท าท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงตามอ านาจหนา้ท่ีของ
ศาลปกครองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง การกระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการ
ท าสัญญาทางปกครอง อนัเป็นเร่ืองของกฎหมายมหาชน  และโดยท่ีระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีปกติทัว่ ๆ ไป เพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
ตอ้งจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกนัเอกชนจะอยูใ่นฐานะเสียเปรียบท่ี
ไม่อาจทราบขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐได ้ในการพิจารณาจึงจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบไต่สวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงท่ีแทจ้ริง และ
ตอ้งมีตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และประชาชนทัว่ไป
ซ่ึงจะถูกกระทบในทางใดทางหน่ึงจากค าพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งตอ้งมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองท่ีเป็น
อิสระ ฉะนั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๔ ใหย้กเลิกบญัชีอตัราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบญัชีอตัราเงินประจ าต าแหน่งตุลาการ

ศาลปกครองทา้ยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใ้ชบ้ญัชีอตัราเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้ าหนดให้ตุลาการศาลปกครองไดรั้บเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ 
โดยเทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการตุลาการศาลยติุธรรมในระดบัเดียวกนัและเน่ืองดว้ย
ไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอตัราใหม่ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอตัราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งของตุลาการศาลปกครองใหเ้ท่าเทียมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  
มาตรา ๕ บทบญัญติัมาตรา ๔๕/๑ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัแก่บรรดาคดีท่ีได้

ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และยงัไม่ไดเ้สียค่าธรรมเนียมศาล 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบนัการฟ้องคดีปกครองท่ีขอให้ศาลสั่งให้ใช้
เงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นอนัสืบเน่ืองจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ ท าให้เป็นภาระแก่
คู่กรณีท่ีไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท าให้ไดรั้บความเดือนร้อนเกินสมควรถา้ไม่ไดรั้บยกเวน้



ค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลได ้
ประกอบกบัคดีดงักล่าว มีลกัษณะเดียวกบัคดีท่ีมีค  าขอให้ปลดเปล้ืองทุกข์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดต้ามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ สมควรก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองใหส้อดคลอ้งกนั จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๕  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใชบ้ญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลา
การศาลปกครองทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บญัชี ๑ ให้ใชต้ั้ งแต่วนัท่ี ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง บญัชี ๒ ให้ใชต้ั้งแต่วนัท่ี ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติม
บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตุลาการศาลปกครองเพ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปโดย
ปรับอตัราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละสาม ตั้งแต่วนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอตัราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีกใน
อตัราร้อยละห้า ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดให้ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิไดรั้บเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชัว่คราว เพื่อให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลอ้งกบัขา้ราชการประเภทต่าง ๆ นอกจากน้ี ใน
กรณีท่ีมีการปรับอตัราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพ่ิมเป็นร้อยละเท่ากนัทุกอตัราและไม่เกินร้อยละสิบของอตัราท่ีใช้
บงัคบัอยู ่สมควรก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเม่ือศาลปกครองไดเ้ปิดท าการแลว้ท าให้มีการแยก
สัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลความส าคญัอย่างยิ่ง ทั้งในเร่ืองของศาลท่ีมีเขตอ านาจเหนือคดี 
กฎหมายสารบญัญติัและกฎหมายวิธีสบญัญติัท่ีจะน ามาใชใ้นคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเป็นหลกัเกณฑใ์หม่ท่ีแมแ้ต่นกั
กฎหมายยงัถกเถียงเพ่ือคน้หาความหมายแนวทางท่ีเหมาะสมหรือควรจะเป็นในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐไดท้ าสัญญากบั
เอกชนหรือกบัหน่วยงานของรัฐดว้ยกนัในกิจกรรมท่ีหลากหลายตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น 
สัญญาจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาจา้งก่อสร้างอาคารถนนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนบัรวม
มูลค่าตามสญัญาเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเงินงบประมาณแผน่ดินจ านวนมาก แต่เน่ืองจากการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทาง
ปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
ยืน่ฟ้องคดีภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีมีเหตุแห่งการฟ้องคดีซ่ึง
เดิมสัญญาดงักล่าวมีอายคุวามถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เม่ือไดมี้การตีความสัญญาโดยศาลปกครอง
หรือคณะกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาลวา่เป็นสญัญาประเภทใด หากตีความวา่เป็นสญัญาทางปกครองจะ
ท าให้ก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหน่ึงปี เป็นเหตุให้ระยะเวลาฟ้องคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตาม
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแกไ้ขระยะเวลาฟ้องคดี
ดงักล่าวใหย้าวข้ึน นอกจากนั้นปัจจุบนัยงัมีปัญหาการตีความความหมายของเร่ืองประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบญัญติั
เร่ืองน้ีไวใ้นบทนิยาม เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการใชก้ฎหมายยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 



 


