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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วนัที� 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

เป็นปีที� 54 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศว่า 

                    โดยที�เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 

                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิขึ�นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปนี�  

                    มาตรา 1  พระราชบญัญติันี� เรียกวา่ "พระราชบญัญติัจดัตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง  

พ.ศ. 2542" 

                    มาตรา 2
(1)

 พระราชบญัญติันี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 

                    มาตรา 3  ในพระราชบญัญติั 

                    "หน่วยงานทางปกครอง" หมายความวา่  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่ง

อื�นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ�น รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดย

พระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที�

ไดรั้บมอบหมายให้ใชอ้าํนาจทางปกครองหรือให้ดาํเนินกิจการทางปกครอง 

                    "เจา้หนา้ที�ของรัฐ" หมายความวา่ 

                    (1) ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง คณะบุคคลหรือผูที้�ปฏิบตัิงานในหน่วยงานทางปกครอง 

                    (2) คณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ� งมีกฎหมายให้อาํนาจใน

การออกกฎ คาํสั�ง หรือมติใด ๆ ที�มีผลกระทบต่อบุคคล และ 

                    (3) บุคคลที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้

ของรัฐตาม (1) หรือ (2) 



                    "คณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พิพาท" หมายความวา่  คณะกรรมการที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายที�

มีการจดัองคก์รและวิธีพิจารณาสาํหรับการวินิจฉัยชี�ขาดสิทธิและหนา้ที�ตามกฎหมาย 

                    "ตุลาการศาลปกครอง" หมายความวา่  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล

ปกครองชั�นตน้ 

                    "ก.ศป." หมายความวา่  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

                    "คู่กรณี" หมายความวา่  ผูฟ้้องคดี ผูถู้กฟ้องคดี และใหห้มายความรวมถึงบุคคลหน่วยงาน

ทางปกครอง หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เขา้มาเป็นคู่กรณีดว้ยการร้องสอดไม่วา่จะโดยความสมคัรใจ

เอง หรือโดยถูกคาํสั�งศาลปกครองเรียกเขา้มาในคดี ทั�งนี�  เนื�องจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรืออาจถูก

กระทบจากผลแห่งคดีนั�น และเพื�อประโยชน์แห่งการดาํเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผูมี้สิทธิกระทาํ

การแทนดว้ย 

 

 

 

                    "คาํฟ้อง" หมายความวา่  การเสนอขอ้หาต่อศาลไม่วา่จะไดเ้สนอต่อศาลปกครองชั�นตน้

หรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะไดเ้สนอในขณะที�เริ�มคดีโดยคาํฟ้องหรือคาํร้องขอ หรือเสนอใน

ภายหลงัโดยคาํฟ้องเพิ�มเติมหรือแกไ้ข หรือฟ้องแยง้ หรือโดยสอดเขา้มาในคดีไม่ว่าดว้ยความสมคัร

ใจ หรือถูกบงัคบั หรือโดยมีคาํขอให้พิจารณาใหม่ 

                    "กฎ" หมายความวา่  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถิ�น ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัอื�นที�มีผลบงัคบัเป็นการทั�วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่

กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

                    "สัญญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาที�คู่สัญญาอยา่งนอ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็น

หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ� งกระทาํการแทนรัฐ และมีลกัษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญา

ที�ให้จดัทาํบริการสาธารณะ หรือจดัให้มีสิ�งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

                    มาตรา 4  ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบญัญติันี�  

                    มาตรา 5  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศที�ออกโดยที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป.โดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

                    มาตรา 6  ระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 44  และ

มาตรา 66 ตอ้งส่งให้สภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที�ออกระเบียบดงักล่าวเพื�อให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร



ตรวจสอบได ้ถา้ต่อมามีการเสนอญตัติและสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ส่ง

ระเบียบดงักล่าวใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิกทั�งหมด

เท่าที�มีอยู ่ใหย้กเลิกระเบียบใดไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ใหที้�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดดาํเนินการให้เป็นไปตามนั�น 

                    กาํหนดวนัตามวรรคหนึ�งใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม 

 

หมวด 1 

การจัดตั�งและเขตอาํนาจศาลปกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 7  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั�น คือ 

                    (1) ศาลปกครองสูงสุด 

                    (2) ศาลปกครองชั�นตน้ ไดแ้ก่ 

                        (ก) ศาลปกครองกลาง 

                        (ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 

 

                    มาตรา 8  ให้จดัตั�งศาลปกครองสูงสุดขึ�นมีที�ตั�งในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดัใกลเ้คียง 

                    ใหจ้ดัตั�งศาลปกครองกลางขึ�นมีที�ตั�งในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดัใกลเ้คียงโดยมีเขต

ตลอดทอ้งที�กรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดั

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัสมุทรสาคร 

                    ในระหว่างที�ศาลปกครองในภมิูภาคยงัมิไดมี้เขตอาํนาจในทอ้งที�ใดให้ศาลปกครองกลางมี

เขตอาํนาจในทอ้งที�นั�นดว้ย 

                    บรรดาคดีที�เกิดขึ�นนอกเขตอาํนาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื�น

ฟ้องต่อศาลปกครองกลางก็ได ้ทั�งนี�  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาลนั�นที�จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที�ยื�น

ฟ้องเช่นนั�นได ้เวน้แต่คดีที�โอนมาตามหลกัเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง 

                    การจดัตั�งและการกาํหนดเขตอาํนาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระทาํโดย

พระราชบญัญติั โดยคาํนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครองโดยจะกาํหนดใหเ้ขต

อาํนาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจงัหวดักไ็ด ้



                    ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิดทาํการเมื�อใดให้

ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดวนัเปิดทาํการของศาลปกครอง 

                    มาตรา 9  ศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั�งในเรื�องดงัต่อไปนี�  

                    (1) คดีพิพาทเกี�ยวกบัการที�หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐกระทาํการโดยไม่

ชอบดว้ยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาํสั�งหรือการกระทาํอื�นใดเนื�องจากกระทาํโดยไม่มีอาํนาจ

หรือนอกเหนืออาํนาจหน้าที�หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั�นตอน หรือ

วิธีการอนัเป็นสาระสาํคญัที�กาํหนดไวส้าํหรับการกระทาํนั�นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลกัษณะเป็นการ

เลือกปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นการสร้างขั�นตอนโดยไม่จาํเป็น 

หรือสร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

                    (2) คดีพิพาทเกี�ยวกบัการที�หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐละเลยต่อหนา้ที�

ตามที�กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

                    (3) คดีพิพาทเกี�ยวกบัการกระทาํละเมิดหรือความรับผดิอยา่งอื�นของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐอนัเกิดจากการใชอ้าํนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาํสั�งปกครอง หรือคาํสั�ง

อื�น หรือจากการละเลยต่อหน้าที�ตามที�กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวล่าชา้

เกินสมควร 

                    (4) คดีพิพาทเกี�ยวกบัสัญญาทางปกครอง 

                    (5) คดีที�มีกฎหมายกาํหนดใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล

เพื�อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระทาํหรือละเวน้กระทาํอยา่งหนึ�งอยา่งใด 

                    (6) คดีพิพาทเกี�ยวกบัเรื�องที�มีกฎหมายกาํหนดให้อยู่ในเขตอาํนาจศาลปกครองเรื�อง

ดงัต่อไปนี�ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลปกครอง 

                    (1) การดาํเนินการเกี�ยวกบัวินยัทหาร 

                    (2) การดาํเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่าย

ตุลาการ 

                    (3) คดีที�อยูใ่นอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ ศาลลม้ละลาย หรือศาลชาํนญัพิเศษอื�น 

                    มาตรา 10  ศาลปกครองชั�นตน้มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�มีอยูใ่นอาํนาจศาล

ปกครอง เวน้แต่คดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

                    มาตรา 11  ศาลปกครองสูงสุดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดงัต่อไปนี�  



                    (1) คดีพิพาทเกี�ยวกบัคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทตามที�ที�ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกาํหนด 

                    (2) คดีพิพาทเกี�ยวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที�ออกโดย

คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

                    (3) คดีที�มีกฎหมายกาํหนดใหอ้ยูใ่นอาํนาจศาลปกครองสูงสุด 

                    (4) คดีที�อุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครองชั�นตน้ 

 

หมวด 2 

ตุลาการศาลปกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 12  ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตาํแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดงัต่อไปนี�  

                    (1) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

                    (2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

                    (3) ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด 

                    (4) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

                    ทั�งนี�  ตามที� ก.ศป.กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

                    มาตรา 13  ผูที้�จะไดรั้บแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  

                    (1) มีสัญชาติไทย 

                    (2) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสี�สิบห้าปี 

                    (3) เป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผน่ดิน  ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ศป.

กาํหนด และ 

                    (4) มีคุณสมบติัอื�นอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

                        (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกขห์รือกรรมการ

กฤษฎีกา 

                        (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าตุลาการหัวหนา้คณะศาล

ปกครองชั�นตน้ 



                        (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าผูพิ้พากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า

หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 

                        (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าอยัการพิเศษประจาํเขตหรือ

เทียบเท่า 

                        (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือตาํแหน่ง

อื�นในหน่วยงานของรัฐที�เทียบเท่าตามที� ก.ศป.ประกาศกาํหนด 

                        (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์  

สังคมศาสตร์ หรือวิชาที�เกี�ยวกบัการบริหารราชการแผน่ดินในสถาบนัอุดมศึกษาและดาํรงตาํแหน่งหรือ

เคยดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยห์รือศาสตราจารยพิ์เศษ 

                        (ช) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบปี และมีประสบการณ์

ในคดีปกครองตามหลกัเกณฑที์� ก.ศป.ประกาศกาํหนด 

 

 

 

                    มาตรา 14  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในขณะดาํรง

ตาํแหน่ง ดงัต่อไปนี�  

                    (1) เป็นขา้ราชการอื�นซึ� งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 

                    (2) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

                    (3) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ�น ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นกรรมการ 

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งที�รับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที�ใน

พรรคการเมือง 

                    (4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

                    (5) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก ก.ศป. 

                    (6) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือที�ปรึกษา หรือดาํรงตาํแหน่งอื�นใดที�มีลกัษณะงานคลา้ยกนั

ในห้างหุน้ส่วนบริษทั 

                    (7) เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยา่งอื�นหรือดาํรงตาํแหน่งหรือ

ประกอบการใด ๆ อนัขดัต่อการปฏิบติัหนา้ที�ตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนด 



                    มาตรา 15  ให้ ก.ศป.พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัตามมาตรา 13 และมีความ

เหมาะสมที�จะแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลว้ใหเ้สนอรายชื�อต่อนายกรัฐมนตรีและให้

นายกรัฐมนตรีนาํรายชื�อดงักล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บ

รายชื�อ เมื�อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ แต่งตั�ง 

                    ให้ ก.ศป.พิจารณาคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ�งเป็นประธานศาลปกครอง

สูงสุด แลว้ใหเ้สนอชื�อต่อนายกรัฐมนตรี และใหน้ายกรัฐมนตรีนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา

ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บการเสนอชื�อ เมื�อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความ

กราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�ง 

                    การแต่งตั�งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ดาํรงตาํแหน่งรองประธานศาลปกครอง

สูงสุดและตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุด ให้ ก.ศป.พิจารณาคดัเลือกแลว้ให้นายกรัฐมนตรีนาํ

ความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งต่อไป 

                    วิธีการคดัเลือกประธานศาลปกครองสูงสุง รองประธานศาลปกครองสูงสุดตุลาการหัวหนา้

คณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดย

ความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    มาตรา 16  ผูซึ้� งไดรั้บความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดาํรงตาํแหน่งตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 14 ตอ้งลาออกจากการที�เป็นบุคคลซึ� งมีลกัษณะตอ้งห้ามหรือ

แสดงหลกัฐานใหเ้ป็นที�เชื�อไดว้่าตนไดเ้ลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ  อนัมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

                    มาตรา 17  ในศาลปกครองชั�นตน้แต่ละศาล ใหมี้ตาํแหน่งตุลาการศาลปกครองดงัต่อไปนี�  

                    (1) อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ 

                    (2) รองอธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ 

                    (3) ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั�นตน้ 

                    (4) ตุลาการศาลปกครองชั�นตน้ 

                    ทั�งนี�  ตามจาํนวนที� ก.ศป.กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรและ

วฒิุสภา 

                    มาตรา 18  ผูที้�จะไดรั้บแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้ตอ้งมีคุณสมบตัิ

ดงัต่อไปนี�  

                    (1) มีสัญชาติไทย 



                    (2) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสามสิบหา้ปี 

                    (3) เป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผน่ดิน  ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ศป. 

กาํหนด และ 

                    (4) มีคุณสมบติัอื�นอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

                        (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนกังานผูรั้บผดิชอบสาํนวนหรือเลขานุการ

กรรมการร่างกฎหมายในสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกวา่สามปี 

                        (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกว่าสามปีในตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองใน

ระดบัที� ก.ศป.กาํหนด 

                        (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกว่าสามปีในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าผูพิ้พากษาศาล

แพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง 

                        (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกว่าสามปีในตาํแหน่งอยัการจงัหวดัหรือ

เทียบเท่า 

                        (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่นอ้ยกว่าสามปีในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าขา้ราชการพล

เรือนระดบั 8 หรือตาํแหน่งอื�นในหน่วยงานของรัฐที�เทียบเท่า  ทั�งนี�  ตามที� ก.ศป.ประกาศกาํหนด 

                        (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

สังคมศาสตร์ หรือวิชาที�เกี�ยวกบัการบริหารราชการแผน่ดินในสถาบนัอุดมศึกษาและดาํรงตาํแหน่งหรือ

เคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยพิ์เศษไม่น้อยกวา่สามปี 

                        (ช) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงาน

ของรัฐนบัแต่สาํเร็จการศึกษาระดบัดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สิบปี หรือสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก

สาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนบัแต่สาํเร็จการศึกษาระดบัดงักล่าวไม่นอ้ย

กวา่หกปี 

                        (ซ) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี และมี

ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ศป. ประกาศกาํหนด 

                    ใหน้าํความในมาตรา 14 และมาตรา 16 มาใชบ้งัคบัแก่ตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้โดย

อนุโลม 



                    มาตรา 19  ให้ ก.ศป.พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัตามมาตรา 18 และมีความ

เหมาะสมที�จะแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้ แลว้ใหเ้สนอรายชื�อต่อนายกรัฐมนตรีและให้

นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�ง 

                    ให้ ก.ศป.พิจารณาคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้ เพื�อดาํรงตาํแหน่งอธิบดีศาล

ปกครองชั�นตน้ รองอธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ และตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั�นตน้ แลว้ให้

เสนอรายชื�อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ แต่งตั�ง 

                    ใหน้าํความในมาตรา 15 วรรคสี�  มาใชบ้งัคบัแก่การแต่งตั�งตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้

โดยอนุโลม 

                    มาตรา 20  ก่อนเขา้รับหน้าที�ตุลาการศาลปกครองครั� งแรก ตุลาการศาลปกครองตอ้งถวาย

สัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริยด์ว้ยถอ้ยคาํดงัต่อไปนี�   

 

 

                    "ขา้พระพุทธเจา้ (ชื�อผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตยป์ฏิญาณว่า ขา้พระพุทธเจา้จะจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริย ์และจะปฏิบตัิหนา้ที�ในพระปรมาภิไธยดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตโดยปราศจากอคติทั�ง

ปวง เพื�อให้เกิดความยตุิธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจกัรทั�งจะรักษาไวแ้ละ

ปฏิบติัตามซึ�งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ" 

                    มาตรา 21  ตุลาการศาลปกครองพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

                    (1) ตาย 

                    (2) ลาออก 

                    (3) สิ�นปีงบประมาณที�ตุลาการศาลปกครองผูน้ั�นมีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์เวน้แต่จะ

ผา่นการประเมินสมรรถภาพใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปตามมาตรา 31 

                    (4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 18 

                    (5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                    (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือนไม่

สมประกอบ  

                    (7) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที�จะเป็นตุลาการศาลปกครองตามที�ระบุไวใ้น

ประกาศที� ก.ศป.กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



                    (8) ถูกสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา 22 

                    (9) ถูกไล่ออกตามมาตรา 23 

                    การพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึ�งนอกจาก (1) ใหน้าํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

                    มาตรา 22  ตุลาการศาลปกครองตอ้งประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาล

ปกครองตามที� ก.ศป.กาํหนด 

                    ก.ศป.อาจมีมติใหตุ้ลาการศาลปกครองผูใ้ดออกจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการไดใ้นกรณีที�กฎหมายดงักล่าวบญัญติัให้ผูถ้กูสั�งให้ออกมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ

บาํนาญ แต่การให้ออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนให้ทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�ดว้ย 

                    (1) ปฏิบติัหนา้ที�บกพร่องอยา่งร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที�กาํหนดในวินยั

แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

                    (2) หยอ่นความสามารถในอนัที�จะปฏิบติัหนา้ที�ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติัหน้าที�

ราชการไดโ้ดยสมํ�าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ 

                    (3) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกในความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ 

                    (4) มีกรณีตามมาตรา 21 (4) (5) (6) หรือ (7) 

                    มาตรา 23  ก.ศป.อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี�  

                    (1) ทุจริตต่อหนา้ที�ราชการ 

                    (2) กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรงตามที�กาํหนดในวนิัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

                    (3) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 

                    มาตรา 24  ในการพิจารณาใหตุ้ลาการศาลปกครองพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา 22 

(1) (2) หรือ (4) ประกอบกบัมาตรา 21 (4) หรือ (7) หรือตามมาตรา 23 (1) หรือ (2) ให้ ก.ศป.ตั�ง

คณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้

จาํนวนสี�คน และกรรมการขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนซึ�งไดรั้บ

แต่งตั�งจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจาํนวนหนึ�งคน เป็นกรรมการ เพื�อทาํการสอบสวน 

                    ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอาํนาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือ

บุคคลใดให้ขอ้เทจ็จริง ให้ถอ้ยคาํ หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวกบัเรื�องที�สอบสวนได ้



                    ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ�ง ถา้ ก.ศป.เห็นว่าการให้ผูถู้กสอบสวน

หรือพิจารณาปฏิบติัหนา้ที�ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติใหพ้กัราชการก็ได ้

                    การให้พกัราชการนั�น ใหพ้กัตลอดเวลาที�สอบสวนหรือพิจารณา เมื�อสอบสวนหรือ

พิจารณาเสร็จแลว้ ถา้ปรากฏว่าผูถู้กให้พกัราชการมิไดก้ระทาํการตามที�ถูกสอบสวนหรือพิจารณากใ็ห้ผู ้

นั�นคงอยูใ่นราชการตามเดิม 

                    วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถู้กกล่าวหาและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    มาตรา 25  ตุลาการศาลปกครองผูใ้ดพน้จากตาํแหน่งไปโดยมิไดมี้ความผดิและมิใช่เป็น

การพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา 21 วรรคหนึ�ง (5) มาตรา 22 หรือมาตรา 23 ก.ศป.อาจพิจารณาคดัเลือกผู ้

นั�นให้กลบัเขา้รับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในตาํแหน่งไม่สูงกว่าตาํแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็

ได ้ถา้ผูน้ั�นมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 18 แลว้แต่กรณี 

                    มาตรา 26  ตุลาการศาลปกครองผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการให้ยื�นหนงัสือขอ

ลาออก เมื�อประธานศาลปกครองสูงสุดสั�งอนุญาตแลว้ให้ถือวา่พน้จากตาํแหน่ง 

                    ในกรณีที�ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื�อดาํรงตาํแหน่งที�กาํหนดโดยรัฐธรรมนูญตาํแหน่ง

ทางการเมือง หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั�ง ใหก้ารลาออกมีผลตั�งแต่วนัที�ผูน้ั�นลาออก 

                    นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจาํเป็นเพื�อประโยชน์แก่

ทางราชการ จะยบัย ั�งการอนุญาตให้ลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัที�ขอลาออกก็ได ้

                    มาตรา 27  การยา้ยตุลาการศาลปกครองผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งอื�นในศาลปกครองจะตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากตุลาการศาลปกครองผูน้ั�น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอาํนาจแต่งตั�ง

ได ้โดยความเห็นชอบของ ก.ศป.ตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลา

การในศาลปกครองสูงสุด 

                    ความในวรรคหนึ�งมิให้ใชบ้งัคบักบัการเลื�อนตาํแหน่งใหสู้งขึ�น หรือเป็นการยา้ย

ประจาํปี หรือเป็นกรณีที�อยูใ่นระหว่างถูกดาํเนินการทางวินยั หรือตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาที�ศาลมี

คาํสั�งประทบัฟ้องแลว้ 

                    มาตรา 28  ประธานศาลปกครองสูงสุดตอ้งรับผดิชอบให้งานของศาลปกครองเป็นไปโดย

เรียบร้อยตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบตัิหนา้ที�ตามที�ประธานศาลปกครองสูงสุด

มอบหมาย 



                    อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ตอ้งรับผดิชอบให้งานของศาลนั�นเป็นไปโดยเรียบร้อยตาม

ระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยมีรอง

อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ช่วยปฏิบติัหนา้ที�ตามที�อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้มอบหมาย 

                    ในกรณีที�ตาํแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั�นตน้วา่งลง หรือมี

แต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ หรือ

ตุลาการศาลปกครองอื�น แลว้แต่กรณี ปฏิบติัหนา้ที�แทนตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบ

ของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผูป้ฏิบติัหนา้ที�แทนยอ่มมีอาํนาจหนา้ที�เช่นเดียวกบัผู้

ซึ� งตนแทน 

                    มาตรา 29 การเปลี�ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคค์ณะหนึ�งองคค์ณะใดเนื�องจากตุลา

การศาลปกครองผูใ้ดพน้จากตาํแหน่ง ถูกพกัราชการ ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง

อื�น เจ็บป่วย หรือมีเหตุจาํเป็นอื�นทาํให้ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�ที�ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาํหนด 

                    ตุลาการศาลปกครองซึ�งเขา้มาแทนที�ตามวรรคหนึ�ง ให้มีอาํนาจตรวจสาํนวนและลงลายมือ

ชื�อในคาํพิพากษาได ้

                    มาตรา 30  ตุลาการศาลปกครองให้ไดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามบญัชีทา้ย

พระราชบญัญติันี�  

                    เมื�อเริ�มตน้ปีงบประมาณประจาํปี ให้ตุลาการศาลปกครองแต่ละคนไดรั้บเงินเดือนและเงิน

ประจาํตาํแหน่งเพิ�มขึ�นจากเดิมที�ไดรั้บอยูเ่ป็นจาํนวนเท่ากบัอตัราการเปลี�ยนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค

ของปีที�ล่วงมาที�กระทรวงพาณิชยค์าํนวณเพื�อใชใ้นราชการ 

                    ตุลาการศาลปกครองให้ไดรั้บค่าพาหนะเดินทาง ค่าที�พกั และค่าใชจ่้ายอื�นในกรณีเดินทาง

ไปราชการ ทั�งนี�  ตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                    เพื�อประโยชน์ในการรับบาํเหน็จบาํนาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นขา้ราชการตาม

กฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ในการนี� ใหส้าํนกังานศาลปกครองเป็นเจา้หนา้ที�

ควบคุมการเกษียณอายขุองตุลาการศาลปกครอง 

                    มาตรา 31  ให้ ก.ศป.จดัให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ของตุลาการศาล

ปกครองที�จะมีอายคุรบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถดัไป 

                    หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ตามวรรคหนึ�งให้เป็นไป

ตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนดโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



                    ตุลาการศาลปกครองซึ�งผา่นการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ�ง ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป

ไดจ้นถึงวนัสิ�นปีงบประมาณที�ผูน้ั�นมีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

                    มาตรา 32  ให้กรณีที�ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นผูใ้ดไดรั้บ

แต่งตั�งเป็นตุลาการศาลปกครอง เพื�อประโยชน์ในการรับบาํเหน็จบาํนาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลา

ทาํงานของผูน้ั�นในขณะที�เป็นขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นเวลา

ราชการของตุลาการศาลปกครองผูน้ั�น และใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการหรือ

กฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                    มาตรา 33  เครื�องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายใหเ้ป็นไปตามที� ก.ศป.

ประกาศกาํหนด 

                    วนัและเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการและการลาหยดุราชการของตุลาการศาลปกครองให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑที์� ก.ศป.ประกาศกาํหนด 

                    มาตรา 34  ในการปฏิบติัหนา้ที� ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจา้พนกังานในตาํแหน่งตุลา

การตามประมวล-กฎหมายอาญา 

 

 

 

หมวด 3 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 35  กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้รงคุณวุฒิใน ก.ศป.ตามมาตรา 279  ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี�  

                    (1) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ�ง (2) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยตอ้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจาํนวนหกคน ซึ�งไดรั้บเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด และเป็นตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้จาํนวนสามคนซึ� งไดรั้บเลือกจากตุลาการใน

ศาลปกครองชั�นตน้ 

                    (2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ�ง (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 13 และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 14 

                    ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. 



                    มาตรา 36  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ�ง (2) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยให้ใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั ในการนี� ใหเ้ลขาธิการสาํนักงาน

ศาลปกครองจดัทาํบญัชีรายชื�อบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเลือกโดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้ ส่งไปยงัตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล

ปกครองชั�นตน้ แลว้แต่กรณี และใหแ้จง้กาํหนดวนั เวลา และสถานที�ที�จะทาํการเลือกไปดว้ย 

                    ให้มีคณะกรรมการดาํเนินการเลือกประกอบดว้ยเลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองตุลาการ

ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสามคนซึ�งประธานศาล

ปกครองสูงสุดเป็นผูค้ดัเลือก เป็นกรรมการ มีหนา้ที�ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการเลือกกรรมการตุลา

การผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ�ง การตรวจนบัคะแนนและการประกาศผลการเลือก 

                    ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกตอ้งและเรียบร้อย 

                    มาตรา 37  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ�ง (3) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยซึ� งไดรั้บเลือกจากวุฒิสภา ใหวุ้ฒิสภาตั�งคณะกรรมาธิการขึ�นคณะหนึ�งเพื�อ

พิจารณาเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นสมควรจาํนวนหกคนต่อวุฒิสภาเพื�อพิจารณาต่อไป 

                    มาตรา 38  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ�ง (3) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยซึ� งไดรั้บเลือกจากคณะรัฐมนตรี ใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอชื�อบุคคลที�

เห็นสมควรจะไดรั้บเลือกต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาลงมติ 

                    มาตรา 39  กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 35 วรรคหนึ�ง (1) และ (2) ให้อยูใ่น

ตาํแหน่งคราวละสองปีโดยอาจไดรั้บเลือกใหม่ไดอี้ก แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

                    ถา้ตาํแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ใหด้าํเนินการเพื�อให้มีการเลือกซ่อมภายในหกสิบวนันบั

แต่วนัที�ตาํแหน่งวา่งลง เวน้แต่วาระการอยูใ่นตาํแหน่งของกรรมการผูน้ั�นจะเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่

ดาํเนินการเลือกซ่อมก็ได ้

                    กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ�งไดรั้บเลือกซ่อมให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยู่

ของผูซึ้� งตนแทน 

                    มาตรา 40  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตาม

มาตรา 35 วรรคหนึ�ง (1) และ (2) พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

                    (1) ตาย 

                    (2) ลาออก 

                    (3) พน้จากตาํแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้ ใน

กรณีที�เป็นกรรมการตามมาตรา 35 วรรคหนึ�ง (1) 



                    (4) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 13 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 14 

                    มาตรา 41  การประชุมของ ก.ศป. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน

กรรมการทั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

                    ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หร้องประธานศาล

ปกครองสูงสุดปฏิบตัิหนา้ที�แทน ถา้ไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที�

ได ้ใหที้�ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ� งเป็นประธานในที�ประชุม 

                    ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการใน ก.ศป.ว่างลง ให้กรรมการที�เหลือปฏิบติัหนา้ที�ต่อไปได ้แต่

ตอ้งมีกรรมการเหลือพอที�จะเป็นองคป์ระชุม 

                    การวินิจฉัยชี�ขาดให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออก

เสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

                    ให้ ก.ศป.มีอาํนาจออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประชุมและการลงมติ 

                    ให้ ก.ศป.มีอาํนาจแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อดาํเนินการใด ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

 

หมวด 4 

วิธีพิจารณาคดปีกครอง 

--------------- 

ส่วนที� 1 

การฟ้องคดปีกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 42  ผูใ้ดไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ

อาจหลีกเลี�ยงไดอ้นัเนื�องจากการกระทาํหรือการงดเวน้การกระทาํของหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจา้หนา้ที�ของรัฐหรือมีขอ้โตแ้ยง้เกี�ยวกบัสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื�นใดที�อยูใ่นเขตอาํนาจศาล

ปกครองตามมาตรา 9 และการแกไ้ขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยติุขอ้โตแ้ยง้

นั�น ตอ้งมีคาํบงัคบัตามที�กาํหนดในมาตรา 72 ผูน้ั�นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

                    ในกรณีที�มีกฎหมายกาํหนดขั�นตอนหรือวิธีการสาํหรับการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือ

เสียหายในเรื�องใดไวโ้ดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื�องนั�นจะกระทาํไดต้่อเมื�อมีการดาํเนินการตาม

ขั�นตอนและวธีิการดงักล่าว และไดมี้การสั�งการตามกฎหมายนั�นหรือมิไดมี้การสั�งการภายในเวลาอนั

สมควร หรือภายในเวลาที�กฎหมายนั�นกาํหนด 



                    มาตรา 43  ในกรณีที�ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระทาํใดของ

หน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื�องพร้อม

ความเห็นต่อศาลปกครองได ้ในการเสนอความเห็นดงักล่าวผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภามีสิทธิและ

หนา้ที�เสมือนหนึ�งเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 

                    มาตรา 44  การดาํเนินการทั�งปวงเกี�ยวกบัการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคลหน่วยงาน

ทางปกครอง หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐเขา้มาเป็นคู่กรณีในคดี การดาํเนินกระบวนพิจารณาการรับฟัง

พยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที�บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัินี�  ใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดโดยระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    มาตรา 45  คาํฟ้องให้ใชถ้อ้ยคาํสุภาพและตอ้งมี 

                    (1) ชื�อและที�อยูข่องผูฟ้้องคดี 

                    (2) ชื�อหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งอนัเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 

                    (3) การกระทาํทั�งหลายที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั�งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี�ยวกบัการกระทาํดงักล่าว 

                    (4) คาํขอของผูฟ้้องคดี 

                    (5) ลายมือชื�อของผูฟ้้องคดี ถา้เป็นการยื�นฟ้องคดีแทนผูอื้�นจะตอ้งแนบใบมอบฉันทะให้

ฟ้องคดีมาดว้ย 

                    คาํฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ�ง หรือไม่ชดัเจน หรือไม่อาจเขา้ใจไดใ้ห้สาํนักงาน

ศาลปกครองให้คาํแนะนาํแก่ผูฟ้้องคดีเพื�อดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมคาํฟ้องนั�นให้ถูกตอ้ง ในการนี� ให้ถือ

วนัที�ยื�นฟ้องครั� งแรกเป็นหลกัในการนับอายคุวาม 

                    ในกรณีที�มีผูป้ระสงคจ์ะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกนั บุคคลเหล่านั�นอาจยื�นคาํ

ฟ้องร่วมกนัเป็นฉบบัเดียว โดยจะมอบหมายให้ผูฟ้้องคดีคนใดเป็นผูแ้ทนของผูฟ้้องคดีทุกคนในการ

ดาํเนินคดีต่อไปกไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี� ให้ถือว่าการกระทาํของผูแ้ทนผูฟ้้องคดีในกระบวนพิจารณาผกูพนั

ผูฟ้้องคดีทุกคน 

                    การฟ้องคดีไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล เวน้แต่การฟ้องคดีขอให้สั�งให้ใชเ้งินหรือส่งมอบ

ทรัพยสิ์นอนัสืบเนื�องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ�ง (3) หรือ (4) ใหเ้สียค่าธรรมเนียมศาลในอตัราร้อย

ละสองจุดหา้ของทุนทรัพย ์แต่ไม่เกิน 

สองแสนบาท 



                    ในการดาํเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะดาํเนินการทั�งปวงดว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจ

ใหท้นายความหรือบุคคลอื�นซึ� งมีคุณสมบตัิตามระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดกาํหนดเพื�อฟ้องคดีหรือดาํเนินการแทนได ้

                    มาตรา 46  คาํฟ้องให้ยื�นต่อพนักงานเจา้หน้าที�ของศาลปกครอง ในการนี�อาจยื�นคาํฟ้องโดย

ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้และเพื�อประโยชน์ในการนบัอายคุวามให้ถือว่าวนัที�ส่งคาํฟ้องแก่เจา้

พนกังานไปรษณียเ์ป็นวนัที�ยื�นคาํฟ้องต่อศาลปกครอง 

                    มาตรา 47  การฟ้องคดีที�อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครองชั�นตน้ ให้ยื�นฟ้องต่อศาล

ปกครองชั�นตน้ที�ผูฟ้้องคดีมีภูมิลาํเนาหรือที�มูลคดีเกิดขึ�นในเขตศาลปกครองชั�นตน้นั�น 

                    การฟ้องคดีที�อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครองสูงสุด ใหย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

                    ในกรณีที�ศาลปกครองใดพิพากษาวา่คดีที�ฟ้องต่อศาลปกครองนั�นอยูใ่นเขตอาํนาจของศาล

ปกครองอื�น ใหส่้งคาํฟ้องนั�นไปให้ศาลปกครองที�มีเขตอาํนาจเพื�อพิจารณา ในกรณีที�ศาลปกครอง

ชั�นตน้มีความเห็นขดัแยง้กนัในเรื�องเขตอาํนาจศาล ให้ศาลปกครองที�รับคาํฟ้องไวห้ลงัสุดเสนอ

ความเห็นต่อศาลปกครองสูงสุดเพื�อมีคาํสั�งในเรื�องเขตอาํนาจศาล 

                    การพิจารณาคดีที�ยื�นไวต่้อศาลปกครองใดจะตอ้งกระทาํในศาลปกครองนั�นตามวนัเวลาทาํ

การ เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุฉุกเฉินหรือจาํเป็นหรือเพื�อความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั�งให้

ดาํเนินการพิจารณาในสถานที�อื�นหรือในวนัหยดุหรือในวนัเวลาใดกไ็ด ้

                    มาตรา 48  ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผูป้ระกาศสถานที�ตั�งและวนัเวลาทาํการ

ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา 

                    ศาลปกครองแห่งหนึ�ง ๆ อาจมีสถานที�ทาํการเฉพาะการไดต้ามจาํนวนที�เหมาะสมตามที�

ประธานศาลปกครองสูงสุดจะไดป้ระกาศสถานที�ตั�งและวนัเวลาทาํการของสถานที�ทาํการเฉพาะการใน

ราชกิจจานุเบกษา 

                    ที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอาํนาจกาํหนดให้การยื�นฟ้องและการ

ดาํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใดเกี�ยวกบัการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทาํ ณ สถานที�ทาํการ

เฉพาะการของศาลปกครองกไ็ด ้

                    มาตรา 49  การฟ้องคดีปกครองจะตอ้งยื�นฟ้องภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนบัแต่วนัที�พน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ผูฟ้้องคดีไดมี้หนังสือร้องขอต่อ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐเพื�อใหป้ฏิบติัหนา้ที�ตามที�กฎหมายกาํหนดและไม่ไดรั้บ

หนงัสือชี�แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐหรือ 



ไดรั้บแต่เป็นคาํชี�แจงที�ผูฟ้้องคดีเห็นวา่ไม่มีเหตุผล แลว้แต่กรณี เวน้แต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกาํหนด

ไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

                    มาตรา 50  คาํสั�งใดที�อาจฟ้องต่อศาลปกครองได ้ให้ผูอ้อกคาํสั�งระบุวธีิการยื�นคาํฟ้องและ

ระยะเวลาสาํหรับยื�นคาํฟ้องไวใ้นคาํสั�งดงักล่าวดว้ย 

                    ในกรณีที�ปรากฏต่อผูอ้อกคาํสั�งใดในภายหลงัว่า ตนมิไดป้ฏิบติัตามวรรคหนึ�งให้ผูน้ั�น

ดาํเนินการแจง้ขอ้ความซึ� งพึงระบุตามวรรคหนึ�งให้ผูรั้บคาํสั�งทราบโดยไม่ชกัชา้ในกรณีนี� ให้ระยะเวลา

สาํหรับยื�นคาํฟ้องเริ�มนบัใหม่นบัแต่วนัที�ผูรั้บคาํสั�งไดรั้บแจง้ขอ้ความดงักล่าว 

                    ถา้ไม่มีการแจง้ใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาสาํหรับยื�นคาํฟ้องมีกาํหนดนอ้ยกว่าหนึ�ง

ปี ให้ขยายเวลาสาํหรับยื�นคาํฟ้องเป็นหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�ง 

                    มาตรา 51  การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ� ง (3) หรือ (4) ให้ยื�นฟ้องภายในหนึ�งปีนบัแต่

วนัที�รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�มีเหตุแห่งการฟ้องคดี 

                    มาตรา 52  การฟ้องคดีปกครองที�เกี�ยวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของ

บุคคลจะยื�นฟ้องคดีเมื�อใดก็ได ้

                    การฟ้องคดีปกครองที�ยื�นเมื�อพน้กาํหนดเวลาการฟ้องคดีแลว้ ถา้ศาลปกครองเห็นว่าคดีที�

ยื�นฟ้องนั�นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจาํเป็นอื�นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคาํขอ ศาล

ปกครองจะรับไวพิ้จารณากไ็ด ้

                    มาตรา 53  ในกรณีที�คู่กรณีฝ่ายหนึ�งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดีให้ศาล

ปกครองรอการพิจารณาไปจนกวา่ทายาท ผูจ้ดัการมรดก ผูป้กครองทรัพยม์รดก หรือผูสื้บสิทธิของ

คู่กรณีผูน้ั�นจะมีคาํขอเขา้มาแทนที�คู่กรณีผูถึ้งแก่ความตาย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจะมีคาํขอเขา้มา โดยมีคาํ

ขอเขา้มาเองหรือโดยที�ศาลหมายเรียกให้เขา้มา เนื�องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดมีคาํขอ คาํขอเช่นว่านี�

จะตอ้งยื�นภายในกาํหนดหนึ�งปีนบัแต่วนัที�คู่กรณีผูน้ั�นถึงแก่ความตาย 

                    ถา้ไม่มีคาํขอของบุคคลดงักล่าว หรือไม่มีคาํขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดภายในเวลาที�

กาํหนดตามวรรคหนึ�ง ศาลปกครองจะมีคาํสั�งจาํหน่ายคดีนั�นก็ได ้

 

ส่วนที� 2 

การดําเนินคดปีกครอง 

--------------- 

 



                    มาตรา 54  ศาลปกครองสูงสุดตอ้งมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยา่งนอ้ยหา้คนจึงจะ

เป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา 

                    ศาลปกครองชั�นตน้ตอ้งมีตุลาการในศาลปกครองชั�นตน้อยา่งนอ้ยสามคนจึงจะเป็นองค์

คณะพิจารณาพิพากษา 

                    มาตรา 55  การพิจารณาพิพากษาคดีตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิ�นไปโดยเร็วแต่ตอ้งเปิดโอกาส

ให้คู่กรณีชี�แจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบคาํชี�แจงของตนตามควรแก่กรณีแต่การชี�แจงตอ้งทาํ

เป็นหนงัสือ เวน้แต่เป็นกรณีที�ศาลอนุญาตให้ชี�แจงดว้ยวาจาต่อหนา้ศาล 

                    คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลกัฐานที�แต่ละฝ่ายไดย้ื�นไวใ้นสาํนวน เวน้แต่กรณีใดมี

กฎหมายคุม้ครองให้ไม่ตอ้งเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจาํเป็นตอ้งไม่เปิดเผยเพื�อมิใหเ้กิดความ

เสียหายแก่การดาํเนินงานของรัฐ แต่กรณีที�ไม่เปิดเผยดงักล่าวศาลปกครองจะนาํมาใชรั้บฟังในการ

พิจารณาพิพากษาคดีไม่ได ้

                    ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอ้เทจ็จริงไดต้าม

ความเหมาะสม ในการนี�  ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ชี�ยวชาญหรือ

พยานหลกัฐานอื�นนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณีไดต้ามที�เห็นสมควร 

                    พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�ศาลปกครองเรียกมาใหถ้อ้ยคาํหรือทาํความเห็นต่อศาล

ปกครองมีสิทธิไดรั้บคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                    มาตรา 56  เมื�อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด  การจ่ายสาํนวนคดีในศาลปกครองนั�นให้

ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

                    (1) ในกรณีที�มีการจดัองคค์ณะที�มีความเชี�ยวชาญในประเภทคดีดา้นใดดา้นหนึ�งเป็นการ

เฉพาะ ตอ้งจ่ายสาํนวนคดีให้ตรงกบัความเชี�ยวชาญขององคค์ณะที�จดัไว ้

                    (2) ในกรณีที�มีการแบ่งพื�นที�รับผดิชอบคดีขององคค์ณะ ตอ้งจ่ายสาํนวนคดีที�มีมูลคดี

เกิดขึ�นในพื�นที�ให้แก่องคค์ณะที�จดัไว ้

                    (3) ในกรณีที�ไม่มีการจดัองคค์ณะตาม (1) หรือ (2) หรือมีการจดัไวล้กัษณะเดียวกนัหลาย

องคค์ณะ หรือองคค์ณะที�รับผิดชอบคดีดงักล่าวมีคดีคา้งการพิจารณาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึ� งหากจ่าย

สาํนวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะนั�นจะทาํให้คดีล่าชา้ หรือกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรม ใหจ่้ายสาํนวน

คดีโดยใชว้ิธีการใดที�ไม่อาจคาดหมายไดล่้วงหนา้วา่จะจ่ายสาํนวนคดีให้แก่องคค์ณะใด 

                    เมื�อองคค์ณะในศาลปกครองใดไดรั้บสาํนวนคดีแลว้ ใหตุ้ลาการหัวหนา้คณะศาลปกครอง

สูงสุดหรือตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั�นตน้ในองคค์ณะนั�น แลว้แต่กรณี แต่งตั�งตุลาการศาล

ปกครองในคณะของตนคนหนึ�งเป็นตุลาการเจา้ของสาํนวน เพื�อเป็นผูด้าํเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริง



จากคาํฟ้อง คาํชี�แจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง  ทั�งนี�   โดยมีพนกังานคดี

ปกครองเป็นผูช่้วยดาํเนินการตามที�ตุลาการเจา้ของสาํนวนมอบหมาย 

                    เมื�อไดม้อบสาํนวนคดีให้แก่ตุลาการเจา้ของสาํนวนคนใดแลว้ หรือไดจ่้ายสาํนวนคดีใหแ้ก่

องคค์ณะใดแลว้ หา้มมิให้มีการเรียกคืนสาํนวนคดีหรือโอนสาํนวนคดี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี�  

                    (1) เมื�อมีการโอนคดีตามที�ระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาํหนด 

                    (2) เมื�อมีการคดัคา้นตุลาการเจา้ของสาํนวนสําหรับกรณีเรียกคืนสาํนวนหรือตุลาการศาล

ปกครองในองคค์ณะพิจารณาพิพากษานั�นถูกคดัคา้น หรือไม่ครบองคค์ณะสาํหรับกรณีโอนสาํนวน 

                    (3) เมื�อตุลาการเจา้ของสาํนวนหรือองคค์ณะพิจารณาพิพากษามีคดีคา้งการพิจารณาอยูเ่ป็น

จาํนวนมากซึ� งจะทาํให้การพิจารณาคดีล่าชา้ และตุลาการเจา้ของสาํนวนหรือองคค์ณะพิจารณาพิพากษา

ขอสละสาํนวนคดีที�ตนรับผดิชอบอยู ่

                    มาตรา 57  ให้ตุลาการเจา้ของสาํนวนทาํหนา้ที�ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอ้เทจ็จริง

และขอ้กฎหมายต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคดีนั�น 

                    ในระหว่างการดาํเนินการของตุลาการเจา้ของสาํนวนตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ปิดโอกาสให้

คู่กรณีไดท้ราบถึงขอ้อา้งหรือขอ้แยง้ของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลกัฐานของฝ่ายตนเพื�อ

ยนืยนัหรือหักลา้งขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายได ้เมื�อตุลาการเจา้ของสาํนวนเห็นว่าไดร้วบรวม

ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเพียงพอแลว้ ให้ตุลาการเจา้ของสาํนวนทาํความเห็นเสนอใหอ้งคค์ณะ

พิจารณาพิพากษาเพื�อพิจารณาคดีต่อไป 

                    ในการใหโ้อกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ใหตุ้ลาการเจา้ของสาํนวนกาํหนดใหคู่้กรณีแสดง

พยานหลกัฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที�กาํหนด ถา้คู่กรณีมิไดป้ฏิบติัภายในระยะเวลาที�

กาํหนด ใหถื้อว่าคู่กรณีที�ไม่ไดแ้สดงพยานหลกัฐานนั�นไม่มีพยานหลกัฐานสนบัสนุนหรือยอมรับ

ขอ้เทจ็จริงตามพยานหลกัฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ�ง แลว้แต่กรณีและให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา

ต่อไปตามที�เห็นเป็นการยติุธรรม 

                    ในกรณีที�หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาที�

กาํหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าชา้ ศาลปกครองจะรายงานผูบ้งัคบับญัชา ผูก้าํกบั

ดูแล ผูค้วบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื�อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงหรือสั�งการหรือลงโทษทางวนิยัต่อไปก็

ได ้ทั�งนี�  โดยไม่เป็นการตดัอาํนาจที�ศาลจะมีคาํสั�งลงโทษฐานละเมิดอาํนาจศาล 

                    การปฏิบตัิหนา้ที�ของตุลาการเจา้ของสาํนวนและพนกังานคดีปกครองใหเ้ป็นไปตามที�

กาํหนดในระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



                    มาตรา 58  ก่อนวนันั�งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจา้ของสาํนวนส่งมอบสาํนวนคดีให้ผูแ้ถลง

คดีปกครองพิจารณา และให้ผูแ้ถลงคดีปกครองจดัทาํสรุปขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตน

ในการวนิิจฉัยคดีนั�นเสนอต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษาและให้มาชี�แจงดว้ยวาจาต่อองคค์ณะพิจารณา

พิพากษาในวนันั�งพิจารณาคดีนั�น และให้มีสิทธิอยูร่่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื�อ

พิพากษาคดีนั�น และให้มีสิทธิอยูร่่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื�อพิพากษาคดีนั�น

ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวนิิจฉัยคดีนั�น 

 

                    ในการนั�งพิจารณาคดีใด ถา้ผูแ้ถลงคดีปกครองเห็นว่าขอ้เทจ็จริงในการพิจารณาคดี

เปลี�ยนแปลงไป ให้ผูแ้ถลงคดีปกครองจดัทาํสรุปขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตนขึ�นใหม่

เสนอต่อองคค์ณะพิจารณาพิพากษาเพื�อพิจารณาต่อไป 

                    ให้อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั�งผูแ้ถลงคดีปกครอง

จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ�งในศาลนั�นที�มิใช่ตุลาการในองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีนั�น 

                    ผูแ้ถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั�งจากตุลาการศาลปกครองชั�นตน้ก็ได ้

                    การแต่งตั�งและการปฏิบติัหนา้ที�ของผูแ้ถลงคดีปกครองใหเ้ป็นไปตามระเบียบของที�

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    บทบญัญติัในวรรคหนึ�งมิให้ใชบ้งัคบักบัคดีที�กาํหนดในระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด 

                    มาตรา 59  ในการพิจารณาคดี ให้องคค์ณะพิจารณาพิพากษาจดัให้มีการนั�งพิจารณาคดี

อยา่งนอ้ยหนึ�งครั� งเพื�อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงดว้ยวาจาต่อหน้าองคค์ณะพิจารณาพิพากษา 

                    ก่อนการนั�งพิจารณาคดีครั� งแรกใหส่้งสรุปขอ้เทจ็จริงของตุลาการเจา้ของสาํนวนให้คู่กรณี

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ในการนี� ให้คู่กรณีมีสิทธิยื�นคาํแถลงรวมทั�งนาํพยานหลกัฐานมาสืบ

ประกอบคาํแถลงดงักล่าวเพื�อยนืยนัหรือหักลา้งขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเพิ�มเติมต่อองคค์ณะพิจารณา

พิพากษาในวนันั�งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงดว้ยวาจากไ็ด ้

                    มาตรา 60  การนั�งพิจารณาคดีจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 

                    ในคดีเรื�องใดเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี หรือเพื�อคุม้ครองประโยชน์

สาธารณะ ถา้ศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั�งหมด

หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ� งปรากฏจากคาํคู่ความหรือคาํแถลงของคู่กรณีหรือคาํพยานหลกัฐานที�ไดสื้บ

มาแลว้ ศาลปกครองจะมีคาํสั�งดงัต่อไปนี�ก็ได ้



                    (1) หา้มประชาชนมิใหเ้ขา้ฟังการพิจารณาทั�งหมดหรือบางส่วนแลว้ดาํเนินการพิจารณาไป

โดยไม่เปิดเผย หรือ 

                    (2) หา้มมิให้ออกโฆษณาขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั�น 

                    ไม่ว่าศาลปกครองจะไดมี้คาํสั�งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั�งหมด

หรือแต่บางส่วนแห่งคาํพิพากษา หรือยอ่เรื�องแห่งคาํพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกตอ้งเป็นการผิด

กฎหมาย เวน้แต่ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรเพื�อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อนัดีหรือเพื�อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้ความทั�งหมดหรือบางส่วนแห่ง

คาํพิพากษานั�นก็ได ้

                    มาตรา 61  ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ�งคนใดซึ� งไดรั้บมอบหมายจากองคค์ณะมี

อาํนาจ ดงัต่อไปนี�  

                    (1) มีคาํสั�งเรียกใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งชี�แจงขอ้เท็จจริง

หรือให้ความเห็นเป็นหนงัสือเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจา้หนา้ที�ของ

รัฐที�เกี�ยวขอ้ง 

                    (2) มีคาํสั�งเรียกใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐส่งวตัถุ เอกสารหรือ

พยานหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือให้ความเห็นในเรื�องหนึ� งเรื�องใดหรือส่งผูแ้ทนหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ในหน่วยงานทางปกครองนั�นมาชี�แจงหรือให้ถอ้ยคาํประกอบการพิจารณา 

                    (3) มีคาํสั�งเรียกใหคู่้กรณีมาให้ถอ้ยคาํหรือนาํพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณา 

                    (4) มีคาํสั�งเรียกใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งกบัคดีมาให้ถอ้ยคาํ หรือใหส่้งพยานหลกัฐานมา

ประกอบการพิจารณา 

                    (5) ไต่สวนหรือมีคาํสั�งในเรื�องใดที�มิใช่การวินิจฉัยชี�ขาดคดี ทั�งนี�  ตามที�กาํหนดในระเบียบ

ของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    ในกรณีจาํเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง

มีอาํนาจไปตรวจสอบสถานที� บุคคล หรือสิ�งอื�นใดเพื�อประกอบการพิจารณากไ็ด ้

                    มาตรา 62  ถา้ผูฟ้้องคดีไดรั้บคาํสั�งจากศาลปกครองให้มาให้ถอ้ยคาํหรือแสดง

พยานหลกัฐานแลว้ ไม่ดาํเนินการตามคาํสั�งนั�นภายในระยะเวลาที�ศาลปกครองกาํหนดโดยไม่มีเหตุผล

อนัสมควร ศาลปกครองจะสั�งใหจ้าํหน่ายคดีเสียก็ได ้

                    คดีที�ศาลปกครองไดส้ั�งจาํหน่ายตามวรรคหนึ�ง ถา้ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ศาลปกครอง

มีคาํสั�งให้จาํหน่ายคดี ผูฟ้้องคดีแสดงให้เป็นที�พอใจแก่ศาลปกครองไดว้า่การที�ตนไม่สามารถปฏิบติั



ตามคาํสั�งของศาลปกครองไดน้ั�น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอนัสมควรศาลปกครองจะอนุญาตให้

พิจารณาใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได ้

                    มาตรา 63  ตุลาการศาลปกครองในองคค์ณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแ้ถลงคดีปกครองอาจ

ถูกคดัคา้นไดต้ามเหตุแห่งการคดัคา้นผูพิ้พากษาที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง รวมทั�งเหตุอื�นใดอนัมีสภาพร้ายแรงซึ� งอาจทาํให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยติุธรรม 

                    การขอถอนตวัจากคดี การยื�นคาํคดัคา้น การพิจารณาคาํคดัคา้น การสั�งให้ผูถู้กคดัคา้นงด

การปฏิบติัหนา้ที� และการสั�งให้ผูอ้ื�นเขา้ปฏิบติัหนา้ที�แทน ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในระเบียบของที�

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    การสั�งให้ตุลาการศาลปกครองผูถู้กคดัคา้นงดการพิจารณายอ่มไม่กระทบกระเทือนถึงการ

กระทาํใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถู้กคดัคา้นที�ไดก้ระทาํไปแลว้ 

                    มาตรา 64  นอกจากที�บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัินี� ให้นาํบทบญัญตัิที�ถือว่าเป็นการ

กระทาํละเมิดอาํนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และเมื�อมี

การละเมิดอาํนาจศาลให้ศาลปกครองมีอาํนาจสั�งลงโทษไดด้งันี�  

                    (1) ตกัเตือน โดยจะมีคาํตาํหนิเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยหรือไม่ก็ได ้

                    (2) ไล่ออกจากบริเวณศาล 

                    (3) ลงโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

                    การสั�งลงโทษฐานละเมิดอาํนาจศาลพึงใชอ้ยา่งระมดัระวงัและเท่าที�จาํเป็นตามพฤติการณ์

แห่งกรณี และหากเป็นการสั�งลงโทษตาม (3) ให้องคค์ณะอื�นที�มิใช่องคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีนั�น

เป็นผูพิ้จารณาและสั�งลงโทษ 

                    มาตรา 65  ผูใ้ดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตดว้ย

วิธีการทางวิชาการ ผูน้ั�นไม่มีความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล หรือดูหมิ�นศาลหรือตุลาการ 

                    มาตรา 66  ในกรณีที�ศาลปกครองเห็นสมควรกาํหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เพื�อ

บรรเทาทุกขใ์ห้แก่คู่กรณีที�เกี�ยวขอ้งเป็นการชั�วคราวก่อนการพิพากษาคดีไม่ว่าจะมีคาํร้องขอจากบุคคล

ดงักล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดมาตรการหรือวิธีการชั�วคราวและออกคาํสั�งไปยงั

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งให้ปฏิบติัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�

กาํหนดโดยระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

                    การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามวรรคหนึ�ง ให้คาํนึงถึงความรับผดิชอบของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที�อาจเกิดขึ�นแก่การบริหารงานของรัฐ

ประกอบดว้ย 



 

 

 

ส่วนที� 3 

คําพพิากษาหรือคําสั�งคดปีกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 67  การทาํคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครองถา้จะตอ้งกระทาํโดยตุลาการศาล

ปกครอง 

หลายคน คาํพิพากษาหรือคาํสั�งนั�นจะตอ้งบงัคบัตามความเห็นของฝ่ายขา้งมากและในกรณีที�ตุลาการใน

ศาลปกครองผูใ้ดมีความเห็นแยง้ใหท้าํความเห็นแยง้ไวใ้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งนั�น 

                    มาตรา 68  ถา้ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดี

ใดโดยที�ประชุมใหญ่กไ็ด ้หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ใหว้ินิจฉัยปัญหาใด หรือคดีใดโดยที�ประชุมใหญ่กใ็หว้ินิจฉัยโดยที�ประชุมใหญ่ 

                    ภายใตบ้งัคบัมาตรา 63 ที�ประชุมใหญ่นั�นให้ประกอบดว้ยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุก

คนที�อยูป่ฏิบติัหนา้ที� แต่ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และ

ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที�ประชุมใหญ่ 

                    คาํวินิจฉัยของที�ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก และถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

                    มาตรา 69  คาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยา่งนอ้ยตอ้งระบุ 

                    (1) ชื�อผูย้ื�นคาํฟ้อง 

                    (2) หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 

                    (3) เหตุแห่งการฟ้องคดี 

                    (4) ขอ้เทจ็จริงของเรื�องที�ฟ้อง 

                    (5) เหตุผลแห่งคาํวินิจฉัย 

                    (6) คาํวนิิจฉัยของศาลในประเดน็แห่งคดี 

                    (7) คาํบงัคบั ถา้มี โดยใหร้ะบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�ตอ้งปฏิบติัตาม

คาํบงัคบัไวด้ว้ย 

                    (8) ขอ้สังเกตเกี�ยวกบัแนวทางหรือวิธีการดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํพิพากษาถา้มี 



                    คาํพิพากษาหรือคาํสั�งตามวรรคหนึ�งตอ้งลงลายมือชื�อของตุลาการศาลปกครองที�นั�ง

พิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคาํสั�งนั�น ถา้ตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถลง

ลายมือชื�อได ้ใหอ้ธิบดีศาลปกครองชั�นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลว้แต่กรณี จดแจง้เหตุ

ดงักล่าวไวใ้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งนั�นดว้ย 

                    เมื�อศาลปกครองไดอ่้านผลแห่งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดย

เปิดเผยในวนัใดแลว้ ให้ถือว่าวนัที�ไดอ่้านนั�นเป็นวนัที�ศาลปกครองมีคาํพิพากษาหรือคาํสั�ง ในการนี� ให้

ศาลปกครองแจง้ให้คู่กรณีทราบกาํหนดวนัอ่านผลแห่งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งนั�นเป็นการล่วงหนา้ตาม

สมควร 

                    ถา้ไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวนันดัอ่านผลแห่งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใหศ้าลปกครองงด

การอ่าน 

คาํพิพากษาหรือคาํสั�ง แลว้บนัทึกไวแ้ละให้ถือว่าวนัที�บนัทึกเป็นวนัที�ศาลปกครองไดมี้คาํพิพากษาหรือ

คาํสั�ง 

                    ใหส้าํนกังานศาลปกครองจดัให้มีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาดคดีปกครองไวที้�ศาลปกครอง

เพื�อให้ประชาชนเขา้ตรวจดูหรือขอสาํเนาที�มีการรับรองถูกตอ้งได ้โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั�น

ก็ได ้ทั�งนี�  ตามระเบียบที� ก.ศป.กาํหนด 

                    ใหส้าํนกังานศาลปกครองพิมพ ์เผยแพร่คาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาดคดีของศาลปกครอง

และความเห็นของผูแ้ถลงคดีปกครองตามมาตรา 58 

                    มาตรา 70  คาํพิพากษาศาลปกครองให้ผกูพนัคู่กรณีที�จะตอ้งปฏิบติัตามคาํบงัคบันบัแต่

วนัที�กาํหนดในคาํพิพากษาจนถึงวนัที�คาํพิพากษานั�นถูกเปลี�ยนแปลงแกไ้ขกลบัหรืองดเสีย 

                    ในกรณีที�เป็นคาํพิพากษาของศาลปกครองชั�นตน้ ใหร้อการปฏิบติัตามคาํบงัคบัไวจ้นกว่า

จะพน้ระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที�มีการอุทธรณ์ให้รอการบงัคบัคดีไวจ้นกว่าคดีจะถึงที�สุด 

                    มาตรา 71  ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัว่าดว้ยการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั�งคาํพิพากษา

หรือคาํสั�งใด ๆ ให้มีผลผกูพนับุคคลภายนอกไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี�  

                    (1) ในคาํพิพากษาใหบุ้คคลใดออกไปจากสถานที�ใดให้ใชบ้งัคบัตลอดถึงบริวารของผูน้ั�นที�

อยูใ่นสถานที�นั�นดว้ย เวน้แต่ผูน้ั�นจะพิสูจน์ไดว่้าตนมีสิทธิพิเศษอื�น 

                    (2) ถา้บุคคลใดไดเ้ขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัในศาลเพื�อการดาํเนินการใด ๆ ตามคาํพิพากษาหรือ

คาํสั�ง ให้ 

คาํพิพากษาหรือคาํสั�งใชบ้งัคบัแก่การประกนันั�นไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องผูค้ ํ�าประกนัใหม่ 



                    (3) คาํพิพากษาหรือคาํสั�งเกี�ยวกบัสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติ

บุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ�นอา้งอิงหรือใชย้นักบับุคคลภายนอกกไ็ด ้เวน้แต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ

ดีกว่า 

                    (4) คาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�เกี�ยวกบัสิทธิแห่งทรัพยสิ์นใด ๆ คู่กรณีที�เกี�ยวขอ้งอาจอา้งกบั

บุคคลภายนอกไดเ้วน้แต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 

                    มาตรา 72  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดคาํบงัคบัอยา่งหนึ�งอยา่ง

ใด ดงัต่อไปนี�  

                    (1) สั�งให้เพิกถอนกฎหรือคาํสั�งหรือสั�งห้ามการกระทาํทั�งหมดหรือบางส่วนในกรณีที�มีการ

ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ�ง (1) 

                    (2) สั�งให้หวัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งปฏิบติัตามหนา้ที�

ภายในเวลาที�ศาลปกครองกาํหนด ในกรณีที�มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ละเลยต่อหนา้ที�หรือปฏิบติัหนา้ที�ล่าชา้เกินสมควร 

                    (3) สั�งให้ใชเ้งินหรือให้ส่งมอบทรัพยสิ์นหรือให้กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการโดยจะ

กาํหนดระยะเวลาและเงื�อนไขอื�น ๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้ในกรณีที�มีการฟ้องเกี�ยวกบัการกระทาํละเมิดหรือความ

รับผดิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐหรือการฟ้องเกี�ยวกบัสัญญาทางปกครอง 

                    (4) สั�งให้ถือปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ที�ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มีการฟ้องให้ศาลมีคาํ

พิพากษาแสดงความเป็นอยูข่องสิทธิหรือหนา้ที�นั�น 

                    (5) สั�งให้บุคคลกระทาํหรือละเวน้กระทาํอยา่งหนึ� งอยา่งใดเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

                    ในการมีคาํบงัคบัตามวรรคหนึ�ง (1) ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดว่าจะให้มีผลยอ้นหลงั

หรือไม่ยอ้นหลงัหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ� งได ้หรือจะกาํหนดให้มีเงื�อนไขอยา่งใดก็

ได ้ทั�งนี�ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

                    ในกรณีที�ศาลปกครองมีคาํพิพากษาถึงที�สุดใหเ้พิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งคาํ

พิพากษาดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั�น 

                    ในกรณีที�ศาลปกครองมีคาํบงัคบัให้ผูใ้ดชาํระเงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษา ถา้

ผูน้ั�นไม่ชาํระเงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์น ศาลปกครองอาจมีคาํสั�งให้มีการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของ

บุคคลนั�นได ้

                    ในกรณีที�ศาลปกครองมีคาํบงัคบัตามวรรคหนึ�ง (5) หรือตามวรรคสี� ใหน้าํบทบญัญติัว่า

ดว้ยการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



                    ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีคาํสั�งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั�งหมดหรือแต่บางส่วน

ตามส่วนของการชนะคดี 

                    มาตรา 73  การคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครองชั�นตน้นั�น ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อ

ศาลปกครองชั�นตน้ที�มีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งภายในกาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดมี้คาํพิพากษาหรือ

คาํสั�ง ถา้มิไดย้ื�นอุทธรณ์ตามกาํหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าคดีนั�นเป็นอนัถึงที�สุด 

                    คาํพิพากษาหรือคาํสั�งตามวรรคหนึ�งให้หมายความรวมถึง คาํสั�งเกี�ยวกบัการละเมิดอาํนาจ

ศาลหรือคาํสั�งอื�นใดที�ทาํให้คดีเสร็จเด็ดขาด 

                    ในกรณีที�ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคาํอุทธรณ์ใดมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายที�ไม่เป็น

สาระอนัควรไดรั้บการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั�งไม่รับอุทธรณ์นั�นไวพิ้จารณากไ็ด ้

                    คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที�สุด 

                    มาตรา 74  เมื�อมีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งอนัเป็นที�สุดของศาลปกครองต่างชั�นกนัในประเดน็

แห่งคดีอยา่งเดียวกนั ขดัหรือแยง้กนัให้ถือตามคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครองสูงสุด 

                    ถา้คาํพิพากษาหรือคาํสั�งอนัเป็นที�สุดของศาลปกครองชั�นตน้ดว้ยกนัมีการขดัหรือแยง้กนั

ในประเด็นแห่งคดีอยา่งเดียวกนั คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียจะยื�นคาํร้องขอต่อศาล

ปกครองสูงสุดเพื�อให้มีคาํสั�งกาํหนดว่าจะให้ถือตามคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใด คาํสั�งของศาลปกครอง

สูงสุดเช่นวา่นี� ใหเ้ป็นที�สุด 

                    มาตรา 75  ในกรณีที�ศาลปกครองไดมี้คาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด

แลว้ คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั�นอาจมีคาํขอให้ศาล

ปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาํสั�งชี�ขาดคดีปกครองนั�นใหม่ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�  

                    (1) ศาลปกครองฟังขอ้เทจ็จริงผดิพลาดหรือมีพยานหลกัฐานใหม่ อนัอาจทาํให้ขอ้เทจ็จริง

ที�ฟังเป็นยติุแลว้นั�นเปลี�ยนแปลงไปในสาระสาํคญั 

                    (2) คู่กรณีที�แทจ้ริงหรือบุคคลภายนอกนั�นมิไดเ้ขา้มาในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี

หรือไดเ้ขา้มาแลว้แต่ถูกตดัโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกระบวนพิจารณา 

                    (3) มีขอ้บกพร่องสาํคญัในกระบวนพิจารณาพิพากษาที�ทาํให้ผลของคดีไม่มีความยติุธรรม 

                    (4) คาํพิพากษาหรือคาํสั�งนั�นไดท้าํขึ�นโดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายใดและต่อมา

ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายนั�นเปลี�ยนแปลงไปในสาระสาํคญัซึ� งทาํให้ผลแห่งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งขดั

กบักฎหมายที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั�น 

                    การยื�นคาํขอตามวรรคหนึ�ง ให้กระทาํไดเ้ฉพาะเมื�อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึง

เหตุนั�นในการพิจารณาคดีครั� งที�แลว้มา โดยมิใช่ความผดิของผูน้ั�น 



                    การยื�นคาํขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาํสั�งใหม่ตอ้งกระทาํภายในเกา้สิบวนันบัแต่

วนัที�ผูน้ั�นไดรู้้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ� งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั�งใหม่ได ้แต่ไม่เกินหา้ปีนบัแต่

ศาลปกครองไดมี้คาํพิพากษาหรือคาํสั�งชี�ขาด 

 

 

 

หมวด 5 

สํานักงานศาลปกครอง 

--------------- 

 

                    มาตรา 76  ให้มีสาํนกังานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที�เป็นหน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

                    มาตรา 77  สาํนกังานศาลปกครองมีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี�  

                    (1) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 

                    (2) ดาํเนินการเกี�ยวกบัคดีปกครองตามคาํสั�งของศาลปกครอง 

                    (3) ดาํเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามคาํบงัคบัของศาลปกครอง 

                    (4) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื�อประโยชน์แก่การปฏิบติังานของศาลปกครอง 

                    (5) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื�อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบติั

ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง 

                    (6) จดัพิมพแ์ละเผยแพร่คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลปกครอง 

                    (7) จดัให้มีการศึกษาอบรมและพฒันาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาล

ปกครอง และเจา้หนา้ที�อื�นของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

พฒันาหลกักฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดินและบุคลากรดา้นกฎหมายมหาชน 

                    (8) ปฏิบติัการอื�นตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี�  หรือตามที�มีกฎหมายกาํหนดให้เป็น

อาํนาจหนา้ที�ของสาํนักงานศาลปกครอง 

                    มาตรา 78  ให้มีเลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองขึ�นตรงต่อ

ประธานศาลปกครองสูงสุด มีหนา้ที�ควบคุมดูแลโดยทั�วไปซึ� งราชการของสาํนกังานศาลปกครอง และ

เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองเป็น

ผูช่้วยสั�งและปฏิบติัราชการ 



                    การแต่งตั�งเลขาธิการสาํนกังานศาลปกครอง ใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกบุคคล

ที�เหมาะสมจะดาํรงตาํแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี

นาํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งต่อไป 

                    ในกิจการของสาํนกังานศาลปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการสาํนักงาน

ศาลปกครองเป็นผูแ้ทนของสาํนกังานศาลปกครอง เพื�อการนี�  เลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองจะ

มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบตัิราชการเฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้ทั�งนี�  ตอ้งเป็นไปตามระเบียบที�

คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                    มาตรา 79  ให้มีพนักงานคดีปกครองทาํหนา้ที�ช่วยเหลือตุลาการเจา้ของสาํนวนในการ

ดาํเนินคดีปกครองตามที�ตุลาการเจา้ของสาํนวนมอบหมาย และปฏิบติัหนา้ที�อื�นในสาํนกังานศาล

ปกครองตามที�เลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองมอบหมาย 

                    ในการปฏิบติัหนา้ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินคดีปกครองตามที�ตุลาการเจา้ของสาํนวน

มอบหมาย ใหพ้นักงานคดีปกครองเป็นเจา้พนกังานในตาํแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายอาญา 

                    มาตรา 80  คุณสมบติัของบุคคลที�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นพนกังานคดีปกครองในระดบั

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ศป.กาํหนด 

                    ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาแต่งตั�งขา้ราชการในสังกดัสาํนักงาน

ศาลปกครองซึ� งมีคุณสมบติัตามวรรคหนึ�งเป็นพนกังานคดีปกครอง 

                    มาตรา 81  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกวา่ "คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาล

ปกครอง" ประกอบดว้ย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที�

หนึ� ง อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการสาํนกังานศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองในระดบัไม่

ตํ�ากว่าตาํแหน่งที� ก.ศป.กาํหนดจาํนวนสามคนซึ�งไดรั้บเลือกจากขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองดว้ยกนัตาม

วิธีการที� ก.ศป.ประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเป็นกรรมการ 

                    ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองแต่งตั�งขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ

ผูช่้วยเลขานุการ 

                    มาตรา 82  กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองที�ไดรั้บเลือกจากขา้ราชการฝ่ายศาล

ปกครอง ให้อยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี และอาจไดรั้บเลือกใหม่ได ้แต่จะอยูใ่นตาํแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกนัมิได ้



                    ถา้ตาํแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ใหด้าํเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�

ตาํแหน่งว่างลง เวน้แต่วาระการอยูใ่นตาํแหน่งของกรรมการผูน้ั�นจะเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่

ดาํเนินการเลือกซ่อมก็ได ้

                    กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองซึ� งไดรั้บเลือกซ่อมใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�

เหลืออยูข่องผูซึ้� งตนแทน 

                    มาตรา 83  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองที�

ไดรั้บเลือกจากขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

                    (1) ตาย 

                    (2) ลาออก 

                    (3) พน้จากการเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    (4) คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�

ของจาํนวนกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองทั�งหมดใหพ้น้จากตาํแหน่ง เนื�องจากกระทาํการหรือมี

พฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    มาตรา 84  ให้คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีอาํนาจออกระเบียบหรือประกาศ

เกี�ยวกบัการบริหารงานทั�วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์นและการ

ดาํเนินการอื�นของสาํนกังานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื�อง ดงัต่อไปนี�  

                    (1) การแบ่งส่วนราชการภายในของสาํนกังานศาลปกครองและอาํนาจหนา้ที�ของส่วน

ราชการดงักล่าว 

                    (2) การกาํหนดคุณสมบติั การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั�ง การทดลองปฏิบติัหนา้ที�

ราชการ การยา้ย การเลื�อนตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การเลื�อนขั�นเงินเดือน การออกจาก

ราชการ การสั�งพกัราชการ การสั�งให้ออกจากราชการไวก่้อน วินยั การสอบสวนและการลงโทษทาง

วินยั การร้องทุกข ์และการอุทธรณ์การลงโทษสาํหรับขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    (3) การรักษาราชการแทนและการปฏิบติัราชการแทนในตาํแหน่งของขา้ราชการฝ่ายศาล

ปกครอง 

 

 

                    (4) การกาํหนดวนัเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี และ

การลาหยดุราชการของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    (5) การกาํหนดเครื�องแบบและการแต่งกายของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 



                    (6) การจา้งและการแต่งตั�งบุคคลเพื�อเป็นผูเ้ชี�ยวชาญหรือเป็นผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นอนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหนา้ที�ของศาลปกครอง รวมทั�งอตัราค่าตอบแทนการจา้งดว้ย 

                    (7) การแต่งตั�งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื�อดาํเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 

                    (8) การบริหารจดัการงบประมาณและการพสัดุของสาํนกังานศาลปกครอง 

                    (9) การจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อื�นแก่ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    (10) การรักษาทะเบียนประวติัและควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    (11) การกาํหนดวิธีการและเงื�อนไขในการจา้งลูกจา้งสาํนักงานศาลปกครองรวมทั�งการ

กาํหนดเครื�องแบบและการแต่งกาย การกาํหนดวนัเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการตาม

ประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี การลาหยดุราชการ และการจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อื�นของ

ลูกจา้งสาํนักงานศาลปกครอง 

                    (12) การกาํหนดกิจการอื�นที�อยูใ่นอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาล

ปกครอง 

                    ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ�ง ใหป้ระธานกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู ้

ลงนามและเมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

                    มาตรา 85  การกาํหนดตาํแหน่งและการให้ไดรั้บเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่งและเงินเพิ�ม

สาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ

พลเรือนในส่วนที�เกี�ยวกบัขา้ราชการพลเรือนสามญัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมทั�งนี�  คาํวา่ "ก.พ." ให้

หมายถึงคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง 

                    มาตรา 86  อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจาํตาํแหน่ง และการให้ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง

และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้นาํบทบญัญติัที�ใช้

บงัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือนในกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                    มาตรา 87  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองและการแต่งตั�งให้

ดาํรงตาํแหน่ง ให้ผูมี้อาํนาจดงัต่อไปนี� เป็นผูส้ั�งบรรจุและแต่งตั�ง 

                    (1) การบรรจุและแต่งตั�งรองเลขาธิการสาํนักงานศาลปกครอง ใหป้ระธานศาลปกครอง

สูงสุดคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมจะดาํรงตาํแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.เสนอต่อนายกรัฐมนตรี

และใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคม-ทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั�งต่อไป 

                    (2) การบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งอื�นนอกจาก (1) ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาล

ปกครองเป็นผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุและแต่งตั�ง 



                    มาตรา 88  การโอนขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐอื�นหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นหรือการโอน

ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐอื�นหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมาบรรจุและแต่งตั�งให้

ดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระทาํไดถ้า้เจา้ตวัสมคัรใจโดยผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุทาํความ

ตกลงกบัเจา้สังกดัและไดป้ฏิบติัตามระเบียบที�คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองกาํหนดโดย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการหรือคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถิ�นประเภท

นั�น ๆ แลว้แต่กรณี 

                    การบรรจุและแต่งตั�งขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�โอนมา

เป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ�ง ให้ดาํรงตาํแหน่งระดบัใดและให้ไดรั้บเงินเดือนและเงิน

ประจาํตาํแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด แต่เงินเดือน

ที�จะให้ไดรั้บจะตอ้งไม่สูงกว่าขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองที�มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชาํนาญ

งานในระดบัเดียวกนั 

                    เพื�อประโยชน์ในการนบัเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผูที้�โอนมา

เป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ�งในขณะที�เป็นขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นเป็นเวลาราชการของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบญัญตัินี�ดว้ย 

                    การโอนขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการที�อยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการมา

เป็นขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบญัญติันี�จะกระทาํมิได ้

                    มาตรา 89  ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ย

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเช่นเดียวกบัขา้ราชการพลเรือน 

                    มาตรา 90  เมื�อสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินไดท้าํการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุก

ประเภทของศาล-ปกครองและสาํนักงานศาลปกครองแลว้ ใหเ้สนอผลการสอบบญัชีโดยตรงต่อสภา

ผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชกัชา้ 

                    มาตรา 91  ใหส้ํานกังานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อจดัสรร

เป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสาํนกังานศาลปกครองไวใ้นร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี หรือร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม แลว้แต่กรณีในการ

นี�  คณะรัฐมนตรีอาจทาํความเห็นเกี�ยวกบัการจดัสรรงบประมาณของศาลปกครองและสํานกังานศาล

ปกครองไวใ้นรายงานการเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือร่างพระราชบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมดว้ยก็ได ้



                    มาตรา 92  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั�งตุลาการศาลปกครอง

หรือในการพิจารณาเรื�องใดเกี�ยวกบัสาํนกังานศาลปกครองหรือศาลปกครองถา้เลขาธิการสาํนกังานศาล

ปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ที�ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

คณะกรรมาธิการที�เกี�ยวขอ้งอาจอนุญาตให้เลขาธิการสาํนกั-งานศาลปกครองหรือผูซึ้� งเลขาธิการ

สาํนกังานศาลปกครองมอบหมายมาชี�แจงได ้

                    มาตรา 93  ใหส้ํานกังานศาลปกครองจดัทาํรายงานการปฏิบติังานของศาลปกครองและ

ของสาํนกังานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ�งครั� ง 

 

บทเฉพาะกาล 

--------------- 

 

                    มาตรา 94  ในวาระเริ�มแรก ใหจ้ดัตั�งศาลปกครองในภมิูภาค ดงัต่อไปนี�  

                    (1) ศาลปกครองขอนแก่น ตั�งอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัมหาสารคาม 

                    (2) ศาลปกครองชุมพร ตั�งอยูใ่นจงัหวดัชุมพร โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดัชุมพร  จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัระนอง 

                    (3) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั�งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

เชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัลาํพูน 

                    (4) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั�งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

ชยัภูมิ และจงัหวดันครราชสีมา 

                    (5) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั�งอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดทอ้งที�

จงัหวดักระบี� จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

                    (6) ศาลปกครองบุรีรัมย ์ตั�งอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดับุรีรัมย ์และ

จงัหวดัสุรินทร์ 

                    (7) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั�งอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

กาํแพงเพชร จงัหวดัตาก จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ

จงัหวดัสุโขทยั 

                    (8) ศาลปกครองแพร่ ตั�งอยูใ่นจงัหวดัแพร่ โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดัน่าน  จงัหวดั

พะเยา จงัหวดัแพร่ และจงัหวดัอุตรดิตถ ์



                    (9) ศาลปกครองยะลา ตั�งอยูใ่นจงัหวดัยะลา โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดันราธิวาส จงัหวดั

ปัตตานี และจงัหวดัยะลา 

                    (10) ศาลปกครองระยอง ตั�งอยูใ่นจงัหวดัระยอง โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

จนัทบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดั

สระแกว้ 

                    (11) ศาลปกครองลพบุรี ตั�งอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

นครนายก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัอ่างทอง 

                    (12) ศาลปกครองสกลนคร ตั�งอยูใ่นจงัหวดัสกลนคร โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

นครพนม จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวดัสกลนคร 

                    (13) ศาลปกครองสงขลา ตั�งอยูใ่นจงัหวดัสงขลา โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดัตรังจงัหวดั

พทัลุง จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล 

                    (14) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั�งอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

กาญจนบุรี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี 

                    (15) ศาลปกครองอุดรธานี ตั�งอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

เลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัลาํภู และจงัหวดัอุดรธานี 

                    (16) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั�งอยูใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดทอ้งที�จงัหวดั

ยโสธร จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

                    มาตรา 95  ในกรณีที�มีการจดัตั�งและเปิดทาํการศาลปกครองในภมิูภาคตาม

มาตรา 8 เพิ�มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา 94 บรรดาคดีของเขต

ทอ้งที�ศาลปกครองในภมิูภาคที�จดัตั�งขึ�นใหม่ ซึ�งคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลปกครองกลางหรือศาลปกครอง

ในภูมิภาคตามมาตรา 94 ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั�น

ต่อไป 

                    มาตรา 96  ภายในระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั มิให้นาํ

มาตรา 21 วรรคหนึ�ง (3) มาใชบ้งัคบักบัผูไ้ดรั้บการแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่าง

นั�น 

                   ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บแต่งตั�งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ�ง เป็นผูที้�ไดรั้บหรือ

มีสิทธิไดรั้บบาํนาญปกติแลว้ในขณะแต่งตั�ง ให้นาํความในมาตรา 32 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                    มาตรา 97  การแต่งตั�งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั� งแรกเมื�อพระราชบญัญติันี� ใช้

บงัคบั ให้มีคณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกอบดว้ยขา้ราชการสาํนกังาน



คณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ�งไดรั้บเลือกโดยที�ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาผูพิ้พากษาใน

ศาลฎีกาสองคนซึ� งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าผูพ้ิพากษาศาลฎีกาและไดรั้บเลือกโดยที�ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกา ผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการอยัการหนึ�งคน ผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนหนึ�ง

คน ผูแ้ทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ�งคน ผูแ้ทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ� งเลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน และผูแ้ทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่า

ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ� งเลือกกนัเองใหเ้หลือหนึ�งคนเป็นกรรมการ และให้กรรมการ

ดงักล่าวเลือกกรรมการดว้ยกนัเองคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 

                    ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ�งเลือกขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ�งทาํหนา้ที�เป็น

เลขานุการ 

                    มาตรา 98  ให้คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกบุคคลผูมี้

คุณสมบติัตามพระราช-บญัญติันี� และมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที�จะแต่งตั�ง

เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี�สิบสามคน และใหน้าํความในมาตรา 15  วรรคหนึ�ง   มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม ทั�งนี�  ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี� ใช้

บงัคบั 

                    ให้คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจดัทาํบญัชีรายชื�อบุคคลที�จะ

คดัเลือกจากผูที้�สนใจสมคัรและผูที้�สถาบนัหรือองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัผูที้�มีคุณสมบตัิตาม

มาตรา 13 (4) เสนอขึ�น และใหบุ้คคลดงักล่าวแสดงหลกัฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์

ที�บ่งชี� ถึงความรู้ความสามารถที�เหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื�อสรรหา

บุคคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที�สุดตามจาํนวนที�กาํหนดในวรรคหนึ�งในการนี� ใหเ้ปิดเผย

บญัชีรายชื�อบุคคลที�จะคดัเลือกและรายชื�อบุคคลที�ไดรั้บการคดัเลือกให้ทราบทั�วไป และเชิญชวนให้

บุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผน่ดินให้ขอ้คิดเห็นและนาํมาพิจารณาก่อนนาํรายชื�อ

ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกในชั�นที�สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื�อดาํเนินการต่อไป 

                    เมื�อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ�ง

แลว้ ให้คณะกรรมการคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอนัพน้จากหนา้ที� และใหตุ้ลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดว้ยกนัเองเป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

หนึ�งคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองสูงสุดสี�คน และ

ใหน้าํความในมาตรา 15 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                    มาตรา 99  ในระยะเริ�มแรกใหที้�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ� งไดรั้บแต่งตั�ง

ตาม          มาตรา 98 คดัเลือกรายชื�อบุคคลผูมี้คุณสมบตัิและมีความเหมาะสมที�จะแต่งตั�ง



เป็นอธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ รองอธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ศาลละหนึ�งคน และตุลาการศาลปกครอง

ชั�นตน้อีกไม่เกินหนึ�งร้อยสามสิบคน และใหด้าํเนินการตามมาตรา 98 วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอ

รายชื�อใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�ง 

                    มาตรา 100  เมื�อมีการแต่งตั�งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 98 และตุลาการใน

ศาลปกครองชั�นตน้ตามมาตรา 99 แลว้ ใหวุ้ฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุด

ดาํเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเกา้สิบวนั 

                    มาตรา 101  ในระยะเริ�มแรกจนถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2544 มิให้นาํมาตรา 30 วรรค

สอง มาใชบ้งัคบั และใหตุ้ลาการศาลปกครองชั�นตน้ ตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั�นตน้และรอง

อธิบดีศาลปกครองชั�นตน้ไดรั้บเงินเดือนในขั�นตํ�าของตาํแหน่ง แต่ถา้ผูที้�โอนมาเคยไดรั้บเงินเดือนสูง

กวา่ขั�นตํ�าของตาํแหน่ง การให้ไดรั้บเงินเดือนอตัราใดให้เป็นไปตามที� ก.ศ.ป.กาํหนด 

                    มาตรา 102  ในกรณีที�ผูโ้อนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง

เป็นขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอยูแ่ลว้ ก่อนวนัที�บทบญัญติัหมวด 3 แห่ง

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 ใชบ้งัคบั แต่มิไดส้มคัรเป็นสมาชิก

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ให้มีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ 

                    มาตรา 103  เมื�อไดมี้การแต่งตั�งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 98 และมาตรา 99  แลว้ให้

ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดวนัเปิดทาํการศาลปกครองสูงสุด ศาล

ปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สาํหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตอ้งเปิดทาํ

การไม่เกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที�พระราช-บญัญตัินี� ใชบ้งัคบั สาํหรับศาลปกครองในภูมิภาค

ตามมาตรา 94 ใหด้าํเนินการเปิดทาํการตามความจาํเป็นโดยคาํนึงถึงการคดัเลือกตุลาการศาลปกครองที�

มีความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่น้อยกวา่ปีละเจด็ศาล 

                    ในระหว่างที�เปิดทาํการศาลปกครองในภมิูภาคตามมาตรา 94 ยงัไม่ครบทุกแห่งใหที้�

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอาํนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดให้ศาล

ปกครองในภูมิภาคที�เปิดทาํการแลว้มีเขตอาํนาจในจงัหวดัใดที�อยูใ่กลเ้คียงกบัศาลปกครองนั�นเพิ�มเติม

ไดต้ามที�สมควร 

                    เมื�อไดมี้ประกาศวนัเปิดทาํการศาลปกครองกลางแลว้ บรรดาเรื�องที�ร้องทุกขต์่อ

คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขซึ์� งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาหรือที�มีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกขแ์ลว้แต่นายกรัฐมนตรียงัมิไดส้ั�งการ ใหโ้อนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถา้

ศาลปกครองกลางเห็นว่าเป็นคดีตามมาตรา 9 ก็ใหพิ้จารณาและมีคาํพิพากษาต่อไป 



                    เพื�อความสะดวกในการดาํเนินคดีปกครองของผูร้้องทุกข ์ถา้ไดมี้การเปิดทาํการศาล

ปกครองในภูมิภาคแลว้ เมื�อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั�นไปยงัศาลปกครองในภมิูภาคที�

มีเขตอาํนาจกไ็ด ้

                    การดาํเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที�โอนมาตามวรรคสาม ใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบที�ที�ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาํหนด ทั�งนี�  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่ง

พระราชบญัญติันี�  

                    มาตรา 104  ในระหว่างที�ยงัไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคลตาม

มาตรา 84 ใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบักบัขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง

โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการ 

ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองมีอาํนาจหนา้ที�เป็นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายดงักล่าว 

                    ในระยะเริ�มแรก ให้ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองทาํการคดัเลือกขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง

ดว้ยกนัเองจาํนวนสามคนเพื�อเป็นกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชกัชา้ในระหว่างที�ยงัไม่

มีการแต่งตั�งตาํแหน่งใดซึ� งเป็นกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองโดยตาํแหน่งให้คณะกรรมการ

ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองประกอบดว้ยกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที�มีอยู ่

                    มาตรา 105  บรรดาคดีที�ไดย้ื�นฟ้องหรืออยูใ่นระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื�นอยูแ่ลว้ใน

วนัที�พระราช-บญัญติันี� ใชบ้งัคบั และมีลกัษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบญัญติันี�  ใหศ้าลนั�นดาํเนิน

กระบวนพิจารณาและมีคาํ-พิพากษาต่อไปจนคดีนั�นถึงที�สุด 

                    มาตรา 106  สิทธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขต์ามมาตรา 11 แห่ง

พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที� พ.ศ. 2539 ในคดีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจของศาล

ปกครองตามพระราชบญัญติันี�  ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรม 

                    มาตรา 107  ในวาระเริ�มแรกก่อนที�สาํนกังานศาลปกครองจะไดรั้บงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี ให้ ก.ศป.จดัทาํแผนงานในการดาํเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจดัตั�งและการ

บริหารงานของสาํนกังานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อขอรับเงินอุดหนุนเป็นคา่ใชจ่้ายในการ

ดาํเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดงักล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณ

รายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามแผนงานที� ก.ศป.เสนอตามความ

จาํเป็น 
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