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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. 2542

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

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก
ครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

*[รก. 2542/94 ก/1/10 ตุลาคม 2542]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ

"หนวยงานทางปกครอง" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจท่ีตั้ง
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมาย
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ความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํ านาจทางปกครองหรือใหดํ าเนินกิจการทาง
ปกครอง

"เจาหนาท่ีของรัฐ" หมายความวา

(1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคลหรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง

(2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํ านาจใน
การออกกฎ คํ าสั่ง หรือมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล และ

(3) บคุคลท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํ ากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนา
ของรัฐตาม (1) หรือ (2)

"คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสํ าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ีตาม
กฎหมาย

"ตลุาการศาลปกครอง" หมายความวา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตน

"ก.ศป." หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

"คูกรณ"ี หมายความวา ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึงบุคคลหนวย
งานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอดไมวาจะโดย
ความสมัครใจเอง หรือโดยถูกคํ าสั่งศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ท้ังนี้ เนื่องจากเปนผูมี
สวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น และเพื่อประโยชนแหงการดํ าเนิน
กระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทํ าการแทนดวย

"ค ําฟอง" หมายความวา การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาลปกครองชั้นตน
หรอืศาลปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เร่ิมคดีโดยคํ าฟองหรือคํ ารองขอ หรือ
เสนอในภายหลังโดยคํ าฟองเพิ่มเติมหรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดีไม
วาดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคํ าขอใหพิจารณาใหม

"กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอบัญญัติทอง
ถิน่ ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายให
ใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
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"สญัญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทํ าการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา
สมัปทาน สัญญาที่ใหจัดทํ าบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา 4 ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป.โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด เม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา 6 ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 44 และ
มาตรา 66 ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันท่ีออกระเบียบดังกลาวเพื่อใหสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายใน
สามสิบวันนับแต
กวาก่ึงหนึ่งของจํ านวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดํ าเนินการใหเปนไปตามนั้น

กํ าหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

หมวด 1

การจัดตั้งและเขตอํ านาจศาลปกครอง

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

มาตรา 7 ศาลปกครองแบงออกเปนสองชั้น คือ

(1) ศาลปกครองสูงสุด

(2) ศาลปกครองชั้นตน ไดแก

(ก) ศาลปกครองกลาง

(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค

มาตรา 8 ใหจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล
เคียง
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ใหจัดตัง้ศาลปกครองกลางขึ้นมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียงโดยมีเขต
ตลอดทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

ในระหวางที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิไดมีเขตอํ านาจในทองท่ีใดใหศาลปกครองกลางมี
เขตอํ านาจในทองท่ีนั้นดวย

บรรดาคดีท่ีเกิดขึ้นนอกเขตอํ านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื่น
ฟองตอศาลปกครองกลางก็ได ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นท่ีจะไมรับพิจารณา
พพิากษาคดท่ีียื่นฟองเชนนั้นได เวนแตคดีท่ีโอนมาตามหลักเกณฑของการพิจารณาคดี
ปกครอง

การจดัตัง้และการกํ าหนดเขตอํ านาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทํ าโดยพระราช
บญัญตั ิโดยคํ านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครองโดยจะกํ าหนด
ใหเขตอํ านาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทํ าการเมื่อใดให
ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากํ าหนดวันเปดทํ าการของศาล
ปกครอง

มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคํ าสั่งในเรื่องดังตอไปนี้

(1) คดพีพิาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทํ าการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คํ าสั่งหรือการกระทํ าอื่นใดเนื่องจากกระทํ า
โดยไมมีอํ านาจหรือนอกเหนืออํ านาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูก
ตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสํ าคัญท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับการกระทํ า
นัน้หรือโดยไมสุจริตหรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปน
การสรางขั้นตอนโดยไมจํ าเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปน
การใชดุลพินิจโดยมิชอบ

(2) คดพีพิาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามทีก่ฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร

(3) คดพีพิาทเกี่ยวกับการกระทํ าละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปก
ครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คํ าสั่งปก
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ครอง หรือคํ าสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏบิตัิหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร

(4) คดพีิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(5) คดท่ีีมีกฎหมายกํ าหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีตอ
ศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทํ าหรือละเวนกระทํ าอยางหนึ่งอยางใด

(6) คดพีพิาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายกํ าหนดใหอยูในเขตอํ านาจศาลปกครองเรื่องดังตอ
ไปนีไ้มอยูในอํ านาจศาลปกครอง

(1) การดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

(2) การด ําเนนิการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ

(3) คดท่ีีอยูในอํ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํ านัญพิเศษอื่น

มาตรา 10 ศาลปกครองชั้นตนมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีอยูในอํ านาจศาลปกครอง
เวนแตคดีท่ีอยูในอํ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา 11 ศาลปกครองสูงสุดมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้

(1) คดพีพิาทเกี่ยวกับคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ท่ีประชุมใหญ
ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกํ าหนด

(2) คดพีพิาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎท่ีออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(3) คดท่ีีมีกฎหมายกํ าหนดใหอยูในอํ านาจศาลปกครองสูงสุด

(4) คดท่ีีอุทธรณคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลปกครองชั้นตน
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หมวด 2

ตลุาการศาลปกครอง

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

มาตรา 12 ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตํ าแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้

(1) ประธานศาลปกครองสูงสุด

(2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด

(3) ตลุาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด

(4) ตลุาการศาลปกครองสูงสุด

ท้ังนี้ ตามที่ ก.ศป.กํ าหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

มาตรา 13 ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมีคุณสมบัติดังตอไป
นี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไมตํ่ ากวาสี่สิบหาป

(3) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรเศรษฐศาสตร
สงัคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. กํ าหนด
และ

(4) มีคณุสมบตัอ่ืินอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือกรรมการ
กฤษฎีกา

(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ชัน้ตน
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(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเทาหรือ
ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาอัยการพิเศษประจํ าเขตหรือเทียบ
เทา

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือตํ าแหนง
อ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทาตามที่ ก.ศป.ประกาศกํ าหนด

(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรเศรษฐ
ศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา
และด ํารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ

(ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป และมีประสบการณ
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป.ประกาศกํ าหนด

มาตรา 14 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองไมมีลักษณะตองหามในขณะดํ ารงตํ าแหนง
ดงัตอไปนี้

(1) เปนขาราชการอื่นซึ่งมีตํ าแหนงหรือเงินเดือนประจํ า

(2) เปนพนกังานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด

(3) เปนผูด ํารงตํ าแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นกรรมการ
หรอืผูด ํารงตํ าแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง

(4) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

(5) เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ศป.

(6) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํ ารงตํ าแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลาย
กันในหางหุนสวนบริษัท

(7) เปนทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํ ารงตํ าแหนงหรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบท่ี ก.ศป.กํ าหนด
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มาตรา 15 ให ก.ศป.พจิารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และมีความเหมาะ
สมท่ีจะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี
และใหนายกรัฐมนตรีนํ ารายชื่อดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหา
วันนบัแตวันท่ีไดรับรายชื่อ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบ
บงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ให ก.ศป.พจิารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธานศาลปก
ครองสงูสุด แลวใหเสนอชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนํ าเสนอขอความ
เห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ เม่ือไดรับความเห็น
ชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

การแตงตัง้ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํ ารงตํ าแหนงรองประธานศาลปกครอง
สงูสดุและตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด ให ก.ศป.พิจารณาคัดเลือกแลวให
นายกรฐัมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสงุ รองประธานศาลปกครองสูงสุดตุลาการหัว
หนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.
ศป.กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา 16 ผูซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํ ารงตํ าแหนงตุลาการในศาลปกครอง
สงูสดุผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 ตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
การใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอนายกรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
วุฒิสภาใหความเห็นชอบ

มาตรา 17 ในศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ใหมีตํ าแหนงตุลาการศาลปกครองดังตอไปนี้

(1) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน

(2) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

(3) ตลุาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน

(4) ตลุาการศาลปกครองชั้นตน
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ท้ังนี้ ตามจํ านวนที่ ก.ศป.กํ าหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

มาตรา 18 ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติดังตอไป
นี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไมตํ่ ากวาสามสิบหาป

(3) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร
สงัคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. กํ าหนด
และ

(4) มีคณุสมบตัอ่ืินอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํ านวนหรือเลขานุการ
กรรมการรางกฎหมายในสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป

(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตํ าแหนงพนักงานคดีปกครองใน
ระดับท่ี ก.ศป.กํ าหนด

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาผูพิพากษาศาล
แพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตํ าแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบ
เทา

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตํ าแหนงไมตํ่ ากวาขาราชการพล
เรือนระดับ 8 หรือตํ าแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา ท้ังนี้ ตามที่ ก.ศป.
ประกาศกํ าหนด

(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรเศรษฐ
ศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา
และด ํารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ ากวารองศาสตราจารยหรือรอง
ศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวาสามป
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(ช) ส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงาน
ของรัฐนับแตสํ าเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสํ าเร็จการ
ศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาหกป

(ซ) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป และมีประสบ
การณในคดีปกครองตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. ประกาศกํ าหนด

ใหน ําความในมาตรา 14 และมาตรา 16 มาใชบังคับแกตุลาการในศาลปกครองชั้นตนโดย
อนุโลม

มาตรา 19 ให ก.ศป.พจิารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 18 และมีความ
เหมาะสมท่ีจะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐ
มนตรแีละใหนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง
ตั้ง

ให ก.ศป.พจิารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นตน เพื่อดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีศาล
ปกครองชัน้ตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้น
ตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูล
เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ใหน ําความในมาตรา 15 วรรคสี่ มาใชบังคับแกการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นตน
โดยอนุโลม

มาตรา 20 กอนเขารับหนาท่ีตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองตองถวาย
สตัยปฏญิาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํ าดังตอไปนี้

"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริตโดย
ปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราช
อาณาจกัรท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุก
ประการ"

มาตรา 21 ตุลาการศาลปกครองพนจากตํ าแหนงเมื่อ
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(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) สิน้ปงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณเวนแตจะ
ผานการประเมินสมรรถภาพใหดํ ารงตํ าแหนงตอไปตามมาตรา 31

(4) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 18

(5) เปนบุคคลลมละลาย

(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ

(7) เปนโรคหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนตุลาการศาลปกครองตามที่ระบุไว
ในประกาศที่ ก.ศป.กํ าหนดโดยไดรับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปก
ครองสูงสุด

(8) ถกูสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 22

(9) ถกูไลออกตามมาตรา 23

การพนจากตํ าแหนงตามวรรคหนึ่งนอกจาก (1) ใหนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตํ าแหนง

มาตรา 22 ตุลาการศาลปกครองตองประพฤติตนตามวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปก
ครองตามที่ ก.ศป.กํ าหนด

ก.ศป.อาจมีมติใหตุลาการศาลปกครองผูใดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บ ําเหน็จบํ านาญขาราชการไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิ
ไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทนให
ทํ าไดในกรณีดังตอไปนี้ดวย

(1) ปฏบิตัหินาท่ีบกพรองอยางรายแรงหรือประพฤติตนไมสมควรตามที่กํ าหนดในวินัย
แหงการเปนตุลาการศาลปกครอง

(2) หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดโดยสมํ่ าเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ
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(3) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจํ าคุกในความผิดอันไดกระทํ าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

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

มาตรา 23 ก.ศป.อาจมีมติไลตุลาการศาลปกครองออกไดในกรณี ดังตอไปนี้

(1) ทุจริตตอหนาท่ีราชการ

(2) กระทํ าผดิวินัยอยางรายแรงตามที่กํ าหนดในวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง

(3) ไดรับโทษจ ําคุกโดยคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจํ าคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 24 ในการพิจารณาใหตุลาการศาลปกครองพนจากตํ าแหนงตามมาตรา 22 (1) (2)
หรอื (4) ประกอบกับมาตรา 21 (4) หรือ (7) หรือตามมาตรา 23 (1) หรือ (2) ให ก.ศป. ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตนจํ านวนสี่คน และกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวย
ระเบยีบขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจํ านวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ เพื่อทํ าการสอบสวน

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํ านาจเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือ
บุคคลใดใหขอเท็จจริง ใหถอยคํ า หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนได

ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถา ก.ศป.เห็นวาการใหผูถูกสอบ
สวนหรอืพิจารณาปฏิบัติหนาท่ีตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการจะมีมติใหพักราชการ
ก็ได

การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เม่ือสอบสวนหรือ
พจิารณาเสร็จแลว ถาปรากฏวาผูถูกใหพักราชการมิไดกระทํ าการตามที่ถูกสอบสวนหรือ
พจิารณาก็ใหผูนั้นคงอยูในราชการตามเดิม

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถูกกลาวหาและบุคคลท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามระเบียบท่ี
ก.ศป.กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา 25 ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตํ าแหนงไปโดยมิไดมีความผิดและมิใชเปน
การพนจากตํ าแหนงตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (5) มาตรา 22 หรือมาตรา 23 ก.ศป.อาจ
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พจิารณาคดัเลือกผูนั้นใหกลับเขารับราชการเปนตุลาการศาลปกครองในตํ าแหนงไมสูงกวา
ต ําแหนงเดิมหรือเทียบเทาก็ได ถาผูนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา
13 มาตรา 14 และมาตรา 18 แลวแตกรณี

มาตรา 26 ตุลาการศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลา
ออก เม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตํ าแหนง

ในกรณท่ีีตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อดํ ารงตํ าแหนงท่ีกํ าหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ต ําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันท่ีผูนั้นลา
ออก

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจํ าเปนเพื่อประโยชน
แกทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันท่ีขอ
ลาออกก็ได

มาตรา 27 การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํ ารงตํ าแหนงอื่นในศาลปกครองจะตองได
รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครองสูงสุดมี
อํ านาจแตงตั้งได โดยความเห็นชอบของ ก.ศป.ตามระเบียบท่ีก.ศป.กํ าหนดโดยความเห็น
ชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเลื่อนตํ าแหนงใหสูงขึ้น หรือเปนการยายประจํ าป
หรอืเปนกรณีท่ีอยูในระหวางถูกดํ าเนินการทางวินัย หรือตกเปนจํ าเลยในคดีอาญาที่ศาลมี
ค ําสั่งประทับฟองแลว

มาตรา 28 ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครองเปนไปโดย
เรียบรอยตามระเบียบท่ี ก.ศป.กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาท่ีตามที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อธิบดศีาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอยตาม
ระเบียบท่ี ก.ศป.กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูง
สดุโดยมรีองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนชวยปฏิบัติหนาท่ีตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
มอบหมาย
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ในกรณท่ีีต ําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนวางลง หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครอง
ชัน้ตน หรือตุลาการศาลปกครองอื่น แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาท่ีแทนตามระเบียบท่ี ก.ศป.
กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ผูปฏบิตัิหนาท่ีแทนยอมมีอํ านาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน

มาตรา 29 การเปล่ียนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคคณะหนึ่งองคคณะใดเนื่องจาก
ตลุาการศาลปกครองผูใดพนจากตํ าแหนง ถูกพักราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงอื่น เจ็บปวย หรือมีเหตุจํ าเปนอื่นทํ าใหไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกํ าหนด

ตลุาการศาลปกครองซึ่งเขามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํ านาจตรวจสํ านวนและลงลาย
มือชื่อในคํ าพิพากษาได

มาตรา 30 ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํ าตํ าแหนงตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้

เม่ือเร่ิมตนปงบประมาณประจํ าป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงินเดือนและ
เงนิประจํ าตํ าแหนงเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีไดรับอยูเปนจํ านวนเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดชันรีาคาผูบริโภคของปท่ีลวงมาที่กระทรวงพาณิชยคํ านวณเพื่อใชในราชการ

ตลุาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาท่ีพัก และคาใชจายอื่นในกรณีเดินทาง
ไปราชการ ท้ังนี้ ตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา

เพือ่ประโยชนในการรับบํ าเหน็จบํ านาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ ในการนี้ใหสํ านักงานศาลปกครอง
เปนเจาหนาท่ีควบคุมการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง

มาตรา 31 ให ก.ศป.จัดใหมีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการศาล
ปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป

หลกัเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามระเบียบท่ี ก.ศป.กํ าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปก
ครองสูงสุด
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ตลุาการศาลปกครองซึ่งผานการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ใหดํ ารงตํ าแหนงตอ
ไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ

มาตรา 32 ใหกรณีท่ีขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดไดรับ
แตงตัง้เปนตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชนในการรับบํ าเหน็จบํ านาญ ใหถือเวลาราช
การหรอืเวลาทํ างานของผูนั้นในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนเวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหนํ ากฎหมายวาดวย
บ ําเหน็จบํ านาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ แลว
แตกรณี มาใช

มาตรา 33 เคร่ืองแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแตงกายใหเปนไปตามที่ ก.
ศป.ประกาศกํ าหนด

วันและเวลาทํ างาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป.ประกาศกํ าหนด

มาตรา 34 ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหตุลาการศาลปกครองเปนเจาพนักงานในตํ าแหนงตุลา
การตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 3

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

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

มาตรา 35 กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป.ตามมาตรา 279 ของรัฐ
ธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํ านวนหกคน ซ่ึงไดรับเลือกจากตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด และเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนจํ านวนสามคนซึ่งไดรับ
เลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณา
จักรไทยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14

ใหเลขาธิการสํ านักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป.
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มาตรา 36 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ใหเลขาธิการ
ส ํานกังานศาลปกครองจัดทํ าบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับเลือกโดยแยกเปนประเภท
ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นตน สงไปยังตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณี และใหแจงกํ าหนดวัน
เวลา และสถานที่ท่ีจะทํ าการเลือกไปดวย

ใหมีคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกประกอบดวยเลขาธิการสํ านักงานศาลปกครองตุลา
การศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน
ซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูคัดเลือก เปนกรรมการ มีหนาท่ีในการดํ าเนินการ
เก่ียวกับการเลือกกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและ
การประกาศผลการเลือก ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหการเลือกเปน
ไปโดยถูกตองและเรียบรอย

มาตรา 37 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรม
นญูแหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรจํ านวนหกคนตอวุฒิสภาเพื่อ
พจิารณาตอไป

มาตรา 38 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรม
นญูแหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
ชือ่บุคคลท่ีเห็นสมควรจะไดรับเลือกตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงมติ

มาตรา 39 กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหอยูใน
ต ําแหนงคราวละสองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได

ถาตํ าแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดํ าเนินการเพื่อใหมีการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับ
แตวันท่ีต ําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตํ าแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึง
เกาสิบวันจะไมดํ าเนินการเลือกซอมก็ได

กรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน



17
มาตรา 40 นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตาม
มาตรา 35 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) พนจากตํ าแหนงเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) พนจากต ําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน ใน
กรณีท่ีเปนกรรมการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (1)

(4) ขาดคณุสมบัติตามมาตรา 13 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14

มาตรา 41 การประชุมของ ก.ศป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือมีแตไม
อาจปฏบิัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม

ในกรณีท่ีตํ าแหนงกรรมการใน ก.ศป.วางลง ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แต
ตองมีกรรมการเหลือพอท่ีจะเปนองคประชุม

การวนิจิฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ให ก.ศป.มีอํ านาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติ

ให ก.ศป.มีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดํ าเนินการใด ๆ ไดตามความเหมาะสม
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หมวด 4

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

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

สวนท่ี 1

การฟองคดีปกครอง

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

มาตรา 42 ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทํ าหรือการงดเวนการกระทํ าของหนวยงานทางปก
ครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอ่ืนใดที่อ
ยููในเขตอํ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือนรอนหรือ
ความเสยีหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคํ าบังคับตามที่กํ าหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกํ าหนดขั้นตอนหรือวิธีการสํ าหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสีย
หายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทํ าไดตอเม่ือมีการ
ด ําเนนิการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได
มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกํ าหนด

มาตรา 43 ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทํ าใดของ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภามีสิทธิและหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42

มาตรา 44 การดํ าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด การเรียกบุคคลหนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคดี การดํ าเนินกระบวนพิจารณา
การรบัฟงพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระ
ราชบัญญัติ นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดโดยระเบียบของท่ีประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา 45 คํ าฟองใหใชถอยคํ าสุภาพและตองมี
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(1) ชือ่และที่อยูของผูฟองคดี

(2) ชือ่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอันเปนเหตุแหงการฟอง
คดี

(3) การกระทํ าท้ังหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทํ าดังกลาว

(4) ค ําขอของผูฟองคดี

(5) ลายมอืชือ่ของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอ่ืนจะตองแนบใบมอบฉันทะให
ฟองคดีมาดวย

ค ําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจไดใหสํ านัก
งานศาลปกครองใหคํ าแนะนํ าแกผูฟองคดีเพื่อดํ าเนินการแกไขเพิ่มเติมคํ าฟองนั้นใหถูก
ตอง ในการนี้ใหถือวันท่ียื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ

ในกรณท่ีีมีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่น
ค ําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟอง
คดทุีกคนในการดํ าเนินคดีตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทํ าของผูแทนผูฟอง
คดใีนกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน

การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่งใหใชเงินหรือสง
มอบทรพัยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ใหเสียคาธรรม
เนยีมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท

ในการดํ าเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดํ าเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบ
อํ านาจใหทนายความหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดกํ าหนดเพื่อฟองคดีหรือดํ าเนินการแทนได

มาตรา 46 คํ าฟองใหยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นคํ าฟอง
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับอายุความใหถือวาวันท่ี
สงค ําฟองแกเจาพนักงานไปรษณียเปนวันท่ียื่นคํ าฟองตอศาลปกครอง

มาตรา 47 การฟองคดีท่ีอยูในเขตอํ านาจของศาลปกครองชั้นตน ใหยื่นฟองตอศาลปก
ครองชัน้ตนท่ีผูฟองคดีมีภูมิลํ าเนาหรือท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น
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การฟองคดท่ีีอยูในเขตอํ านาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด

ในกรณท่ีีศาลปกครองใดพิพากษาวาคดีท่ีฟองตอศาลปกครองนั้นอยูในเขตอํ านาจของ
ศาลปกครองอื่น ใหสงคํ าฟองนั้นไปใหศาลปกครองที่มีเขตอํ านาจเพื่อพิจารณา ในกรณีท่ี
ศาลปกครองชั้นตนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเขตอํ านาจศาล ใหศาลปกครองที่รับคํ า
ฟองไวหลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคํ าสั่งในเรื่องเขตอํ านาจศาล

การพจิารณาคดีท่ียื่นไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทํ าในศาลปกครองนั้นตามวันเวลา
ทํ าการ เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจํ าเปนหรือเพื่อความสะดวกของคูกรณี ศาลปก
ครองจะสั่งใหดํ าเนินการพิจารณาในสถานที่อ่ืนหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได

มาตรา 48 ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาทํ าการตาม
ปกตขิองศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา

ศาลปกครองแหงหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ทํ าการเฉพาะการไดตามจํ านวนที่เหมาะสมตามที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดจะไดประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาทํ าการของสถานที่ทํ า
การเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา

ท่ีประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํ านาจกํ าหนดใหการยื่นฟองและการ
ด ําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํ า ณ
สถานที่ทํ าการเฉพาะการของศาลปกครองก็ได

มาตรา 49 การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึง
เหตแุหงการฟองคดี หรือนับแตวันท่ีพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูฟองคดีไดมี
หนงัสอืรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามที่
กฎหมายกํ าหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐหรือไดรับแตเปนคํ าชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมี
บทกฎหมายเฉพาะกํ าหนดไวเปนอยางอื่น

มาตรา 50 คํ าสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคํ าสั่งระบุวิธีการยื่นคํ าฟองและ
ระยะเวลาสํ าหรับยื่นคํ าฟองไวในคํ าสั่งดังกลาวดวย

ในกรณท่ีีปรากฏตอผูออกคํ าสั่งใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใหผูนั้น
ด ําเนนิการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคํ าสั่งทราบโดยไมชักชาในกรณี
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นีใ้หระยะเวลาสํ าหรับยื่นคํ าฟองเริ่มนับใหมนับแตวันท่ีผูรับคํ าสั่งไดรับแจงขอความดัง
กลาว

ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสํ าหรับยื่นคํ าฟองมีกํ าหนดนอยกวาหนึ่ง
ป ใหขยายเวลาสํ าหรับยื่นคํ าฟองเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคํ าสั่ง

มาตรา 51 การฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับ
แตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟอง
คดี

มาตรา 52 การฟองคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะ
ของบุคคลจะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได

การฟองคดีปกครองท่ียื่นเมื่อพนกํ าหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีท่ี
ยืน่ฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจํ าเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมี
ค ําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได

มาตรา 53 ในกรณีท่ีคูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดีใหศาล
ปกครองรอการพิจารณาไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผู
สบืสทิธิของคูกรณีผูนั้นจะมีคํ าขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย หรือผูมีสวนได
เสยีจะมีคํ าขอเขามา โดยมีคํ าขอเขามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามา เนื่องจากคู
กรณฝีายหนึง่ฝายใดมีคํ าขอ คํ าขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีคู
กรณีผูนั้นถึงแกความตาย

ถาไมมีค ําขอของบุคคลดังกลาว หรือไมมีคํ าขอของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดภายในเวลาที่
กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคํ าสั่งจํ าหนายคดีนั้นก็ได

สวนท่ี 2

การดํ าเนินคดีปกครอง

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

มาตรา 54 ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหาคนจึงจะ
เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา
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ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคนจึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา

มาตรา 55 การพิจารณาพิพากษาคดีตองดํ าเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วแตตองเปด
โอกาสใหคูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคํ าชี้แจงของตนตามควรแกกรณี
แตการชีแ้จงตองทํ าเปนหนังสือ เวนแตเปนกรณีท่ีศาลอนุญาตใหชี้แจงดวยวาจาตอหนา
ศาล

คูกรณมีีสทิธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดยื่นไวในสํ านวน เวนแตกรณีใดมี
กฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจํ าเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิ
ใหเกิดความเสียหายแกการดํ าเนินงานของรัฐ แตกรณีท่ีไมเปดเผยดังกลาวศาลปกครอง
จะน ํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตาม
ความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยว
ชาญหรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร

พยานบคุคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาใหถอยคํ าหรือทํ าความเห็นตอ
ศาลปกครองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในพระราช
กฤษฎีกา

มาตรา 56 เม่ือมีการฟองคดีตอศาลปกครองใด การจายสํ านวนคดีในศาลปกครองนั้นให
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไป
นี้

(1) ในกรณท่ีีมีการจัดองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีดานใดดานหนึ่งเปนการ
เฉพาะ ตองจายสํ านวนคดีใหตรงกับความเชี่ยวชาญขององคคณะที่จัดไว

(2) ในกรณท่ีีมีการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํ านวนคดีท่ีมีมูลคดีเกิด
ขึน้ในพื้นท่ีใหแกองคคณะที่จัดไว

(3) ในกรณีท่ีไมมีการจัดองคคณะตาม (1) หรือ (2) หรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกันหลาย
องคคณะ หรือองคคณะที่รับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํ านวนมาก
ซ่ึงหากจายสํ านวนคดีใหแกองคคณะนั้นจะทํ าใหคดีลาชา หรือกระทบกระเทือนตอความ
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ยตุธิรรม ใหจายสํ านวนคดีโดยใชวิธีการใดที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํ านวน
คดีใหแกองคคณะใด

เม่ือองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํ านวนคดีแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
สงูสดุหรอืตลุาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตงตั้ง
ตลุาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํ านวน เพื่อเปนผูดํ าเนิน
การรวบรวมขอเท็จจริงจากคํ าฟอง คํ าชี้แจงของคูกรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่
เก่ียวของ ท้ังนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดํ าเนินการตามที่ตุลาการเจาของ
สํ านวนมอบหมาย

เม่ือไดมอบสํ านวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํ านวนคนใดแลว หรือไดจายสํ านวนคดีใหแก
องคคณะใดแลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํ านวนคดีหรือโอนสํ านวนคดี เวนแตกรณีดังตอ
ไปนี้

(1) เม่ือมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กํ าหนด

(2) เม่ือมีการคัดคานตุลาการเจาของสํ านวนสํ าหรับกรณีเรียกคืนสํ านวนหรือตุลาการศาล
ปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสํ าหรับกรณี
โอนสํ านวน

(3) เม่ือตลุาการเจาของสํ านวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการพิจารณาอยู
เปนจํ านวนมากซึ่งจะทํ าใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํ านวนหรือองค
คณะพจิารณาพิพากษาขอสละสํ านวนคดีท่ีตนรับผิดชอบอยู


