
	
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๑๐) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“มาตรา ๖ ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๖๐/๑  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๕/๑  มาตรา  ๗๕/๒  และมาตรา  ๗๕/๔   
ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว  เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้  
ถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าว   
ให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ยกเลิก
ระเบียบใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น 

กําหนดวันตามวรรคหน่ึงให้หมายถึงวันในสมัยประชุม” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๓)  (๘)  และ  (๙)  ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่  ก.ศป.  กําหนด 

ก.ศป.  อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนให้ทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่กําหนดในวินัย 
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
โดยสมํ่าเสมอแต่ไม่ถึงเหตทุุพพลภาพ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๓) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่  ก.ศป.  มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  
(๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ด้วย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งโดยถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๑)  หรือ  (๒)  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  ประกอบ
กับมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๔)  หรือ  (๗)  หรือโดยถูกไล่ออกตามมาตรา  ๒๓  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้  ก.ศป.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ประกอบด้วย  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสี่คน  และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  
เป็นกรรมการเพื่อทําการสอบสวน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผู้ ใดพ้ นจากตํ าแหน่ งไปโดยมิ ได้ มีความผิดและมิ ใช่ 
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  ก.ศป.  อาจพิจารณา
คัดเลือกผู้นั้นให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในตําแหน่งไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิมหรือ
เทียบเท่าก็ได้  ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  และ 
ยังมีอายุไม่ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น  หรือยังมีอายุไม่ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้นในกรณีที่เป็นผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกให้ไป 
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  หากผู้นั้นมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้องประเมินสมรรถภาพ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่งแล้ว  แต่ยังไม่เคยผ่านการประเมินสมรรถภาพ  ให้จัดให้มีการประเมิน
สมรรถภาพได้  แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมินสมรรถภาพตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  แล้วก็ตาม 

ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ถ้าต้องโอนกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๗๘/๑  วรรคสอง  
หรือย่ืนความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ  และผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึง  แล้วแต่กรณี  ให้  ก.ศป.  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งในลําดับอาวุโสที่เคยครอง  
โดยให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่น  ในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครอง
ที่อยู่ในลําดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง   

ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ให้โอนกลับเข้าดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง  มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔   
ให้นําความในมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ให้นําความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับแก่
การคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง  หรือการโอนกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๔/๑  ของหมวด  ๒  ตุลาการศาลปกครอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๔/๑ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครองได้กระทําโดยสุจริต  
ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า  “ก.ศป.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนสิบคน  ดังนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 (ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสี่คนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครอง

ชั้นต้น 
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง

จํานวนสองคน  ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ  ก.ศป.  และให้  ก.ศป.  แต่งตั้งข้าราชการ

ฝ่ายศาลปกครองจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๓๕/๒ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  

และ  (๓)  จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหนึ่ง  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ในเวลาเดียวกันมิได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรับสมัครบุคคลซ่ึงมี คุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕/๑  เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  โดยให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและ 
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือก  แล้วจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกส่งไปยังตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น  และให้แจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ี 
ที่จะทําการเลือกไปด้วย 

ให้นําความในมาตรา  ๓๖  มาใช้บังคับแก่การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวรรคหน่ึง  โดยอนุโลม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก  การนับคะแนน  และการประกาศผลการเลือก
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๙/๑  ให้เป็นไป
ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ  ก.ศป.” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  และ  (๓)  
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ในกรณีจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้  ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙/๑ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกซ่อม
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระการอยู่ในตําแหน่งของกรรมการผู้นั้น
จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  เข้ารับหน้าที่
เม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.ศป.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๔๐/๑ ให้  ก.ศป.  โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองทั้งหมด  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครองและการอ่ืน ๆ   
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ  ก.ศป.” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑/๑ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือ  (ข)  หรือ  (๓)  หรือมีแต่ไม่ครบจํานวน  ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครอง
จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน  เห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ  ให้กรรมการตุลาการศาลปกครอง
เท่าที่มีอยู่เป็น  ก.ศป.  พิจารณาเร่ืองเร่งด่วนนั้นได้” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน   
มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา  ๔๒” 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕/๑ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา  ๔๕  วรรคสี่  หากคู่กรณีใด
ย่ืนคําขอต่อศาลโดยอ้างว่า  ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล  หรือโดยสถานะของผู้ขอ 
ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร  ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอ 
ที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา  หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้  แล้วแต่กรณี  
และศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอื่นแล้วเห็นว่ามีเหตุตามคําขอจริง  ให้ศาลอนุญาต
ให้คู่กรณีนั้นดําเนินคดี  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้  คําสั่งให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ คําฟ้องให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง  หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน  ในการนี้อาจย่ืนคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สื่อดิจิทัลอื่นใด  หรือโทรสาร 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ  ให้ถือว่า
วันที่ส่งคําฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคําฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สื่อดิจิทัลอื่นใด  
หรือโทรสารเป็นวันที่ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครอง” 

มาตรา ๒๐ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“ในกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือโดยลักษณะแห่งคดี 
มีความจําเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  การส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบตามวรรคสอง  จะส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร 
แต่ไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้  โดยต้องคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีด้วย” 

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“มาตรา ๕๙/๑ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  หากองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการน่ังพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เสียความยุติธรรม  องค์คณะพิจารณาพิพากษา
อาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้  ในกรณีนี้ให้ผู้แถลงคดีปกครองดําเนินการตามมาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  
หรือวรรคสอง  ในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษา   

ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหน่ึงพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบ  ทั้งนี้  ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่จะย่ืนคําแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และหากคู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มี 
การนั่งพิจารณาคดี  ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
และให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป” 

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๖๐/๑ เม่ือศาลเห็นสมควร  หรือเม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอและศาลเห็นว่า 
จะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คู่กรณี  ศาลอาจมีคําสั่งให้ดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระทําต่อหน้าศาลและศาลมีคําสั่งให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  
ให้ถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาของศาล  และเป็นการกระทําต่อหน้าศาล 

ศาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามวรรคหน่ึงจากคู่กรณีที่ร้องขอได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดกําหนด  โดยไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล” 

มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  และ  (ข)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแต่ต้องทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนตามมาตรา  ๒๗๗  
วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
คงทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  และ  (ข)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่ง  แต่ให้ทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสองและวรรคสาม   
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

มาตรา ๒๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสดุรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 

้หนา   ๑๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา  ๑๙๐  บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ตุลาการพ้นจากตําแหน่ง  แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตายหรือเกษียณอายุ  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ  มาตรา  ๑๙๘  บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง 
ต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ 
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งน้ี  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
และมาตรา  ๒๓๑  บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎ  คําสั่ง  
หรือการกระทําใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย  สมควรแก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ
มาตรา  ๑๘๘  วรรคสอง  บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
สมควรกําหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทําโดยสุจริต  นอกจากน้ัน
สมควรปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
โดยกําหนดให้สามารถย่ืนคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สื่อดิจิทัลอ่ืนใด  หรือโทรสาร  เพ่ือประโยชน์
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย  สะดวกรวดเร็ว  และทั่วถึง  รวมทั้งกําหนด 
กระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ  ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติม 
กระบวนพิจารณาในการพิจารณาคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  
และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีสําหรับคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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