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พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๕  ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า  “ก.ศป.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนเก้าคน  ดังนี้ 
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 (ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 (ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสามคนซ่ึงได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนสามคน  ดังนี้ 
 (ก) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน 
 (ข) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งคน 
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ  ก.ศป.  และให้  ก.ศป.  แต่งตั้งข้าราชการ

ฝ่ายศาลปกครองจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา  ๓๕/๑  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๓)  

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ  ข้าราชการตํารวจ  ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม  ตุลาการ 
ศาลทหาร  หรือทนายความ 

(๖) ไม่เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือดํารงตําแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ 
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ 

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ” 
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มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  ในการนี้ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจัดทําบัญชีรายชื่อ
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสดุหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น  แลว้แต่กรณี  และให้แจ้งกําหนดวัน  
เวลา  และสถานที่ที่จะทําการเลือกไปด้วย 

ให้มีคณะกรรมการดําเนินการเลือก  ประกอบด้วย  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ตุลาการ
ศาลปกครองสามคน  และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน  ซึ่งประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก  เป็นกรรมการ  มีหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย 
ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  

เข้ารับหน้าที่เม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก
ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๗  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  
(๓)  (ก)  ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕/๑  จํานวนสองเท่าของจํานวนที่ต้องเลือก   
เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป 

ให้นําความในมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหน่ึง  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  
(๓)  (ข)  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะได้รับเลือกต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ลงมติ 

ให้นําความในมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหน่ึง  โดยอนุโลม” 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓)  
ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)   
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕   
วรรคหน่ึง  (๒)  ใหม่  โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ 

(๒) แจ้งต่อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ  ในกรณีที่เป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๓)” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๓๙/๑  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหน่ึง  (๒)  หรือ  (๓)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม  เว้นแต่วาระ 
การอยู่ในตําแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมก็ได้ 

การดําเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อมตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  
ให้ดําเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

(๒) กรณีตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๓)  
ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ให้นําความในมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวรรคหน่ึง  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒)  และ  (๓)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) พ้นจากตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสงูสุด  หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น  ในกรณีที่เป็น

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๒) 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕/๑  ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  (๓)” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๔๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา  ๔๑/๑  กรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕   

วรรคหน่ึง  (๓)  หรือมีแต่ไม่ครบสามคน  ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไม่น้อยกว่าหกคน  เห็นว่า
เป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ  ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเร่ืองเร่งด่วนนั้นได้” 

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  สิ้นสุดลง  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่า 
จะครบวาระในวันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระในระหว่าง
วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  สิ้นสุดลง  จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือได้มีการเลือกซ่อมแล้ว  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ้งต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งทําหน้าที่ประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  เพือ่ดําเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง  และเม่ือได้มีการเลือกแล้ว
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้เลือกนี้ด้วย 
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ให้นําความในมาตรา  ๓๕/๑  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  
และมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ มติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา  ๑๒  
ที่ได้มีมติหรือให้ความเห็นชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
สิ้นสุดลง  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐   
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สมควรกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วิธีการเลือก  และการพ้นจากตําแหน่ง  ของ
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการกําหนดบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 


