ร่าง
พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา
(ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖)

อ.พ. ๔/๒๕๖๔

คำนำ
เอกสารประกอบการพิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้ ศึ ก ษา วิเคราะห์ เปรีย บเที ย บ
และนาเสนอข้อมูลสาคัญที่จาเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริห ารศาล ปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิ และประโยชน์อื่น) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ
เห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์
ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น สาหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา
สำนักกฎหมำย
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
จัดทำโดย
นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒสิ ภา
ร้อยตารวจเอกหญิง วิรญ
ั ญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
นายทศพร แย้มวงษ์ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานกฎหมาย ๑
นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา นิติกรปฏิบตั ิการ
นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชานาญการ
นางพวงผกา วรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวบุษบา เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวอลงกรณ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๐๙
ผลิตโดย
กลุ่มงานการพิมพ์ สานักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ท่ ำ นสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ และผู้ ส นใจที่ มี ค วำมประสงค์ ห รื อ ต้ อ งกำรที่ จ ะศึ ก ษำเอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ สาระสาคัญ และบทวิเคราะห์
ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
๑. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... .............................................................................................................. ๑
๒. บทวิเคราะห์รา่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... .............................................................................................................. ๓
๓. ตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับทีม่ ีการแก้ไข)
กับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) .............................................................................. ๑๓
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
๑. การดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ......................... - ๑ ๒. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ............................................................ - ๓ ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ........ - ๕ ๔. อัตรากาลังของบุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
และศาลปกครองยะลา ................................................................................................... - ๙ ๕. ค่าตอบแทนบุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
(นอกเหนือจากเงินเดือน) ............................................................................................ - ๑๐ ๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ .............................................................................. - ๑๒ ๗. รายงานสถิติคดีศาลปกครองยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ................................................................................................ - ๑๓ -

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
: สาเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................ (๑)
: ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ............................................................................... (๒)
: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้ สนอ) ............................................................................................... (๕)

ส่วนที่ ๑
สาระสาคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑

สาระสาคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ เ สนอ ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๑
(สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาและลงมติ
ในวาระที่ หนึ่ งรั บหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวและตั้ งกรรมาธิ การวิ สามั ญ ขึ้ นคณะหนึ่ ง
เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมั ยสามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็ น ชอบด้ว ยกั บร่างพระราชบั ญ ญั ติฉ บับ นี้ และให้เสนอต่อวุฒิ สภาพิ จารณาต่ อไปตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลปกครองมี อ านาจหน้ า ที่ อ อกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
เงิ น ค่ าตอบแทนพิ เศษและสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น ของข้ าราชการตุ ลาการศาลปกครอง ข้ าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘))
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง
อันจะเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๒

ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากร
ของศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีเนื้อหารวมจานวน ๓ มาตรา สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. ก าหนดชื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๑)
๒. กาหนดวันใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ร่างมาตรา ๒)
๓. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) ให้มีอานาจออกระเบียบครอบคลุมเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
สานักงานศาลปกครองด้วย (ร่างมาตรา ๓)
________________

พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=648543&ext=pdf

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๓

บทวิเคราะห์
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
๑. เหตุผลที่จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ในการออกระเบี ยบเกี่ ยวกับ เงินค่ าตอบแทนพิ เศษและสิทธิและประโยชน์ อื่น ของข้าราชการตุ ลาการ
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง
อันจะเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากร
ของศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒. ประเด็นสาคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง
๒.๑. วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ๑
๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑

สามารถสื บ ค้ น เอกสารแนบระเบี ย บวาระ เอกสารประกอบการพิ จ ารณา และบั น ทึ ก การประชุ ม ในวาระที่ ห นึ่ ง
ขั้น รับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
https://library2.parliament.go.th/library/home.html ห รื อ ส แ ก น ข้ อ มู ล ผ่ าน QR CODE ห ม าย เล ข ๑ ถึ ง ๔
ในหน้าที่ ๖ ถึง ๗
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๔

๒.๑.๒ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) ได้ แ ถลงถึ งความเป็ น มาและเหตุ ผ ล
ความจาเป็นของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยสรุปได้ ดังนี้
(๑) ร่างพระราชบัญญั ติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญญั ติ จัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณา
คดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการก าหนดให้ ก.บ.ศป. มี อ านาจออกระเบี ยบเกี่ ยวกั บ
เงิ น ค่ าตอบแทนพิ เศษและสิ ทธิ แ ละประโยชน์ อื่ นของข้ าราชการตุ ลาการศาลปกครอง ข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างของสานักงานศาลปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความจาเป็นจะต้องสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตุลาการและบุคลากรของศาลปกครองเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น กรณีของศาลปกครองยะลา
ที่มีภารกิจหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบุคลากรดังกล่าวไม่ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษหรือสิทธิและประโยชน์อื่น ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการตารวจ ทหาร หรือข้าราชการพลเรือนอื่น ๆ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว
(๒) ปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้กาหนดให้ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในทานองเดียวกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ ายอั ย การ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ ก าหนดให้ ข้ า ราชการอั ย การและ
ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษด้วยเช่นกัน
(๓) เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและทัด เทียมกันระหว่างบุคลากรของศาลปกครอง
กับบุ ค ลากรขององค์กรอื่น ที่ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ค ล้ายคลึงกัน ในระบบยุติธรรม ทั้ งในส่วนของข้าราชการ
ฝ่ายศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ศาลปกครองได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว และโดยที่ศาลปกครองจะกาหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษและ
สิทธิและประโยชน์อื่นให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงาน
ราชการและลูกจ้างของศาลปกครองยะลาเพียงแห่งเดียวซึ่งมี บุคลากรอยู่เป็นจานวนน้อย ซึ่งจะใช้
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๕

งบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนดังกล่าว คิดเป็นเงินจานวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
และในระยะ ๓ ปีแรก รวมเป็นเงินจานวนประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(๑) เนื่องจากขณะนี้ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครอง (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริห ารศาลปกครองมี อ านาจหน้ าที่
ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การก าหนดเบี้ ย ประชุ ม ส าหรั บ ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครองซึ่ งเข้ า ร่ วม
การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระที่ ห นึ่ ง เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ ผ่ า นมา เป็ น การเสนอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ
ของกฎหมายเพียงประเด็นเดียว และในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ปกครอง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ฉบั บนี้ ก็มี การเสนอแก้ไขเพิ่ มเติม เพี ย งหนึ่ งประเด็ น เช่น เดี ยวกั น
จึงมีข้อพิจารณาว่า จะทาให้มีผลต่อภาระด้านงบประมาณรายจ่ายในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของรัฐสภา หรือไม่
(๒) เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของการเสนอร่างพระราชบัญญั ติ
ฉบับนี้แล้ว ปรากฏว่า มีการระบุความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรศาลปกครองในพื้นที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจ
ที่ มี ค วามเร่ ง ด่ ว นหรื อ มี ค วามเหนื่ อ ยยากกว่ า การปฏิ บั ติ งานตามปกติ ทั่ ว ไป จึ งมี ข้ อ สั งเกตว่ า
จะมี หลั กประกั นใดที่ จะก าหนดขอบเขตว่า การก าหนดค่ าตอบแทนพิ เศษและสิ ทธิ แ ละประโยชน์ อื่ น
จะเป็นไปอย่างจากัดเฉพาะแต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจ
ที่มี ค วามเร่งด่ ว นหรือ มีค วามเหนื่ อยยากกว่าการปฏิ บั ติงานตามปกติ ทั่ วไป ทั้ งนี้ เนื่ องจากเกรงว่า
จะมีผลกระทบต่อการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษเป็นการทั่วไปอันอาจมีภาระต่องบประมาณแผ่นดิน
(๓) เมื่อพิจารณาถ้อยคา ค าว่า “ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” ตามร่างมาตรา ๓
แห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) แล้ ว มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ อ ยค านี้ จ ะมี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั บ ค าว่ า “ข้ า ราชการ
ศาลปกครอง” ตามมาตรา ๔๑/๘ (๙) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ และเหตุใดจึงใช้ถ้อยคาที่แตกต่างกัน

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๖

๒.๑.๔ นายสุ ช าติ ศรีว รกร อธิ บ ดี ศ าลปกครองกลาง และนายเจตน์ สถาวรศิ ล พร
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สานักงานศาลปกครอง ได้ตอบชี้แจง ดังนี้
(๑) สานักงานศาลปกครองยืนยันว่าในอนาคตจะไม่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในลักษณะรายประเด็นเช่นนี้อีก
ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อภาระงบประมาณรายได้แผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
(๒) การก าหนดค่าตอบแทนพิ เศษและสิท ธิ แ ละประโยชน์ อื่น ให้ แก่ บุ ค ลากรของ
ศาลปกครองนั้น จากัดเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานศาลปกครองยะลา โดยพิจารณา
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรศาลยุติธรรม และบุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุด
ทั้ งนี้ แม้ว่าศาลปกครองอื่ น ได้ แ ก่ ศาลปกครองสงขลาจะมีภ ารกิ จครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ างส่ วนที่ เป็ น
เขตพื้นที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย แต่ก็ไม่ได้มีการกาหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลดังกล่าวได้รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นแต่อย่างใด
(๓) เหตุ ที่ ใช้ถ้ อ ยค าว่า “ข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครอง” ตามร่างมาตรา ๓ แห่ ง
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) นั้ น เนื่ อ งจากเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการใช้ถ้อยคาว่า “ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง”
๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ด้ วยคะแนนเสี ยง ๒๙๙ เสี ย ง
และงดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนน ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน
เพื่อพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีกาหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุ ธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572254

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๗

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี) https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/567564
๓. บั น ทึ ก การประชุ ม ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehou
se_dll_x.php?aid=9716&mid=4250
๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse_dll
_x.php?aid=9777&mid=4276

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลาดับมาตรา
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้ ในวาระที่สองเรียงตาม
ลาดับมาตรา และได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายตามลาดับ
มาตรา ซึ่งในมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) ได้มีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จานวน
๒ คน คือ นายขจิตร ชัยนิคม และรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
นายขจิ ตร ชั ยนิคม กรรมาธิการผู้สงวนความเห็ น ได้อภิปรายในประเด็น ที่ขอสงวน
ความเห็น โดยสรุปดังนี้
(๑) เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีเจตนารมณ์ เพื่อจะสร้างขวัญ
และกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรศาลปกครองในพื้นที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย
และปฏิ บั ติ ภ ารกิจที่มี ความเหนื่ อยยากกว่าการปฏิ บั ติงานตามปกติ ทั่วไป แต่ เพื่ อเป็ นการควบคุ ม
ให้การออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จึงควรนาถ้อยคาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวมาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในร่างมาตรา ๓ ให้ปรากฏอย่างชัดเจน
(๒) มีการใช้คาว่า “และ” ในมาตรา ๓ อย่างฟุ่มเฟือย ซ้าซ้อนและไม่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๘

โดยขอสงวนความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้
“(๘) ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ สิทธิและประโยชน์อื่น
และเงิน ค่าตอบแทนพิเศษในกรณี การปฏิ บัติงานในพื้น ที่เสี่ยงภัยพิเศษ หรือเงินค่ าตอบแทนพิเศษ
ในกรณีมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ และสิทธิและประโยชน์อื่น
ของแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักราชการและลูกจ้าง
สานักงานศาลปกครอง”
รองศาสตราจารย์ อ านนท์ มาเม้ า กรรมาธิ ก ารผู้ ส งวนความเห็ น ได้ อภิ ป ราย
ในประเด็นที่ขอสงวนความเห็น โดยสรุปดังนี้
(๑) ตามเอกสารประกอบการเสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ ต่อ สภาผู้แทนราษฎร
ได้ระบุไว้ว่า ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย คือ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ และ
สิท ธิแ ละประโยชน์ อื่ น แก่ บุ ค ลากรศาลปกครองในพื้ น ที่ พิ เศษที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ที่มีความเหนื่อยยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ดังนั้น วัตถุประสงค์ทั้งสองประการจึง ถือเป็น
เงื่อนไขในการใช้อานาจของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองเพื่อออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
และสิทธิและประโยชน์อื่น ด้วยเหตุนี้ จึงควรบัญญัติวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) เพื่อเป็นการกากับให้การออกระเบียบเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ และเพื่อมิให้
มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(๒) เนื่องจากได้มีการแถลงและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในชั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการเคารพต่อเจตจานงของประชาชน และเพื่อให้การจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบและ
การรับฟังความคิดเห็น ในการร่างกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง
โดยขอสงวนความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้
“(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ อื่น เงินค่าตอบแทน
พิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และพนักราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิ และประโยชน์
อย่ า งอื่ น ในกรณี ก ารปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย พิ เศษหรื อ ในกรณี มี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ”

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้
(๑) เจตนารมณ์ของการตราร่างพระราชบัญญัตินี้ปรากฏอยู่ในบันทึกเหตุผลอย่างชัดเจน
ดั งนั้ น การออกระเบี ยบโดยคณะกรรมการบริ หารศาลปกครองจึ งต้ องเป็ น ไปตามเหตุ ผลที่ ป รากฏ
ประกอบกับเป็นหลักการทั่วไปของการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่น ว่าจะมี
การกาหนดให้ มี ขึ้น เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ สองประการ คื อ การท างานในพื้ น ที่เสี่ยงภัย และการท างาน
ที่มีความเร่งด่ว นหรือมีความยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีความจาเป็ น
จะต้องบัญญัติวัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘)
(๒) การพิจารณาออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารงานศาลปกครองเพื่อ กาหนด
เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ และสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น จ าต้ อ งพิ จ ารณาประกอบกั บ สภาวการณ์
ด้านงบประมาณแผ่นดิน คือ จะต้องมีงบประมาณรองรับเพียงพอจึงจะสามารถดาเนินการออกระเบียบ
เพื่ อก าหนดเงิ น ค่ าตอบแทนพิ เศษ และสิ ท ธิ และประโยชน์ อื่ น ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของศาลปกครองได้
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ห ารศาลปกครองมี อ งค์ ป ระกอบจากผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ร่วมพิจารณาด้วย ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(๓) การออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เศษ และสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น
ของบุ ค ลากรศาลปกครองสามารถพิ จ ารณาเที ย บเคี ย งกั บ ขององค์ ก รอื่ น ๆ เช่ น ศาลยุ ติ ธ รรม
ตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบียบบริห ารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ องค์กรอัยการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๐ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๗ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙
(๔) การใช้ ค าว่า “และ” ในมาตรา ๓ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๔๑/๘ (๘) สอดคล้ อ ง
ตามหลักการบัญญัติกฎหมาย และเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย
จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติเห็นชอบด้วยกับ คณะกรรมาธิการ
ที่ไม่มีการแก้ไขและให้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด
ขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคา จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑๐

๕ . รายงานของคณ ะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
ซึ่ งบรรจุ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ง ที่ ๒๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/575116
๖. บันทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wa
rehouse_ll_x.php?aid=9778&mid=4276
๗. บั น ทึ กการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุ ม
สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wa
rehouse_dll_x.php?aid=9777&mid=4276
๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรในวาระที่สาม
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ โดยมี ม ติ เห็ น ชอบด้ว ยคะแนนเสี ยง ๓๑๓ เสีย ง ไม่ เห็ น ชอบ ๒ เสีย ง งดออกเสีย ง ๒ เสี ย ง
และไม่ลงคะแนนเสียง ๖ เสียง
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ข้ อ สั ง เกตที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
ศาลปกครองควรทราบหรือควรปฏิบัติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี้
โดยที่ศาลปกครองยะลาได้เปิดทาการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการกาหนดให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการ
และลูกจ้างสานักงานศาลปกครองได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนอื่น
ในทานองเดียวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัลสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในพื้ น ที่ พิ เศษ เช่ น สานั กงานศาลยุติ ธรรมและส านั ก งาน
อั ย การสู ง สุ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในศาลปกครองยะลา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑๑

กรณี จึงสมควรที่คณะรัฐมนตรี ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนิ น การให้ ข้ าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนั กงานราชการ
และลู ก จ้ างส านั ก งานศาลปกครองซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เศษ
เงิน สวัสดิการ เงิน รางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งมีลักษณะทานองเดียวกัน ตั้งแต่วัน ที่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองยะลา
๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
จากการพิ จารณาศึ กษาข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องกั บร่ างพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... และการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและ
ประโยชน์อื่นขององค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
องค์กร
พระราชบัญญัติที่ให้อานาจ
ตัวอย่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ - ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ศาลยุตธิ รรมว่าด้วยเงิน
มาตรา ๑๗ (๑) (๓) และ (๔)
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิ รรมว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและ
พนักงานราชการศาลยุตธิ รรมของ
สานักงานศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. อัยการ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
- ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๐ (๔) ว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษ
เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์ อง
สานักงานอัยการในพื้นที่พิเศษ
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑๒

องค์กร

พระราชบัญญัติที่ให้อานาจ

๓. คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๗
วรรคหนึ่ง (๒) (๑๑) และวรรคสอง

ตัวอย่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการ
สูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของลูกจ้างประจาสานักงาน
ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม

ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลของการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลปกครองในเขตพื้นที่
เสี่ยงภัยในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังเช่นองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเห็นควรมีการกาหนด
ค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
สภาผู้ แทนราษฎรที่ เห็ น ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และพนั กงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครองซึ่งปฏิบัติ หน้ าที่ในพื้ น ที่
ดังกล่าว ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งมีลักษณะ
ทานองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองยะลา
___________________
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

ตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ ีการแก้ไข)
กับ
ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

………………………………………
………………………………………
………………………………………

๑๓

พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
ร่าง
พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
……………………………………………………………………………………
……………….......................................

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิก ความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒

๑๔

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
……………………………………………………………………………………
โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
……………….......................................

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)

ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองราช
................................................
นายกรัฐมนตรี
๖๓

มาตรา ๔๑/๘ เพิม่ โดยพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕

มาตรา ๔๑/๘ ๖๓ ก.บ.ศป. มี อ านาจหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล
การบริ หารราชการศาลปกครองและสานั กงานศาลปกครอง ในส่ วนที่ ไม่ อยู่
ในอานาจของที่ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป.
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และ
นโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อื่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิแ ละประโยชน์ อื่น ของข้าราชการตุลาการ
แก่ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
ฯลฯ
ฯลฯ
สานักงานศาลปกครอง”

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
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