
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเตมิอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา 
(ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้เปน็ร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖) 

                                                                                                   อ.พ. ๔/๒๕๖๔ 

 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาล ปกครอง 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ
เห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ 
ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒสิภา 
 ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรญัญา  ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา   นิติกรปฏิบตัิการ 
 นางพัชรา  พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๐๙ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/


สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวเิคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกบัเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
   (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ..............................................................................................................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
   (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ..............................................................................................................  ๓ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีม่ีการแกไ้ข)  
กับร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ..............................................................................  ๑๓ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  .........................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกตของร่างพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ............................................................  - ๓ - 

 ๓. ข้อมูลเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  ........  - ๕ - 

 ๔. อัตราก าลังของบุคลากรศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
และศาลปกครองยะลา  ...................................................................................................  - ๙ - 

 ๕. ค่าตอบแทนบคุลากรศาลปกครองและส านกังานศาลปกครอง  
(นอกเหนือจากเงินเดือน)  ............................................................................................  - ๑๐ - 

 ๖. สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ..............................................................................  - ๑๒ - 

 ๗. รายงานสถติิคดีศาลปกครองยะลา ตั้งแตว่ันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  
ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ................................................................................................  - ๑๓ - 



 

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

ภาคผนวก 

 : ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๕๑๓ ลงวนัที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................  (๑) 

 : ร่างพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...............................................................................  (๒) 

 : บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญ 
ของรา่งพระราชบัญญตัิจดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ี เป็นผูเ้สนอ)  ...............................................................................................  (๕) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น)  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกบัเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี  เป็นผู้ เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ 
ในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้ คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอ านาจหน้ าที่ ออกระเบี ยบเกี่ ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ  
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘)) 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ  
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง  
อันจะเป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสรมิสร้างขวญัก าลังใจและแรงจูงใจ



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอ านวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากร
ของศาลปกครอง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีเน้ือหารวมจ านวน ๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดชื่อพระราชบัญญัติ โดยพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๑) 
 ๒. ก าหนดวันใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ร่างมาตรา ๒) 
 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง  
(ก.บ.ศป.) ให้มีอ านาจออกระเบียบครอบคลุมเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครองด้วย (ร่างมาตรา ๓) 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ 
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง  
อันจะเป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสรมิสร้างขวญัก าลังใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอ านวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากร
ของศาลปกครอง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ 
ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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  
ในหน้าท่ี ๖ ถึง ๗ 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

    รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้แถลงถึงความเป็นมาและเหตุผล 
ความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการก าหนดให้ ก.บ.ศป. มีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างของส านักงานศาลปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความจ าเป็นจะต้องสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตุลาการและบุคลากรของศาลปกครองเป็นพิเศษเพ่ิมขึ้น เช่น กรณีของศาลปกครองยะลา  
ที่มีภารกิจหน้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบุคลากรดังกล่าวไม่ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษหรือสิทธิและประโยชน์อื่น ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการต ารวจ ทหาร หรือข้าราชการพลเรือนอื่น ๆ  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว 
   (๒) ปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
ได้ก าหนดให้ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในท านองเดียวกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้ข้าราชการอัยการและ
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษด้วยเช่นกัน   
   (๓) เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและทัดเทียมกันระหว่างบุคลากรของศาลปกครอง  
กับบุคลากรขององค์กรอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกันในระบบยุติธรรม ทั้งในส่วนของข้าราชการ  
ฝ่ายศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ทั้งนี้ ศาลปกครองได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว  และโดยที่ศาลปกครองจะก าหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษและ 
สิทธิและประโยชน์อื่นให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงาน
ราชการและลูกจ้างของศาลปกครองยะลาเพียงแห่งเดียวซึ่งมีบุคลากรอยู่เป็นจ านวนน้อย ซึ่งจะใช้



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนดังกล่าว คิดเป็นเงินจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  
และในระยะ ๓ ปีแรก รวมเป็นเงินจ านวนประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
   (๑) เนื่องจากขณะนี้ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ 
ออกระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้าร่ วม 
การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในวาระที่หนึ่ ง เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เป็นการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมสาระส าคัญ 
ของกฎหมายเพียงประเด็นเดียว และในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ก็มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกัน  
จึงมีข้อพิจารณาว่า จะท าให้มีผลต่อภาระด้านงบประมาณรายจ่ายในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ของรัฐสภา หรือไม่  
   (๒) เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้แล้ว  ปรากฏว่า มีการระบุความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรศาลปกครองในพ้ืนที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจ
ที่มีความเร่งด่วนหรือมีความเหนื่ อยยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่ วไป จึงมีข้อสังเกตว่า  
จะมีหลักประกันใดที่จะก าหนดขอบเขตว่า การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิ และประโยชน์อื่น 
จะเป็นไปอย่างจ ากัดเฉพาะแต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจ
ที่มีความเร่งด่วนหรือมีความเหนื่อยยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากเกรงว่า  
จะมีผลกระทบต่อการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเป็นการทั่วไปอันอาจมีภาระต่องบประมาณแผ่นดิน 
   (๓) เมื่อพิจารณาถ้อยค า ค าว่า “ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” ตามร่างมาตรา ๓  
แห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) แล้ว มีข้อสังเกตว่า ถ้อยค านี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ข้าราชการ 
ศาลปกครอง” ตามมาตรา ๔๑/๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ และเหตุใดจึงใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกัน  
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ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๔ นายสุชาติ  ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง และนายเจตน์  สถาวรศิลพร 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานศาลปกครอง ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานศาลปกครองยืนยันว่าในอนาคตจะไม่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในลักษณะรายประเด็นเช่นนี้อีก  
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กระทบต่อภาระงบประมาณรายได้แผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
   (๒) การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นให้แก่บุคลากรของ 
ศาลปกครองนั้นจ ากัดเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศาลปกครองยะลา  โดยพิจารณา
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรศาลยุติธรรม  และบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด 
ทั้งนี้ แม้ว่าศาลปกครองอื่น ได้แก่ ศาลปกครองสงขลาจะมีภารกิจครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนที่เป็น  
เขตพ้ืนที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย แต่ก็ไม่ได้มีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลดังกล่าวได้รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นแต่อย่างใด 
   (๓) เหตุที่ใช้ถ้อยค าว่า “ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” ตามร่างมาตรา ๓ แห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) นั้น เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการใช้ถ้อยค าว่า “ข้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง”  

  ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๙ เสียง  
และงดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนน ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน 
เพื่อพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572254  



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 

 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒  
ครั้งที ่๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(ร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอโดยคณะรฐัมนตรี) https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/567564 

 ๓. บันทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 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 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 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 ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สองเรียงตาม 
ล าดับมาตรา และได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายตามล าดับ
มาตรา  ซึ่งในมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) ได้มีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จ านวน  
๒ คน คือ นายขจิตร  ชัยนิคม และรองศาสตราจารย์อานนท์  มาเม้า  
   นายขจิตร  ชัยนิคม กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้อภิปรายในประเด็นที่ขอสงวน
ความเห็น โดยสรุปดังนี้ 
    (๑) เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีเจตนารมณ์เพ่ือจะสร้างขวัญ
และก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรศาลปกครองในพ้ืนที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัย
และปฏิบัติภารกิจที่มีความเหนื่อยยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป  แต่เพ่ือเป็นการควบคุม  
ให้การออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จึงควรน าถ้อยค าตามเจตนารมณ์ดังกล่าวมาบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในร่างมาตรา ๓ ให้ปรากฏอย่างชัดเจน 
    (๒) มีการใช้ค าว่า “และ” ในมาตรา ๓ อย่างฟุ่มเฟือย ซ้ าซ้อนและไม่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย  
 
 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   โดยขอสงวนความเห็นขอแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้  
   “(๘) ออกระเบียบท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ สิทธิและประโยชน์อื่น 
และเงินค่าตอบแทนพิเศษในกรณีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในกรณีมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ และสิทธิและประโยชน์อื่น
ของแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักราชการและลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครอง” 
    รองศาสตราจารย์อานนท์  มาเม้า กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น  ได้อภิปราย 
ในประเด็นที่ขอสงวนความเห็น โดยสรุปดังนี้ 
   (๑) ตามเอกสารประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ระบุไว้ว่า ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย คือ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ และ
สิทธิและประโยชน์อื่นแก่บุคลากรศาลปกครองในพ้ืนที่พิเศษที่มีความเสี่ยงภัยและปฏิบัติภารกิจ  
ที่มีความเหนื่อยยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ดังนั้น วัตถุประสงค์ทั้งสองประการจึงถือเป็น
เงื่อนไขในการใช้อ านาจของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองเพ่ือออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
และสิทธิและประโยชน์อื่น ด้วยเหตุนี้ จึงควรบัญญัติวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔๑/๘ (๘) เพ่ือเป็นการก ากับให้การออกระเบียบเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และเพ่ือมิให้ 
มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
    (๒) เนื่องจากได้มีการแถลงและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในชั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่หนึ่ง 
ขั้นรับหลักการ และสภาผู้แทนราษฎรไดล้งมติเห็นชอบในหลักการของรา่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  ดังนั้น
เพ่ือเป็นการเคารพต่อเจตจ านงของประชาชน และเพ่ือให้การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบและ 
การรับฟังความคิดเห็นในการร่างกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง 
   โดยขอสงวนความเห็นขอแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้  
   “(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อื่น เงินค่าตอบแทน
พิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
และพนักราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิ และประโยชน์
อย่างอื่นในกรณีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยพิเศษหรือในกรณีมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่มี  
ความเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ” 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้  
   (๑) เจตนารมณ์ของการตราร่างพระราชบัญญัตินี้ปรากฏอยู่ในบันทึกเหตุผลอย่างชัดเจน 
ดังนั้น การออกระเบียบโดยคณะกรรมการบริหารศาลปกครองจึงต้องเป็นไปตามเหตุผลที่ปรากฏ  
ประกอบกับเป็นหลักการทั่วไปของการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่น ว่าจะมี 
การก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สองประการ คือ การท างานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และการท างาน 
ที่มีความเร่งด่วนหรือมีความยากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีความจ าเป็น  
จะต้องบัญญัติวัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) 
    (๒) การพิจารณาออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารงานศาลปกครองเพ่ือก าหนด 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่น จ าต้องพิจารณาประกอบกับสภาวการณ์ 
ด้านงบประมาณแผ่นดิน คือ จะต้องมีงบประมาณรองรับเพียงพอจึงจะสามารถด าเนินการออกระเบียบ
เพื่อก าหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่น  ให้แก่บุคลากรของศาลปกครองได้  
ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีองค์ประกอบจากผู้แทนของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
ร่วมพิจารณาด้วย ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    (๓) การออกระเบียบเกี่ยวกับ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่น 
ของบุคลากรศาลปกครองสามารถพิจารณาเทียบเคียงกับขององค์กรอื่น  ๆ เช่น ศาลยุติธรรม 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗  องค์กรอัยการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๐  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ 
    (๔) การใช้ค าว่า “และ” ในมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) สอดคล้อง 
ตามหลักการบัญญัติกฎหมาย และเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย 

   จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
ที่ไม่มีการแก้ไขและให้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕ . รายงานของคณ ะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณ า ร่างพระราชบัญ ญั ติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/575116 

  

  ๖. บันทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wa
rehouse_ll_x.php?aid=9778&mid=4276 

๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wa
rehouse_dll_x.php?aid=9777&mid=4276 

 

 

 

 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๖ เสียง 

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีและ 
ศาลปกครองควรทราบหรือควรปฏิบัติเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี้ 
    โดยที่ศาลปกครองยะลาได้เปิดท าการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่ในปัจจุบัน 
ยังไม่มีการก าหนดใหข้้าราชการตลุาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการ
และลูกจ้างส านักงานศาลปกครองได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนอื่น 
ในท านองเดียวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น  
ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ เช่น ส านักงานศาลยุติ ธรรมและส านักงาน 
อัยการสูงสุด ดังนั้น เพ่ือให้ เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลปกครองยะลา  



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

กรณีจึงสมควรที่คณะรัฐมนตรี ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนั กงานราชการ 
และลูกจ้างส านักงานศาลปกครองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  
เงินสวัสดิการ เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งมีลักษณะท านองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองยะลา 

๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
   จากการพิจารณาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  และการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและ
ประโยชน์อื่นขององค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้  

องค์กร พระราชบัญญัติที่ให้อ านาจ ตัวอยา่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. ศาลยตุิธรรม พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการ

ศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
มาตรา ๑๗ (๑) (๓) และ (๔)  

- ระเบียบคณะกรรมการบรหิาร
ศาลยุตธิรรมว่าดว้ยเงนิ
ค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ
ศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบคณะกรรมการบรหิาร
ศาลยุตธิรรมว่าดว้ยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งและ
พนักงานราชการศาลยุตธิรรมของ
ส านักงานศาลยุตธิรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

๒. อัยการ พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๐ (๔)   

- ระเบียบคณะกรรมการอัยการ 
ว่าดว้ยเงนิรางวัลตอบแทนพิเศษ
เพื่อมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิข์อง
ส านักงานอัยการในพื้นที่พิเศษ
ชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๕  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

องค์กร พระราชบัญญัติที่ให้อ านาจ ตัวอยา่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบคณะกรรมการอัยการ 
ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการ
สูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม 

๓. คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๗ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๑๑) และวรรคสอง 

- ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทน
พิเศษของลูกจา้งประจ าส านกังาน 
ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม 

 
  ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลของการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลปกครองในเขตพ้ืนที่
เสี่ยงภัยในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังเช่นองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเห็นควรมีการก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....   
สภาผู้แทนราษฎรที่ เห็นควรพิจารณาด าเนินการให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่
ดังกล่าว ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งมีลักษณะ
ท านองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองยะลา 

___________________ 



 
 

๑๓ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัต ิ
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปทีี่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจบุัน 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... 

                   
 

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

 



 
 

๑๔ 

พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



 
 

๑๕ 

พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 
 
มาตรา ๔๑/๘๖๓  ก.บ.ศป. มี อ านาจหน้ าที่ ก ากับดู แล 

การบริหารราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ในส่วนที่ไม่อยู่ 
ในอ านาจของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป.  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และ
นโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                            ฯลฯ 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อื่น

แก่ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 
ฯลฯ                            ฯลฯ 
 
 

 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 
  “(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ 
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครอง” 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองราช 
 
................................................ 
          นายกรัฐมนตรี 

 
๖๓ มาตรา ๔๑/๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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bbG1~ b1'WA1V1eJ'lJ bL'V1'W~ bPl'iSfj'Wbbri-rr1'l1'lJm'l~1 tJBtJ fl11 'lltJ ~'l ~1~11'lJtJru ru1i ~~bUtJ 'lJ.u1'l1'lJfl1'l-r~G"1Jl1 
...OJ OJ 

¥l. Pl. tv<t<tct. tJ 11'1 'l1 tv tv 1~nl'ltj 'W{;)1Vi' n .1. lJ eJ1 'W 1'<\J"v1U1~1 'W m 1 rl1 "v1'W{;) b~e:J'l n11~VlG"11G"1~ n 1 "j 

m'lG"1'l bfl'll~vI~'U bb~ ~ b1'WA1 VI eJ'lJ bb 'V1'U~ bPl'ljbbri-rr1'l1'lJn1'l-r~G"1Il1\!:)... 

., VfU~i1€l~1'U~~Vl~ !'1tl ool<Jt> I(i)t;/.t;/.~ n~1'U~ t;/. n-sn.a1f'1:l.J l<J~rn f'i1unn.aVf:l.J1tJ f'i1un~1'U!'11ntlnfl·;i'1:)~. 
" 11tJ~1'U nl11 ~fI-S1~\.ff.Jn n1~V1U~el1'\J ~nVl~'U'\J1 nn.aVl:l.J1 tJ, ~1~'W1~11'tj'U'Y~~..j'I'lvY~!'11ntlnf'11eN ~~fl:::iG~'\Jl'H\J1 

fl~tlnl'l·H.l'l (il'\JU~..) 'W,i'1. .... (l'UG11'U~ ~MtJ1n'Uei1'U1'\JVl1.hvtt'UflT'l'i:ltln)~ dJmJ'U'iJ~ n. 'U.!'1tl. ~~cnn'U~~'UfhvrmJ~~V1'U~~f'1\:1 
~V1cru,,~tl)dtJ'lltJ~'U) 

http:nn.aVl:l.J1
http:fI-S1~\.ff.Jn
http:tvct:ct.tv
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vl1t1 L~~f.J~v1-:Jn~11d ~-:JL~'U?i&J fl11Lbm 'llb~&J L~&J'V'j1:::';i1<tJUryt:Y~d L~eJ1~flru:::n ';i1&Jn1';i 

'U'ijl111f1l1~tl n fl1eJ-:J (n. 'U. fIltl.) ii el1'U1 "Jl1u1~1 'U n11tl tl n 1::: b'l:J tI'U b~ tl1 fI'U L~'U fil 191 tl 'U LL 'VI 'U~ bfll 'Ij 

bL~:::~'VI5Lb~:::th~lt1<tJu5'U<tJtl-:J-iJ111<tJn 11 \91~nn 11f1l1~tJ nfl'Hl.:J -iJ111<tJm1~1 tI P11~tJ n fl ';ieJ.:J WWn-:J1'U, 
11"l.ln 11 bL~::: ~ nlill.:J?ilUn\l1'UfIl1 ~tJ n fl1 eJ\l 1Vl tln1JeJ~ '(J eJ..:J ~1..:J 'V'j1 ~ ';il<tJU(U ru~~Vl ~..:JfIl1~tJ nfl';ieJ..:J 

'II " " 

bL~:::15~"J11rulfl~tJnfl1eJ..:J (OU'U~ J 'V'j.fIl ..... ~.:Jd 
" . 

-aeJ~"lJeJ-:J~1.:i'W1~~1"UUruru~:ijVl~.:irt16'ltJnfl1eJ.:iLL6'l~15.yh:n~ru1fl~tJnrl'~eJ.:i (uU'UVi ..) 'W.rt..... 
'" QJ 

b~eJ?i~l,:j'lllryfhG9,:j1"\J LL6'l::;bL 1-:J~-:J1"\11'Um1tJllu~.n11fi"J'lleJ..:JtJflmmfll1~tlflfl1eJ..:J l'U~'U~~LP1'1j 
~n fl11lJL~ tI.:J.ntI bb~::;tJ ll'Ul1.n11fi"J~iifl11lJ b~..:J ~1 'U~~eJiifl11lJ L l1~eJtI tl1n n11 m';itlllu~,:jl'U1911lJtln ~ 
~11 tl e)'Ub tJ'Uf.J~1~bfiVlf.J~"'lJ~'VItwieJ.n11fi"J1'Um1el1'Ult1fll1lJ~~Q11lJ'VI1..:JtJflfl1eJ-:J LLm~rleJ1~LfiVl 
tJ1:::1t1<tJULLrltl1~<tJ1<tJ'U 1 oXmlJ11m 1J1~-:Jfl1::;'U1'Um1t1~fi11&J1I9i1Vltl~1t1 ?i~Vll n LL6'l:::11 v'!L ~1 LblJ1'U, 

" , 
-aeJa.:ibfl\91"lJeJ.:i~1.:i'W'a:::~1"UU~~~~Vl~,:jrt16'ltJflrl'aeJ.:ibL6'l:::15~ "J1<HUlf1~tJ fl fl1'eJ.:i (QU'UVI ..) 

'W.rt..... 

~1~-r'Ufll1lJ'V'l~mJ LL6'l~I'1'U'Vj 'U'(JeJ.:J :r]11~ m1tJlluM \911~1 LL~::;U,:j~'Ufll'~loX LtJ 'U1,J \911lJn~~lJ1 tI 

fIl1~tJflfllm~lVl11n 1'1'U'Vj'U~~eJfh1-iJ~1t1~ 1'1eJ,:j1.ut'Un11tllJU~\911lJ~~eJU-:J~'Ufl1';i1oX LtJ,~1tJ\911lJfl~~lJltl 
l'U';i:::tI~ m UbL'm \i1'Ul'U ~,®ct'ct',ooo 'Ul'VI 



- ct: 

<0>. 1416'lUnfl''ae:HI 

m ~tJ n A 'HJ.:J fi eJ m ~~-:D(?l ~.:J~'UmJJ'V'l 'j~ 'jl"llUqj rQ'~ -:D(?l ~.:J m~tJ nA 'jeJ.:J bbm~i5V1':ill'HUl A~ 
tJnmeJ.:J 'V'l. fl. ~ct~~ ijell'Ul':ilVn11~V1':ill'jrulV1'V'lln~lA~tJnA'jeJ.:J ~.:J btJ'UA~V1'V'llVl'j~vdl.:JVlti1tJ.:Jl'U 

, , 
cv ~ 1.1 1.1 Q Q..I Q.I CI.c::::rI.o::::t. I I Q.I ~ V 1.1..::::::1 Q.I 

'lJ eJ.:J 'j~ VI'jeJ b':ill VI'U1Vl 'lJ eJ.:J 'j~nu beJ n"ll 'U VI 'jeJ A(?l 'V'l 'V'l1 Vl 'j~Vl1 1.:J VI'U1 tJ .:Jl'U'lJeJ.:J 'j~VI'j eJ b':ill VI'U1Vl 'lJ eJ.:J 'j ~ 
d.!I d.!I d.!I d.!I 

~1tJn'UbeJ.:J eJ'U b~eJ.:JlJl':ill n m'j1oU'ell'Ul':ilVll.:JtJ nA'jeJ.:J m 'j~~ bl'U m'jtJBu~VI'Lh~ m'jtJ Bu~m11~ 
~loU'lbn'U?llJA1'j m'jm~vh~~blJ(?l VI~eJA11JJ~U~(?lmh.:J~'U'lJeJ.:JVlti1tJ.:Jl'UVll.:JtJnA'jeJ.:J VI~m~lV1th~ 
'lJeJ.:J~~ VI~mtJ'UA~V1'V'llVl5'Ub~tJ1nu~rurulVll.:JtJnA'jeJ.:J 

.... " " 
" " 

1416'lUn Fi'aeJ .:Iihh\.Jl~<W'ilTH1.!l<W'Vnn~lV1~eJijrll61.:l1'\.J b~eJ.:I ~.:Iv} f)1uu"' 

(9») A~V1'V'llVI b~tJ1 nu m'j~Vlti1tJ.:Jl'UVll.:JtJ nA'jeJ.:JVI~eJ b~lV1th~'lJeJ.:J~~m~vhm'jl(?ltJhl"lleJu 
.... 

~1tJn1JVlJJltJhjl1':il~ btJ'U nl 'jeJeJ n n 1J rlli.:JVI~eJ nl'jn 'j~vll~'U1(?l b~eJ.:J':ill nn'j~vll1(?ltJhJijell'Ul':ilVl~eJ 
'UeJnbVltimh'Ul':ilVl.wl~VI~eJhJtl n~eJ.:J~lJJnf1V1JJltJ VI~eJl(?ltJ1JJtl n~eJ.:JmJJ'jtJ bb uU~'U~eJ'U VI~eJi5m'j

cu d.J cu cu 

eJ'U btJ'U?ll'j~~lfi'ru~ rl lV1'U (?l11~1V1~U m 'jm~vllJ'U VI~eJ1(?l tJ1JJ?I':il~~ VI~eJij~n~ru~ btJ'U n1 'jb~ eJ n" , 
tJ BU~ ~1JJ btJ'ULi'j 'jJJ VI ~ eJ ij ~n ~ru ~ btJ'U n1 'j?l11.:J~'U ~ eJ'U1(?l tJ1JJ ';ih btJ 'UVI~ eJ ?l11.:J [] 1 'j~1,xb n (?l n U 

tJ'j~"ll1"ll'Ubn'U?lJJA1'j VI~eJ btJ'Um'j1i(?l~V1u':ill(?ltJlJ"lleJu, 
(~) A~V1'V'llVl b~ tJ1 nu n 1'j~Vlti1 tJ.:Jl'UVll.:JtJ nA 'jeJ.:JVI ~eJ b~lV1.wl~'lJeJ.:J~~~ ~ b~tJ~eJVI.wl~ mlJ~ .... 

n1JVllJ1tJ rllV1'U(?l1,x~eJ.:JtJBU~ VI~eJtJBu~VI.wl~~.:J n~11~loU'l bn'U?lJJA1'j 

(Q1) A~V1'V'llVl b~ tJ1 nu m 'j n 'j~vll ~~ blJ (?lVl~eJ A11lJ ~U ~ (?l eJ ~ 1.:J ~'u'lJ eJ.:J Vlti1 tJ.:Jl'UVll.:JtJ n A 'jeJ.:J 

VI~m~1V1.wl~'lJeJ.:J~~5'U bn (?l':illnm'j 1 oU'ell'Ul':ilmJJn1JVlJJl tJ VI~eJ':illn n1J rlli.:JVll.:JtJnA'jeJ.:J VI~eJrlli.:J 
~'U VI~eJ':ill n Dl'j~~ b~tJ~eJVI.wl~~lJJ~ n1JVlJJltJrllV1'U(?l1,x~eJ.:JtJBU~VI~eJtJBu~VI.wl~~.:J n~11~1-rrl btl'll 

?llJA1'j 

(~) A~V1'V'llVlb~tJ1nu~rurulVll.:JtJnmeJ.:J ... " 

(ct) A~~ij n1JVllJ 1 tJ n lVi'll (?l1,xVlti1 tJ.:J l'UVll.:J tJ n A'jeJ.:J VI~eJ b~lV1.wl~'lJeJ .:J~~~eJ.:J A~ ~ eJ fll~ 
b~eJu.:Jfi'u1~UAA~~eJ'l m~vllV1~eJ~~ bl'Un 'j~vlleJ~l.:JVI~.:JeJ ~1.:J1(?l, 

(t» A~V1'V'llVlb~tJ1nub~eJ.:J~ijn1JVlJJltJnlV1'U(?l1,xeJ~b 'U b'lJ~ell'Ul':ilfll~tJ nA'jeJ.:J 

b~eJ.:J~.:J~eJ1tJ1i1JJeJtJb'Uell'Ul':ilfll~tJnmm 
" 

(9») m'j\?h bu'Um'jb~tJ1nuiutJVlVll'j 
(~) m'j~lbu'Um'j'lJeJ.:JAru~m'jlJm'j\?lmm'j~lJJn{)VlJJltJl1~1m~butJu-ifl'jl·lml'j~1tJ\?lmm'j 

(Q1) n~~eJtJb'Uell'Ul':il'lJeJ.:JmmtJ11"ll'Ubb~~A'jeJUA~1 m~ bb 'j.:J.:Jl'U fll~[]l';mm m~Vl~'V'l8~'U 
" 

Vll.:JUrurul bb~~ m'jfll'j~Vll1.:JtJ 'j~ bVl PI fll~~JJ~~m tJ VI~eJfllmhuruV1 bfl~~'U 
v v "J 

" ~lUn'll'Uf1ru~n'i'ilJnTm~'\:I~ nl, "'r'I'i~'il'UUryrY~ ~\i1~'l1'1l"tJnfl 'iu·:m'1~1crYhmrulfl~ tJnmu.:! 'r'I. f'1. l!Jct~l!J, 

-uul;j'1uu'Ul'1u ~ufl'U~ul'U~ l!Jb lJn'ilfllJ l!J~, '\JlnLlul'11v1 httpsj/WvVW.krisdika.go.thllibrarianlget?sysid=~~~m8.ext:=htrn. 

http:b~tJ~eJVI.wl
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L'tJVlehU1\1f11~tJnfl'n)-!I 


P11 ~tJ n fl '.i €l~ il b"(J (9J el1U1 ~ (L"(J (9J~U~~ €l ~1U el1U1 ~~~ 1 '.i ru1~Yl1 fl~1"(J €l ~ P11!;ltJ fl fl'.i€l ~)

" 

bL!;l::; ilel1U1~~~1 '.iru 1~Yl1 n ~1fl~VI~ €lel.1U1~"(J €l.,'JP11!;lU n fl'.i€l.,'J (elTW1~"(J €l.,'J P11!;lU fl fl'.i €l.,'J~ ~::;~ ~1'.i ru1 

~Yi1fl~1fl~U flfl'.i€l.,'JU'.i::; L.flVlM1.,'J 1 1Pl111~fl~Vl1I1 CJn1V1uliI) bb u.:J€l€lnL uu leJ i'U fii€l P11!;lUflfl'.i€l.:J~.:J~11I 
bb!;l::; P11!;lU flfl '.i €l.:J iW?l'U 

IV 

fl1 ~tJ n fl'Hl-!llNa 111 P11!;lU flfl '.i€l.:J?! .:J?!l1Iil P11!;l b~ El1~.:JhJil-u €l ~1 n 111 C911'UL "!J mh 'U1~ ~.:JU'U 
CU • f\J , 

fl~~ €l ~1UeJ1 'U 1~"(J €l.:JP11!;lU fl fl '.i€l.:J?!.:J?!11I 1~1111!;lfl~~::; btl 111~1111 VI~ €l ~~ €l.:J fl~ilili'hh b'U1 €l ~~1111 
'U 'U , \J 'U 'V 'V 

n"'1lJ1'.if:1~€l.:Jfl ~M€lP11~U nfl'.i€l.,'J"'.:J?!11I1C91 bV1 CJ.:J bbM~€l.:J ~'U~ €l.:J1 'IXf:1 nl'i'€l.:J1Pl1lJVI~n bflru"~fl nmnCJ 
'U , 'V d..I 

n1V1UI1I 

fl~~€l~hH"!J1Pl eJ1'U1~"(J€l.:JP11~U flfl';i €l.,'J"'.,'J?!11I U';i:; fl€lUC91'JC) fl~~1'i'€l.:J~U~€l.:JM€l P11!;lU nfl'.i€l.:J
" " , 

?!.,'J?!(7JLlilt]IPl'.i.:J t:l1bUUfl~mll1l11Pl';i1 (9)(9) (9)) (leJ) LLG~:; ((;n) VI~€lfl~~!9l€l-J~'W€l'V1D'HUM€lP11!;lUflfl'.i€l.:J" , . 
. i'U!9lU t:l1LU'Ufl~€l'V15'.irufh~Yi1n~1V1~€lA1~.,'J "(J€l.:JP11!;lUflfl'.i€l.,'J~'U!9ltlmll 1I1m1 (9)(9) (~), 

fl1~tJflfl1"€l-!li'U~'U U'.i:;nmJC911CJ P11!;lUnfl';i€l.,'Jn!;l1-1 (ilb"(JlPleJ1U1~mll1l11Pl'.i1 c;;) LLm~P11!;l 
Unfl'.i€l.:J 1uililil1fl ~.:JtJ"il"iluuih~.:J~'U~1'W1'U (9)<t LL vi.:J 1C91LLn" , 


(9). P11!;lUflfl'.i€l.:Jnm.:J Iv. P11!;lUnfl'.imL~El.:J1V1:W 


m. P11!;lUnfl';i€l.:J"'-1"!J!;l1 ~. P11!;lUnfl';i€l.:J'Ufl'.i'.i1"(J~1I1 

<to P11!;lUflfl'.i€l.:J"!J€l'ULLnu D. P11!;lUnfl'.i€l.:J~~rul!;ln• 
~. P11!;lUflfl'.i€l-1'.i::iCJ€l-1 C;;. P11!;lUflfl'.i€l-1Ufl';iP1~6'.i'.i1l'.i1"!J 


~. P11!;lUnfl';i€l.:J€l11l'.i61ti (9)0. P11!;lUnfl'.i€l-1€lU!;l';i1"!J61ti
, , 
(9)m. P11G'1Unfl';i€l.:JLV'l"!J'.iU~ mleJ. P11G'1Uflfl'.i€l~'Ufl'.i"'1'.i'.ir1, 

mm. P11~Unfl'.i€l.:J"'Yi'.i'.iruu~ m~. P11!;lUflfl'.i€l.:JmnlPl
., " 
m<t. P11!;lUflfl'.i€l-1CJ:::m 

l€I. J;hUn-!l1'Ufl1G'1Unfl1"€l{j 

,hun.:J1'UP11G'1Uflfl'.i€l-1l!:> LU'U~1'U'.i1"!J fl1 '.i~ LUUVltilCJ.:J1'U~"''.i::;1Pl111'r\16'.i'.i1l'U ru ii\11U::i LUUU ~Uflfl~ 
cQ '\JUc.Q , 

1111 Elil L!;l"!J15 fl 1'.iG11Ufl.:J1UP11!;lU flfl '.i€l.,'J Luu~u.,'JAUUt:y"!J1 ~U(9J '.i.,'J M€lU'.i::i61U P11!;lU nfl'.i€l.:J~-1~1iI1 'U 

fl1 '.iU~Vl1 '.i -11UG11 Un.:J 1 'U P11G'1U nfl'.i€l.:! 

cl'1'11n-!l1'Uf11G1tJnfl1"el-1ilel1'U1\1'V1,j1~m ~.:!M€l1u11 

(m) -rU~IiI"l1€lU1'U.,'J1U5'.ifl1';i"(J€l.:JP11~U flfl'.i€l-:J, 

(l!J) 1911 bU'U fl11L~CJlnUfl~U fl fl '.i€l.,'J(9J 111 A1 i.,'J"(J€l-:J P11!;lUflfl '.i€l.,'J 


(m) vl1!.U'Ufl1'.iU.,'JAU1'lXLU'U1UmllATU.,'JAU"(J€l.,'JP\1G'1Uflfl'.i€l.:J 

(~) Pi fl~1 LLG'I:::'.i1U'.ill1-Um;;j!;l b~€lU1:::1CJ"lItJbbn fl1'.iU~u~.:J 1U"!J€l.:JP11~U flfl'.ieJ.:J 

(<t) i bfl'.i1:;~b~~bbvi.:Jfl1'.i~€l.:Jfl~Uflfl'.i€l.:J b~€l b"''U€l bb'U::i bb U1'V11.:!fl1'.iU-ruu~.:Ji5U~U~'.i1"l1fl1'.i 
I I QI .::lI.c:::i lJ 

(9J€l VI'Ul CJ.:J 1U"!J €l.:!'.i\1v] bfl El1"(J €l.:J... 
(D) ~1iI~lI~bbG'l::; bt:-J tJLb Vdfh~Yl1 fl~1V1~€lA1~.:J"(J €l.:JP11G'1Uflfl'.i€l.,'J 

Ie· .1 .1" 1 < .. " 
~'II(j)Ellt11~1'11'" unfl'!itl>3, i'11'" unfl'!iEl~ '!Itll;J"'ElElU "'U "''UFlU~ln http://www.admincourt.go.th/admincourtJ 

site/olnistructure.html. -um./Cl ru 1uvi !Db 1Jn':ilfll.I !Dlfutt. 

" 


0\ eh'lLl~1 llU>3tl'!i'!it:lvi G) U. -@!

http://www.admincourt.go.th/admincourtJ
http:P11G'1Unfl';i�l.:JLV'l"!J'.iU
http:ilb"(JlPleJ1U1~mll1l11Pl'.i1
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(mJ) ..ijV11,x:w nl':i fii n'l;l tl U':ilJ L ~tl~9lJtllfl11lJ 1'll tl,:j V1 ~1 nl':iP11 ~U fl fl':i tl 'I -ifl':il'll fll':i ~1 t:J
'IJ , 

P11~Uflfl':itl'l bL~~ L~lV1ih~ ~tI'll8'1-r;)~ L~cn-iftl'l V1~8V1"i1t1U':i~6'llt1'11t1f1Uvn.bV,:jlt1~tI~ b~V1-iftl'l... 
d q.J v 	 ~, ~ i.I 

L'V'l8'V'l (9)J'Ul VI~ fl fl{]VllJl CJlJ Vll"UtI m':iU':iVll1':il"Um':ilJ,~tlV1'W Lb~ ~'4flm fl':iV11t1n{]VllJ1CJlJVll"UtI 

(~) Ul]U~ fl11~tI V11lJU'vnJt1!rY~ bb 'IA'I'V'l':i~':il"UU(1J rY~.Q VI~8V11lJ~:Wfl{]VllJ1CJfl1V1t1V11,xLUti 

rllt11"i1V1Ul~'lltl,:j~lUfl'l1t1P11~Uflfl':i8'1 

m. 	flru:n"i':illnT~U~'ViT~fl1filUmrre:J~ (fl.U.flU.) 

e:J~f'lU"i:n8U"U8~f1ru:n"i'jlln1";iU~Vl1";ifl1filUnfl'HN (n.U.flU.) 1,x:WfI ru~m':ilJ n1':iU~Vll':i 

fll~Uflfl':imflru:Vi~'1 L~CJnlV1V~811 U n.u.flu." U':i~fl8U~1CJG: 
(®) U':i~olt1f11~Unfl':im~'1~V1 L'lJ'Wu':i~Olt1m':ilJfl11

'IJ , 

(tv) b~ 'V15 fll'.i f1 ru ~ n '.i 'jlJ nl':ifl f)~~ fll bL~~ L~'V15 fll"J fl ru: fl'J'JlJ fll'J-if lJl"UnlJ'V'l~ L~ tltl 

LUtlm':ilJn1':i 

(m) m':ilJfl11U~Vll1f11~Uflmtl'l~V1':i'lf1ru1~~Luw'lmm1f11~Uflf1':itl'l ~1t11t1 ~ fltllii''1.Q
'\J 'I" , 

(n) V1mfl111t1f11~Unfl18'1~'1~V1 ~1t11'U ~ fltl ~'11~-ruL~tln"illnV1mfl111t1f11~Unmtl'l~'1~V1 
, '\I , 	 '\ '\J ~ 

('ll) V1~1fl111t1f11~Unfl18'1~'Wlli'tI ~1t11t1 ~ fltI ~'1llli'-rUL~8mJ1nV1mfl111t1f11~Uflfl18'1~'W~tI, , 
(~) n11lJ nl':iU~Vll'afll~un fl1tl'l r.JV11 '1f1 ru1 ~ ~ L UtI-if l'a1"U fl1 1 ~1 CJ fllG'lU n fI 1tl '11 tI'a ~ Iii'U .., " 

bJ~ln11I9ilLLVlu'l~ n.flu. tllVltlV1 ~1t11t1 tv fltI ;'11~-rUb~8fl"illn-ifl'al"Ufl11~lCJmG'lUnfl':i8'1 mlJ15fl11 

~ fl. flU. U1:fl1f1tllVltlV11V1CJfll1lJb ~tI"UtlU'lltl'l~u':i:"UlIlVlruV1~lfl1'a1tlfll~Uflfl1m~'1~V1 
, " 	 "\ 'U , 

(tt) fl':i':ilJ fl1':iU~Vi l1f11~unfl'atl'lr.JV11'1flru1~~1t1nl1'1Uu1:lJlru vllt1 fll':i~(9)Jtlltl'lr1n 1 .., " 
LbG'l:~lt1 fl1':iU~Vll':i..ijV1 nl1 ~hh'utlVl~tlhilflm UtI-ifl11"U fl11f11~Unfl':itl'l ~lt1~:VI~'1f1t1 ~'11~-ru 
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