
หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๙) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ก.บ.ศป.”  และคําว่า  “ก.ขป.”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  

“ก.ศป.”  และคําว่า  “คู่กรณี”  ของมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

““ก.บ.ศป.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
“ก.ขป.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๕ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด  หรือโดย  ก.ศป.  หรือโดย  ก.ศป.  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด  หรือโดย  ก.บ.ศป.  หรือโดย  ก.ขป.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  
และจะให้มีอํานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของแต่ละศาลน้ัน  แยกต่างหาก
โดยเฉพาะก็ได้  ทั้งนี้  ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ศป.” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นในศาลปกครองสูงสุด
หรือศาลปกครองช้ันต้นใด  ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น  
แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว  ทั้งนี้  เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่  ก.บ.ศป.  กําหนด”   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา  ๘   แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ศาลปกครองสูงสุด  ศาลปกครองกลาง  และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทําการเมื่อใด   
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ศป.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
วันเปิดทําการของศาลปกครอง” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๘/๑ การเปล่ียนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอํานาจ  ในกรณีที่มีความจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  โดยคํานึงถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
การบริหารจัดการคดี  และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี  ให้กระทําโดยข้อเสนอของ  ก.บ.ศป.  และตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  ของหมวด  ๒  ตุลาการศาลปกครอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๑/๑ ข้าราชการศาลปกครอง  มีดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  คือ  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๑๒  ตุลาการ

ในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา  ๑๗  และตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้นซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา  ๑๙ 

(๒) ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  คือ  ข้าราชการในสํานักงานศาลปกครองซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา  ๗๘  หรือมาตรา  ๗๘/๑  หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๘๗” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ก.ศป.  อาจดําเนินการได้โดยวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาเลื ่อนตุลาการในศาลปกครองชั ้นต้นซึ ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการ 
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น  โดยคํานึงถึงหลักอาวุโส  ความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ   
ความเหมาะสม  ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ 

(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองในขณะนั้น  โดยมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๑๓  และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด   

การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามวรรคหน่ึง  (๒)  โดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด 

ให้  ก.ศป.  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนตามวรรคหนึ่ง  (๑)  หรือได้รับการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  (๒)  
ต่อนายกรัฐมนตรี  และให้นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที ่ได้รับรายชื ่อ  เมื ่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕/๑  และมาตรา  ๑๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๕/๑ ให้  ก .ศป .   พิจารณาคัด เลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ ่ง 
เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด  แล้วเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี  และให้นายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรี 
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

การแต่งตั้งและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด  
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  และตุลาการศาลปกครองสูงสุด  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้  ก.ศป.  
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พิจารณาคัดเลือกแล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง 

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด  รองประธานศาลปกครองสูงสุด  ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองสูงสุด  และตุลาการศาลปกครองสูงสุด  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๑๕/๒ ประธานศาลปกครองส ูงส ุดม ีวาระการดํารงตําแหน่งสี ่ปี   นับแต่วันที่ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดดํารงตําแหน่งครบวาระ  และยังไม่พ้นจากตําแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองตามมาตรา  ๒๑  (๓)  ให้แต่งตั้งผู้นั้นดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ในตําแหน่งอื่น
ตามที่  ก.ศป.  กําหนด  โดยให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งในอัตราที่ไม่ต่ํากว่าเดิม 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่ ง   
และยังไม่พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา   ๒๑   (๓ )  ก .ศป .  อาจแต่งตั้ งผู้นั้น 
ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในตําแหน่งอื่น  โดยให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตราที่  ก.ศป.  กําหนดก็ได้”   

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก  (ก)  ของ  (๔)  ในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๔)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
หรือเทียบเท่า  ซึ่งได้รับเงินเดือนในชั้น  ๓  หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (จ)  ของ  (๔)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(จ)  รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ  ๘  หรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ประเภทอํานวยการ   
หรือประเภทบริหาร  หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งที่เทียบเท่าตามที่  ก.ศป.  
ประกาศกําหนด  ในหน่วยงานของรัฐ  องค์การมหาชน  หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (ช)  ของ  (๔)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ช)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชน  
และรับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  องค์การมหาชน  หรือรัฐวิสาหกิจ 
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ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท  หรือไม่น้อยกว่าหกปีนับแต่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ให้   ก.ศป .  พิ จารณาคัดเลื อกบุคคลที่ มี คุณสมบัติ ตามมาตรา  ๑๘   และมี 
ความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้น  โดยวิธีการสอบคัดเลือก  การทดสอบ
ความรู้  หรือการคัดเลือก  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่  ก.ศป.  กําหนด 

ให้   ก .ศป .  พิจารณาคัดเลือกตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้นซึ่ งผ่านการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรที่  ก.ศป.  กําหนด  และผลการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของ  ก.ศป.  ว่าเป็นผู้มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นตุลาการ
ศาลปกครอง  เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  แล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

ตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้นผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองช้ันต้น   
หรือผลการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ  ก.ศป.  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ศป .  มีอํานาจสั ่งให้ออกจากราชการ  หรือดําเนินการเพื ่อให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครองได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖  
มาใช้บังคับกับตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๙/๑ การย้ายและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 
ศาลปกครองชั้นต้น  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น  และตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้  ก.ศป.  พิจารณาคัดเลือก  แล้วเสนอรายชื่อ 
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

วิธีการคัดเลือกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการหัวหน้า 
คณะศาลปกครองชั้นต้น  และตุลาการศาลปกครองช้ันต้น  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๐)  ในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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“(๑๐)  โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายอื่น” 
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๒๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการศาลปกครองกระทําผิดวินัยไม่ถึงขั้นที่จะต้อง 

ให้ออกหรือไล่ออก  ก.ศป.  อาจมีมติให้ลงโทษงดเล่ือนตําแหน่ง  หรืองดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกินสามปี  
หรือถ้ามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียงภาคทัณฑ์และจะให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยก็ได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  วิธีการสอบสวน  และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งโดยถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๑)  หรือ  (๒)  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๔)  
ประกอบกับมาตรา  ๒๑  (๔)  หรือ  (๗)  หรือโดยถูกไล่ออกตามมาตรา  ๒๓  (๑)  หรือ  (๒)  ให้  ก.ศป.  
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ประกอบด้วย  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นจํานวนสี่คน  และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  ที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  
เพื่อทําการสอบสวน”   

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๒๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“มาตรา ๒๔/๑ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งมาจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  
ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการฝ่ายอื่น  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยู่ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ให้  ก.ศป.  เป็นผู้พิจารณาดําเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม  แต่ถ้าเร่ืองอยู่ระหว่าง
การสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปตามกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทําความผิดจนแล้วเสร็จ  แล้วส่งเร่ืองให้  ก.ศป.  พิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป
ตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองโดยอนุโลม  และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษ
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ทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอื่น  หรือกฎหมาย
เก่ียวกับวินัยของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทําความผิดนั้น  แล้วแต่กรณี  
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ถ้าต้องโอนกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๗๘/๑  วรรคสอง  
หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ  และผู้นั ้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๘  แล้วแต่กรณี  ให้  ก.ศป.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้ดํารงตําแหน่งในลําดับอาวุโสที่เคยครอง  โดยให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครองที่อยู่ในลําดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่ง
ตุลาการศาลปกครอง  และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวธิีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“มาตรา ๒๖/๑ การโอนข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  
หรือข้าราชการฝ่ายอื่น  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งได้เม่ือข้าราชการตุลาการศาลปกครองผู้นั้น
ยินยอมและได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ศป.” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสูงสุดต้องรับผิดชอบให้งานของศาลปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย
ตามระเบียบที่  ก.ศป.  กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   
หรือระเบียบที่  ก.บ.ศป.  กําหนด  แล้วแต่กรณี  โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลน้ันเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบที่  ก.ศป.  
กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  หรือระเบียบที่  ก.บ.ศป.  กําหนด  
แล้วแต่กรณี  โดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
มอบหมาย” 
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มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐/๑ ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.บ.ศป.  กําหนด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๓๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“มาตรา ๓๐/๒ ตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้น  ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๑  และให้ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง   

ให้นําความในมาตรา  ๓๐  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับกับตุลาการประจําศาลปกครอง
ชั้นต้นโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ เคร่ืองแบบข้าราชการตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็นไป
ตามที่  ก.บ.ศป.  ประกาศกําหนด” 

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๓/๑  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง  
มาตรา  ๔๑/๒  มาตรา  ๔๑/๓  มาตรา  ๔๑/๔  มาตรา  ๔๑/๕  มาตรา  ๔๑/๖  มาตรา  ๔๑/๗  มาตรา  ๔๑/๘  
และมาตรา  ๔๑/๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“หมวด  ๓/๑ 
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 

 
 

มาตรา ๔๑/๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองคณะหน่ึงเรียกโดยย่อว่า  “ก.บ.ศป.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนแปดคน  ดังนี้ 
 (ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสี่คน  ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   
 (ข) ตลุาการในศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสี่คน  ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น   
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(๔) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งที่  ก.ศป.  กําหนดจํานวนสองคน  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  ตามวิธีการ 
ที่  ก.ศป.  ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๕) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ  ด้านการพัฒนาองค์กร  
และด้านการบริหารจัดการ  ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลปกครองด้านละหน่ึงคน  ซึ่งได้รับเลือก
จากประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๑/๓ กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  จะดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  
(๒)  หรือ  (๓)  หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๓)  
(๔)  หรือ  (๕)  ในเวลาเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๔๑/๔ กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๕)  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี 
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกคําสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยถูกไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
มาตรา ๔๑/๕ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๓)  ประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุด 
เป็นผู้คัดเลือกจํานวนสี่คน  และเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  เป็นกรรมการ  มีหน้าที่ดําเนินการ
เก่ียวกับการเลือก  การตรวจนับคะแนน  และการประกาศผลการเลือกดังกล่าว 
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ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแต่งตั ้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ   
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้นําความในมาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑/๖ กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๓)  
(๔)  หรือ  (๕)  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

ก่อนกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน   
ให้ดํ าเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ให ม่   โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ในกรณีจําเป็นที่ไม่อาจ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  ให้กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ   
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวัน   

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ  ให้ดําเนินการ
เพื่อให้มีการเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง  เว้นแต่วาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ 

กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๔๑/๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการบริหารศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๓) พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา  ๒๑  ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหาร 

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๓) 
(๔) ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหาร

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  
(๓)  (ข) 

(๕) ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  
(๔)  และ  (๕) 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๑/๔  ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหาร
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  (๕) 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.บ.ศป.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๔๑/๘ ก .บ .ศป .   มีอํานาจหน้าที ่กํากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครอง   
และสํานักงานศาลปกครอง  ในส่วนที่ไม่อยู่ในอํานาจของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   
ก.ศป.  หรือ  ก.ขป.  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผน  ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ   
และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารราชการศาลปกครอง 
และสํานักงานศาลปกครอง   

(๒) ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและกําหนดอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๓) ให้ความเห็นในการเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกับศาลปกครอง 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อดําเนินการ 

ตามมาตรา  ๙๑   
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณของศาลปกครอง 
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ   การเงินและทรัพย์สิน   รวมทั ้งการพัสดุ 

ของสํานักงานศาลปกครอง 
(๗) ออกระเบียบเก่ียวกับการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง  รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  และการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการศาลปกครอง  

พนักงานราชการ  และลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง 
(๙) กําหนดวันและเวลาทํางาน  วันหยุดราชการและการลาของข้าราชการศาลปกครอง  

รวมทั้งพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง   
(๑๐) กําหนดให้มีตรา  สัญลักษณ์  หรือเคร่ืองหมายใดเพื่อใช้ในการบริหารราชการศาลปกครอง  

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการทําและใช้ตรา  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายนั้นไว้ด้วย 
(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครองหรือสํานักงาน

ศาลปกครอง  การกําหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจํานวน 
ที่ กําหนด  และการกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่ งได้ รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ  
อนุกรรมการ  เลขานุการ  หรือผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๒) กํากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองให้ เป็นไป 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น   

(๑๓) ยับย้ังการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรานี้ 
(๑๔) พิจารณาเร่ืองอื่นใดตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ก.ศป.  หรือ  ก.ขป.  ร้องขอ   



หน้า   ๑๖ 
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มาตรา ๔๑/๙ การประชุมของ  ก.บ.ศป.  ให้นําความในมาตรา  ๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ ปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง   

แต่ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.ศป.  อาจขยายเวลาการดํารงตําแหน่งได้อีก 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละหนึ่งปี   

ในกรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งโดยมิได้พ้นจากราชการและมิได้มี
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีมลทินหรือมัวหมอง  ถ้าผู้นั้นมีอายุยังไม่ครบหกสิบปี  ให้ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.ขป.  มีคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ในระดับที่เทียบเท่าตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง” 

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๘/๑  และมาตรา  ๗๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๗๘/๑ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองอาจแต่งตั้ งจากตุลาการศาลปกครอง 
โดยความเห็นชอบของ  ก.ศป.  และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งแล้ว  ให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการ
ศาลปกครอง 

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
สองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  โดยอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  เว้นแต่ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.ศป.  มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามอัตราของตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  และหากเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ก่อนแต่งตั้ง  สูงกว่าอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินประจําตําแหน่งสูงสุด
ของตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินประจําตําแหน่งสูงสุด
ของตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

มาตรา ๗๘/๒ ในกรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๗๘/๑  
กระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ให้  ก.ขป.  เป็นผู้พิจารณา
ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเก่ียวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง  แต่ถ้าได้กระทํา
ผิดวินัยในระหว่างการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  และได้โอนกลับไปเป็นตุลาการ 
ศาลปกครองแล้ว  ให้  ก.ศป.  เป็นผู้พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัย 
ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับโทษที่จะลง  ให้  ก.ศป.  เป็นผู้วินิจฉัย 

การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง  ถ้าเร่ืองอยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวน
ของผู้ บังคับบัญชาก่อนโอนมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองหรือก่อนโอนกลับไป 



หน้า   ๑๗ 
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เป็นตุลาการศาลปกครอง  ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทําความผิดนั้น 
จนแล้วเสร็จ  แล้วส่งเร่ืองให้  ก.ขป.  หรือ  ก.ศป.  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป”   

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า  
“ก.ขป.”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด  หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุดที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนสี่คน  
ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน  และได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
จํานวนสองคน   

(๔) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
ในระดับไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่  ก.ศป.  กําหนดจํานวนสี่คน  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(๕) กรรมการข ้า ร าชการฝ ่ายศ าลปกครอ งผู ้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิด ้านก ารพ ัฒ น าอ งค ์ก ร   
และด้านการบริหารจัดการ  ที่ ไม่ เป็นหรือไม่ เคยเป็นข้าราชการศาลปกครองด้านละหนึ่ งคน   
ซึ่งได้รับเลือกจากประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ให้  ก.ขป.  แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ” 
มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๑/๑  มาตรา  ๘๑/๒  และมาตรา  ๘๑/๓  

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๘๑/๑ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  

(๓)  (๔)  และ  (๕)  จะดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  
(๒)  หรือ  (๓)  ในเวลาเดยีวกันมิได้ 

มาตรา ๘๑/๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๑/๔ 

มาตรา ๘๑/๓ การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  
วรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  
(๓)  ให้นําความในมาตรา  ๔๑/๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  
(๔)  ให้เป็นไปตามวิธีการที่  ก.ศป.  ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  
(๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.ขป.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจาก

ตําแหน่ง  เนื่องจากกระทําการหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง 

(๔) พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา  ๒๑  ในกรณีที่เป็นกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๓) 

(๕) ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา  ๘๑  
วรรคหน่ึง  (๓) 

(๖) ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหน่ึง  หรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

(๗) พ้นจากการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  ในกรณีที่เป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๔)   

(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘๑/๒  ในกรณีที่ เป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหน่ึง  (๕) 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.ขป.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๘๔ ให้  ก.ขป.  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
และการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลปกครองในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  การย้าย  การเลื่อนตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  การออกจากราชการ  
วินัย  การสอบสวน  การสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการลงโทษทางวินัย   
การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๓) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(๔) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ  ตามแต่จะมอบหมาย 
(๕) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลปกครอง 
(๖) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงาน 

ศาลปกครอง  การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกาย  วินัย  การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย   
การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  การรักษาทะเบียนประวัติ  รวมทั้งการอื่นที่จําเป็นของพนักงานราชการ 
และลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง 

(๗) พิจารณาเสนอแนะต่อ  ก.บ.ศป .  ในการออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของ
สํานักงานศาลปกครองและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๘) พิจารณาเสนอแนะต่อ  ก.บ.ศป.  ในการออกระเบียบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่น 
แก่ข้าราชการศาลปกครอง  และพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง   

(๙) การกําหนดกิจการอื่นที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ  ก.ขป.” 
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๘๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
“มาตรา ๘๔/๑ การประชุมของ  ก.ขป.  ให้นําความในมาตรา  ๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการนับจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๑๕  

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่า 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
เคยดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน  เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๑๕  
วรรคหน่ึง  (๑)   

(๒) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
ไม่เคยดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน  เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๑๕  
วรรคหน่ึง  (๒) 

มาตรา ๓๗ บทบัญญัติมาตรา  ๑๕/๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับตุลาการ
ศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
และให้ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวเม่ือดํารงตําแหน่งครบสี่ ปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๓๘ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองเพราะมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึง  (๔)  (ก)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปโดยไม่ถือว่า
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

บทบัญญัติในมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ค)  (จ)  และ  (ช)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ .ศ .  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   
มิให้นํามาใช้บังคับกับตุลาการศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๙ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ที่ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
และมิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

มาตรา ๔๐ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือก
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๑/๒   วรรคหนึ่ ง  (๓ )  (๔ )  และ   (๕ )   
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  และกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหนึ่ง  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘๑  วรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ 

มาตรา ๔๑ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า 
จะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ การสอบสวนตุลาการศาลปกครองผู้กระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทําความผิดนั้นจนแล้วเสร็จ 

มาตรา ๔๓ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
บางประการในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
โดยปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งต้ังตุลาการศาลปกครองช้ันต้น  การเล่ือนตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 
ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้นไปดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้  
เพ่ือคงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าที่ที่จําเป็นต้องอาศัยความเช่ียวชาญและความชํานาญในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง  วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดโดยให้มีวาระสี่ ปี   
การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการบริหารราชการของศาลปกครอง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการบริหารงานทั่วไป  
งบประมาณ   การเงิน  ทรัพย์สิน  และการดําเนินการอื่นของศาลปกครอง  รวมทั้ งงานธุรการ 
ของสํานักงานศาลปกครองให้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   แบบแผน  และประเพณีปฏิบัติ 
ของทางราชการศาลปกครอง  เพื่อให้การบริหารราชการศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยย่ิงขึ้น  
และปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น  ตลอดจนกําหนดเร่ืองการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและการดําเนินการ 
ทางวินัยแก่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


