กฎหมายและกฎที่เกี่ยวกับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
e-Administrative Court
***************
ประกอบด้วย
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
๔. ประกาศอธิบดีศาลปกครองฯ
๕. ประกาศสานักงานศาลปกครอง
๖. คาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุด

(ปรับปรุง ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

สารบัญ

๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
[รก.๒๕๖๑/๙๗ก/๖/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]
๒. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
[รก.๒๕๖๒/๒๖ก/๘/๕ มีนาคม ๒๕๖๒]

หน้า
๖

๑๗

๓. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
๓.๑ ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสูงสุด
[รก.๒๕๖๒/๗๖ก/๔๕/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]
๓.๒ ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
[รก.๒๕๖๒/๗๖ก/๔๖/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]
๔. ประกาศอธิบดีศาลปกครองฯ (จัดเก็บเนื้อหาในระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมาย)
๔.๑ ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองกลาง
[รก.๒๕๖๒/๗๖ก/๕๕/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]
๔.๒ ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรือ่ ง การเริม่ เปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเชียงใหม่
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๒๙/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๓ ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสงขลา
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๓๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๔ ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครราชสีมา
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๓๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

(๒)
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๕ ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองขอนแก่น
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๓๕/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๖ ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองพิษณุโลก
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๓๗/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๗ ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองระยอง
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๓๙/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๘ ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครศรีธรรมราช
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๔๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๙ ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุดรธานี
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๔๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๑๐ ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุบลราชธานี
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๔๕/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๑๑ ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเพชรบุรี
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๔๗/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๑๒ ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครสวรรค์
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๔๙/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๑๓ ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสุพรรณบุรี
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๕๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

(๓)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๑๔ ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองภูเก็ต
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๕๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๔.๑๕ ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองยะลา
[รก.๒๕๖๒/๑๓๑ก/๕๕/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]

๓๘

๓๙

๕. ประกาศสํานักงานศาลปกครอง
๕.๑ ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง ข้อกําหนดการใช้งานระบบ
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
[รก.๒๕๖๒/๗๖ก/๔๘/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]
๕.๒ ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รูปแบบหรือขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
[รก.๒๕๖๒/๗๖ก/๕๐/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]
๕.๓ ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง สถานทีใ่ ช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและ
วิธีการที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบการประชุมทางจอภาพ
[รก.๒๕๖๒/๑๑๗ก/๑๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]
๖. คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด
๖.๑ คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทางคดี
ในสํานวนที่จัดทําไว้ในรูปกระดาษ และในการประชุมทางคดี
ของตุลาการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๔๐

๔๒
๔๓

๔๔

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้ วยการจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณา
คดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไว้โดยคําแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖
มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔
ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้
ถ้าต่อมามีการเสนอญั ตติและสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งระเบียบดังกล่าว
ให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิก
ระเบี ยบใดไม่ ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ให้ ที่ ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนิ นการให้ เป็ นไป
ตามนั้น
กําหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๘) และ (๙) ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. กําหนด
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนให้ทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ กพร่ อ งอย่ า งร้ า ยแรงหรื อ ประพฤติ ต นไม่ ส มควรตามที่ กํ า หนดในวิ นั ย
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
โดยสม่ําเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
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(๓) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ ก.ศป. มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ด้วย”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่งโดยถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ประกอบ
กั บ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๔) หรื อ (๗) หรื อ โดยถู ก ไล่ อ อกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรื อ (๒)
ให้ ก.ศป. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการใน
ศาลปกครองชั้นต้นจํานวนสี่คน และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจํานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการเพื่อทําการสอบสวน”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ตุ ล าการศาลปกครองผู้ ใดพ้ น จากตํ า แหน่ งไปโดยมิ ได้ มี ค วามผิ ด และมิ ใช่
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ศป. อาจพิจารณา
คัด เลือ กผู้นั้ น ให้ ก ลั บ เข้ารับ ราชการเป็ น ตุ ลาการศาลปกครองในตํ าแหน่ งไม่ สู งกว่าตํ าแหน่ งเดิ ม หรือ
เทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และ
ยังมีอายุไม่ ครบหกสิ บ ห้ าปี บ ริบู รณ์ ในวัน สิ้น ปี งบประมาณนั้ น หรือ ยังมี อ ายุไม่ ครบเจ็ดสิบ ปี บ ริบู รณ์
ในวันสิ้นปีงบประมาณนั้นในกรณี ที่เป็นผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกให้ไป
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากผู้นั้นมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้องประเมินสมรรถภาพ
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ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งแล้ว แต่ ยังไม่เคยผ่ านการประเมิ น สมรรถภาพ ให้ จัด ให้ มี การประเมิ น
สมรรถภาพได้ แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม
ตุลาการศาลปกครองซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ถ้าต้องโอนกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๘/๑ วรรคสอง
หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ และผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้ ก.ศป. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งในลําดับอาวุโสที่เคยครอง
โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครอง
ที่อยู่ในลําดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ให้โอนกลับเข้าดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
ให้นําความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นําความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับแก่
การคัดเลือกให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง หรือการโอนกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง โดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ ของหมวด ๒ ตุลาการศาลปกครอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๔/๑ การพิจารณาพิพ ากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครองได้กระทําโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ให้ มี คณะกรรมการตุ ลาการศาลปกครองคณะหนึ่ งเรียกโดยย่อ ว่า “ก.ศป.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองจํานวนสิบคน ดังนี้
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(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(ข) ตุ ลาการในศาลปกครองชั้ นต้ นจํานวนสี่ คนซึ่ งได้ รับเลื อกจากตุ ลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง
จํานวนสองคน ที่ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๒ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๓) จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง
(๓) (๔) หรือ (๕) หรือกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
(๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้ ป ระธานศาลปกครองสู งสุ ด ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง (๓) โดยให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือก แล้วจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกส่งไปยังตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และให้แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะทําการเลือกไปด้วย
ให้นําความในมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
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มาตรา ๓๘ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเลื อ ก การนั บ คะแนน และการประกาศผลการเลื อก
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙/๑ ให้เป็นไป
ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้ดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในกรณีจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙/๑ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกซ่อม
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในตําแหน่งของกรรมการผู้นั้น
จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมก็ได้
ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เข้ารับหน้าที่
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกซ่อมใน
ราชกิจจานุเบกษา
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๐/๑ ให้ ก.ศป. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองทั้งหมด มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลปกครองและการอื่น ๆ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ ก.ศป.”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑/๑ ในกรณี ที่ ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) หรือมีแต่ไม่ครบจํานวน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครอง
จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครอง
เท่าที่มีอยู่เป็น ก.ศป. พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า กฎ คํ า สั่ ง หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดของ
หน่ วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒”

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๔๕/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕/๑ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคู่กรณีใด
ยื่นคําขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอ
ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอ
ที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี
และศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอื่นแล้วเห็นว่ามีเหตุตามคําขอจริง ให้ศาลอนุญาต
ให้ คู่กรณี นั้น ดําเนิ นคดี โดยยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ คําสั่งให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ คํ าฟ้ อ งให้ ยื่ น ต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ข องศาลปกครอง หรือ ส่ งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่า
วันที่ส่งคําฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคําฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด
หรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครอง”
มาตรา ๒๐ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสามของมาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพ ากษาคดีหรือโดยลักษณะแห่งคดี
มีความจําเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม การส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบตามวรรคสอง จะส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร
แต่ไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้ โดยต้องคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีด้วย”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“มาตรา ๕๙/๑ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เสียความยุติธรรม องค์คณะพิจารณาพิพากษา
อาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ ในกรณีนี้ให้ผู้แถลงคดีปกครองดําเนินการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษา
ให้ศาลแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของสํานวนให้คู่กรณีทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่จะยื่นคําแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง และหากคู่ ก รณี ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ศ าลจั ด ให้ มี
การนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๐/๑ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอและศาลเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คู่กรณี ศาลอาจมีคําสั่งให้ดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระทําต่อหน้าศาลและศาลมีคําสั่งให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาของศาล และเป็นการกระทําต่อหน้าศาล
ศาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งจากคู่กรณีที่ร้องขอได้
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด กํ า หนด โดยไม่ ถื อ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น เป็ น
ค่าธรรมเนียมศาล”
มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) และ (ข)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแต่ต้องทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนตามมาตรา ๒๗๗
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ
คงทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่าจะมี ก ารประกาศผลการเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) และ (ข)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่ง แต่ให้ทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสองและวรรคสาม
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
มาตรา ๒๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตายหรือเกษียณอายุ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ มาตรา ๑๙๘ บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง
ต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน
และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และมาตรา ๒๓๑ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎ คําสั่ง
หรือการกระทําใดของหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มีปัญ หาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ
หรื อ กฎหมาย สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง บัญ ญั ติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
สมควรกําหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทําโดยสุจริต นอกจากนั้น
สมควรปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยกําหนดให้สามารถยื่นคําฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร เพื่อประโยชน์
ในการเข้ าถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครองได้ โดยง่ า ย สะดวกรวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง รวมทั้ งกํ าหนด
กระบวนพิ จารณาโดยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อระบบการประชุ มทางจอภาพ ตลอดจนแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
กระบวนพิจารณาในการพิจารณาคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีสําหรับคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ ม าตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้การดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด
การเรียกบุคคล หน่ ว ยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การดาเนิน
กระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการยื่นคาฟ้อง
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร และการดาเนินกระบวนพิจารณา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“กระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า กระบวนพิจารณา
ที่ ใ ช้ ร ะบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้ ห มายความรวมถึ ง ระบบ
การประชุมทางจอภาพ
“ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ระบบงานที่ศ าลปกครองจัดให้มีขึ้น
เพื่อการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฟ้องคดี การยื่น
ส่ง และรับ คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง คาแถลง คาร้อง คาขอ
หรือพยานหลักฐาน รวมถึงคาสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า ข้ อ ความที่ ไ ด้ ส ร้ า ง ส่ ง รั บ เก็ บ รั ก ษา หรื อ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัลอื่นใด
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“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง น ามาใช้ ป ระกอบกั บ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“สิ่งพิมพ์ออก” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนาเสนอหรือ
เก็บรักษาไว้ในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ วิธีพิจารณาคดีปกครองที่ระเบียบนี้มิได้กาหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๕ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ กั บ ให้ มี อ านาจออกประกาศหรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนที่ ๒ หรือดาเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนที่ ๓ จะต้องลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอน
และวิธีการที่กาหนด
การลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุข้อมูลตามที่กาหนดในระบบงาน
คดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้ ถื อ ว่ า ผู้ ล งทะเบี ย นได้ รั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ ไ ว้ ใ น
การลงทะเบียนนั้น
การลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้ลงทะเบียนได้นาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ายืนยันการลงทะเบียน
ข้อ ๗ ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านสาหรับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทะเบียน
จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การนาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ
ข้อ ๘ ผู้ลงทะเบียนต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงานศาลปกครองประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อกาหนดการใช้งาน ศาลอาจมีคาสั่งให้ระงับการใช้งาน
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการระงับการใช้งานของผู้นั้นไปก่อนได้
แล้วรายงานศาลเพื่อมีคาสั่งต่อไป
ข้อ ๙ คาฟ้อง คาให้ การ คาคัด ค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้ แจง คาแถลง
ค าร้ อ ง ค าขอ พยานหลั ก ฐาน หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ ก ฎหมายก าหนดให้ผู้ ยื่ น จะต้อ งลงลายมือชื่อ
หรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว เมื่อผู้ยื่นได้ยื่นหรือส่งเอกสารดังกล่าวทางระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ยื่นได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้ว
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ก ารใดต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ มี ห ลั ก ฐานเป็ น หนั งสือ
มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือ ถ้าได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้น
ได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือแล้ว
ข้อ ๑๑ ส านวนคดี เอกสารของคู่ ก รณี พยานหลั ก ฐาน รายงานกระบวนพิ จ ารณา
คาพิพากษา คาสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสานวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนาคู่ฉบับ
ถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคาสั่งให้เก็บรักษาหรือนาเสนอในรูปข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่า
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วที่ รั บ รองโดยวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในประกาศประธานศาลปกครองสู ง สุ ด
เป็นสาเนาเอกสารและให้ใช้แทนต้นฉบับได้
ข้อ ๑๒ รู ป แบบหรื อ ขนาดของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการยื่ น หรื อ ส่ ง เอกสาร
ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สานักงานศาลปกครองประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ รายงานกระบวนพิ จ ารณาที่ ก ระท าในกระบวนพิ จ ารณาคดี ป กครองโดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นกรณีที่ได้กระทาต่อหน้าคู่กรณีหรือพยาน ให้ถือว่าคู่กรณีหรือพยานนั้น
ได้ทราบและลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณานั้นแล้ว เมื่อศาลได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณา
ให้คู่กรณีหรือพยานได้รับฟัง
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับบันทึกถ้อยคาของคู่กรณีหรือพยานด้วย
ข้อ ๑๔ การลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองในคาพิพากษา คาสั่งศาล หมายเรียก
หรือเอกสารอื่น ใดที่กระทาเป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่า
เป็นต้นฉบับเอกสาร
ข้อ ๑๕ การเริ่ ม เปิ ด ใช้ ร ะบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นศาลปกครองสู ง สุ ด
หรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้เป็นไปตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
แล้วแต่กรณี
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ส่วนที่ ๒
การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร
ข้อ ๑๖ การยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใด ให้ผู้ที่ประสงค์
ยื่น คาฟ้องซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบุข้อมูลเกี่ยวกับคาฟ้อง
ตามวิธีการที่กาหนดในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗ การยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใด ให้ถือว่าวันที่
ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ เป็นวันที่ส่งคาฟ้องต่อศาลปกครอง
ข้อ ๑๘ ค าฟ้ อ งอาจยื่ น ได้ ใ นเวลาท าการหรื อ นอกเวลาท าการปกติ ข องศาลปกครอง
และในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน ทั้งนี้ การยื่นคาฟ้องนอกเวลาทาการปกติ
ให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันทาการแรกที่ศาลเปิดทาการปกติถัดไป โดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๙ การยื่นคาฟ้องต่อศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์
ที่ให้มีการดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในเวลาต่อไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นคาร้องต่อศาลพร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปด้ วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และศาลอนุญาต
ข้อ ๒๐ การยื่นคาฟ้องโดยส่งทางโทรสาร ให้ผู้ยื่นคาฟ้องส่งไปยังหมายเลขโทรสารของศาล
ตามที่สานักงานศาลแต่ละแห่งประกาศกาหนด และจัดส่งต้นฉบับคาฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ในโอกาสแรกที่จะกระทาได้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรสารของสานักงานศาล
เป็นวันที่ส่งคาฟ้องต่อศาลปกครอง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
ต้นฉบับคาฟ้องและพยานหลักฐานที่ส่งพร้อมกับคาฟ้อง ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ยื่น
ต้องมีการลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว ผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความ
ในเอกสารดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ ๓
การยื่น ส่ง และรับ คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง
คาแถลง คาร้อง คาขอ พยานหลักฐาน คาสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด
โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยโทรสาร
ข้อ ๒๑ คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือให้ถ้อยคาประกอบการพิจารณา อาจยื่นคาให้การ คาคัดค้าน
คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง คาแถลง คาร้อง คาขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใด
ต่อศาลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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การยื่นเอกสารตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทาในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้นาหลักเกณฑ์
และวิธีการในการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ในการยื่นคาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง คาแถลง
ค าร้ อ ง ค าขอ พยานหลั ก ฐาน หรื อ เอกสารอื่ น ใดโดยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ให้ ถื อ ว่ า วั นที่มี
การน าเข้ า ซึ่ ง ข้ อ มู ล มาถึ ง ระบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ เป็ น วั น ที่ ยื่ น เอกสาร
ต่อศาลปกครอง
ข้อ ๒๓ ผู้ ยื่ น อาจยื่ น เอกสารในเวลาท าการหรื อ นอกเวลาท าการปกติ ข องศาลปกครอง
และในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน ทั้งนี้ การยื่นเอกสารนอกเวลาทาการปกติ
ให้ ถือว่าเป็นการยื่นในวัน ทาการแรกที่ศาลเปิดทาการปกติถัดไป โดยให้ถือตามเวลาของระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒๔ การส่งหรือแจ้งคาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาชี้แจง คาแถลง
ค าร้ อ ง ค าขอ หรื อ พยานหลั ก ฐาน รวมถึ ง ค าสั่ ง ศาล หมายเรี ย ก หรื อ เอกสารอื่ น ใดแก่ คู่ ก รณี
หรือบุคคลที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ส่งหรือแจ้งทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าผู้รับ
ได้รับแจ้งเมื่อมีการแจ้งสถานะการส่งหรือแจ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน
ข้อ ๒๕ การยื่ น ค าให้ ก าร ค าคั ด ค้ า นค าให้ ก าร ค าให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม ค าชี้ แ จง ค าแถลง
คาร้อง คาขอ พยานหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใดโดยส่งทางโทรสาร ให้ผู้ยื่นส่งไปยังหมายเลขโทรสาร
ของศาลตามที่สานั กงานศาลแต่ละแห่ งประกาศกาหนด และให้จัด ส่งต้นฉบับเอกสารต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลในโอกาสแรกที่จะกระทาได้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าวั นที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรสารของ
สานักงานศาล เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลปกครอง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับ
ก่อนหรือหลังจากนั้น
ต้นฉบับเอกสารตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ยื่นต้องมีการลงลายมือชื่อหรือ
รับรองข้อความในเอกสารดังกล่าว ผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๖ กรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ส่งหรือแจ้งคาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม
คาชี้แจง คาแถลง คาร้อง คาขอ หรือพยานหลักฐาน รวมถึงคาสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด
แก่คู่กรณี ให้ ส่งไปยังหมายเลขโทรสารที่คู่กรณีได้ให้ไว้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐาน
การส่งโทรสารของสานักงานศาล เป็นวันที่คู่กรณีได้รับเอกสาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔
การพิจารณาคดีโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
ข้อ ๒๗ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีคาขอและศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่กรณี ศาลอาจมีคาสั่งให้ดาเนินกระบวนพิจารณา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
ในกรณี ที่ คู่กรณีมีค าขอ ให้ ยื่ น คาขอต่อ ศาลที่ จะท าการพิ จ ารณาคดีนั้น โดยระบุสถานที่
ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ ทั้งนี้ ให้ยื่นคาขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนที่จะมี
การพิจารณาคดีเช่นว่านั้น เว้นแต่จะได้แสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่ามีเหตุจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจ
ยื่นคาขอล่วงหน้าตามกาหนดดังกล่าวได้ ในกรณีที่เป็นคู่กรณีซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การยื่นคาขอให้ยื่นในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสานักงานศาลปกครอง
ในการพิจารณามีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลคานึงถึงมาตรฐานของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบการประชุมทางจอภาพในการถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องประกอบด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ในวาระเริ่มแรก ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะดาเนินกระบวนพิจารณา
โดยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ แต่คู่กรณีอื่นไม่ได้ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
บรรดาสาเนาเอกสารหรือสาเนาพยานหลักฐานที่ต้องส่งให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในรูปกระดาษหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สานักงานศาลปกครองเป็นผู้จัดทาสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ในรู ป กระดาษ หรื อ แปลงเอกสารในรู ปกระดาษเป็ น รูป ข้อ มู ล อิ เ ล็ กทรอนิก ส์ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้
ค่ า ใช้ จ่ ายในการจัด ทาสิ่งพิ มพ์ อ อกหรือ แปลงเอกสารดังกล่ าวให้เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
ศาลปกครอง
ข้อ ๒๙ ในวาระเริ่มแรก การลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองในคาพิพากษา คาสั่ง
ศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดที่กระทาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือลงลายมือชื่อในเอกสารรูปกระดาษแล้วนาเข้าในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่า
เป็นต้นฉบับเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสูงสุด
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสูงสุด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงประกาศ
ให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
เรื่อง การรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ วิ ธี ก ารในการรั บ รองข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงกาหนดให้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่มีการรับรองเมื่อกระทาโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ได้มีการบันทึกลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ใน
ข้อมูลนั้น
ข้อ ๒ ได้มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานศาลปกครองในข้อมูลนั้น และ
ข้อ ๓ ได้มีการพิมพ์ออกบนกระดาษสีขาวว่างเปล่า ขนาด A4 ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า
๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi)
โดยใช้หมึกสีดา และมีวันเวลาที่จัดพิมพ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองกลาง
โดยที่เป็นการสมควรให้มกี ารเริม่ เปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองกลาง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองกลางจึงประกาศ
ให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฐ รัฐอมฤต
อธิบดีศาลปกครองกลาง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครอง
เชียงใหม่
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองเชี ย งใหม่
จึงประกาศให้ เริ่มเปิด ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ในศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งแต่วัน ที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ภานุพันธ์ ชัยรัต
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสงขลา
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสงขลา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองสงขลาจึงประกาศ
ให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วิบูลย์ กัมมาระบุตร
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองสงขลา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครราชสีมา
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครอง
นครราชสีมา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้ว ยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
จึงประกาศให้เริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
กุศล รักษา
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองขอนแก่น
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครอง
ขอนแก่น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจึงประกาศ
ให้ เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
พยุง พันสุทธิรางกูร
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองพิษณุโลก
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองพิษณุโลก
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองพิ ษ ณุ โ ลก
จึงประกาศให้ เริ่มเปิด ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ชนิตา วรพงศ์
รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ช่วยทางานชัว่ คราวในตาแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองระยอง
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองระยอง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองระยองจึงประกาศ
ให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองระยอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ชัยโรจน์ เกตุกาเนิด
อธิบดีศาลปกครองระยอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครศรีธรรมราช
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
จึงประกาศให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สะเทื้อน ชูสกุล
อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุดรธานี
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริม่ เปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุดรธานี
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองอุ ด รธานี
จึ ง ประกาศให้ เ ริ่ม เปิ ด ใช้ ระบบงานคดีป กครองอิ เ ล็ก ทรอนิกส์ ใ นศาลปกครองอุ ด รธานี ตั้ งแต่วัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สุจินต์ จุฑาธิปไตย
อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุบลราชธานี
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุบลราชธานี
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้ว ยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
จึงประกาศให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สุรัตน์ พุ่มพวง
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเพชรบุรี
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเพชรบุรี
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองเพชรบุ รี
จึ ง ประกาศให้ เ ริ่ม เปิ ด ใช้ ร ะบบงานคดีป กครองอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ใ นศาลปกครองเพชรบุ รี ตั้ ง แต่วัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
เสน่ห์ บุญทมานพ
รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครสวรรค์
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครสวรรค์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองนครสวรรค์
จึงประกาศให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
พงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสุพรรณบุรี
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิ บ ดี ศ าลปกครองสุ พ รรณบุ รี
จึงประกาศให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
จีรพัฒน์ กล่อมสกุล
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองภูเก็ต
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองภูเก็ต
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ตจึงประกาศ
ให้เริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สมยศ วัฒนภิรมย์
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๑ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา
เรื่อง การเริม่ เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองยะลา
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองยะลา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีศาลปกครองยะลาจึงประกาศ
ให้ เ ริ่ ม เปิ ด ใช้ ร ะบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นศาลปกครองยะลา ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สุชาติ ศรีวรกร
อธิบดีศาลปกครองยะลา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานศาลปกครอง
เรื่อง ข้อกาหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้การใช้งานระบบจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดการใช้งาน
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานศาลปกครองประกาศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานศาลปกครองจึงประกาศ
ข้อกาหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่ศาลปกครองจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริม
การอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปโดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
การปิด เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ อาจกระทาได้เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนา บารุงรักษา รักษาความปลอดภัย หรือเหตุผลความจาเป็นอื่นใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ช่องทางอื่นในการดาเนินการตามสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายอื่น
รวมทั้งข้อกาหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒ ส านั ก งานศาลปกครองเป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทุ ก ประเภทของ
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการคัดลอก ทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน
หรือแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสานักงานศาลปกครอง
ข้อ ๓ ผู้ลงทะเบียนต้องใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ของการจัด
ให้มีระบบนี้เท่านั้น
ข้อ ๔ ผู้ลงทะเบียนต้องใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ต้องไม่ดาเนินการใดอันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการละเมิด
ต่อกฎหมายไม่ว่าในทางใด ๆ
ข้อ ๕ ผู้ลงทะเบียนต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นความลับ การนาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนเข้าใช้ในระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ข้อ ๖ กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อกาหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ ศาลอาจมีคาสั่งให้ระงับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้นได้ เว้นแต่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถดาเนินการระงับการใช้งานของผู้นั้นไปก่อนได้ แล้วรายงานศาลเพื่อมีคาสั่งต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อติโชค ผลดี
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานศาลปกครอง
เรื่อง รูปแบบหรือขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้รูปแบบและขนาดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้ในการยื่น
หรือส่งเอกสารทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามประกาศของสานักงานศาลปกครอง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานศาลปกครองจึงประกาศ
กาหนดรูปแบบและขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้ในการยื่นหรือส่งเอกสารทางระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้ในการยื่นหรือส่งทางระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์
(๑) กรณีเอกสาร ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท PDF/A โดยมีมาตรฐานขั้นต่าสาหรับความละเอียด
ของภาพ (Resolution) ของภาพลายเส้นหรือภาพขาวดา อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch
หรือ dpi)
(๒) กรณีภาพถ่าย ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท JPG หรือ JPEG โดยมีมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับ
ความละเอียดของภาพ (Resolution) อย่างน้อย ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) และ
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) เท่ากับ ๒๔ บิต (bit)
(๓) กรณีภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP4 MPEG หรือ WMV โดยมีมาตรฐาน
ความละเอียดขั้นต่าที่ ๗๒๐ × ๔๘๐ จุดต่อภาพ (pixel)
(๔) กรณีเสียง ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP3 MP4 หรือ WMA โดยมีมาตรฐานขั้นต่า
ของอัตราสุ่มข้อมูลสัญญาณเสียงขั้นต่าที่ ๔๔.๑ กิโลเฮิร์ตซ (kHz) และจานวนของข้อมูลสัญญาณเสียง
ที่สุ่มขั้นต่าที่ ๑๖ บิต (bit)
ข้อ ๒ ขนาดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้ในการยื่นหรือส่งทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีขนาดไม่เกิน ๓๐ MB ต่อครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อติโชค ผลดี
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานศาลปกครอง
เรื่อง สถานที่ใช้เชือ่ มโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการทีจ่ ะใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดสถานที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มโยงสั ญ ญาณกั บ ศาล และวิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ ใ น
การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานศาลปกครองจึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ อ าคารที่ ท าการศาลปกครองทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น สถานที่
ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับอาคารที่ทาการศาลปกครองที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ข้อ ๒ ให้ ระบบการประชุมทางจอภาพเป็นวิธีการที่จะใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณา
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อติโชค ผลดี
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

