
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคด ีการปฏบิัติหนาที่ของตุลาการ 
ในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่ของ 
พนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดปีกครองแทน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ วรรคหา มาตรา ๕๖ 

วรรคสาม มาตรา ๕๗ วรรคหา มาตรา ๕๘ วรรคหาและวรรคหก มาตรา ๖๑ (๕) และมาตรา ๖๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง 
การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจ
ใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ศาล” หมายความวา ศาลปกครอง หรือตุลาการศาลปกครอง 
“ศาลปกครอง” หมายความวา ศาลปกครองชั้นตน หรือศาลปกครองสูงสุด 
“สํานักงานศาล” หมายความวา สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาล

ปกครองกลาง หรือสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค 
“ตุลาการหัวหนาคณะ” หมายความวา ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
“ตุลาการเจาของสํานวน” หมายความวา ตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับแตงตั้งให

เปนตุลาการเจาของสํานวน 
“ตุลาการผูแถลงคดี” หมายความวา ตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับการแตงตั้งให

เปนผูแถลงคดีปกครอง 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
“คําแถลงการณ” หมายความวา สรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของ

ตุลาการผูแถลงคดีที่เสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑ ก/หนา ๙/๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 
องคคณะ 

   
 

ขอ ๕  ในศาลปกครองสูงสุด ใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศจัดแบงตุลา
การศาลปกครองออกเปนองคคณะโดยระบุเปนหมายเลของคคณะ และจะกําหนดใหองคคณะใด
เปนองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทใด หรือรับผิดชอบคดีที่มีมูลคดีเกิดในพื้นที่ใด ก็ได 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งอาจทําหนาที่ในองคคณะหลายองคคณะ
พรอมกันได 

 
ขอ ๖  ในศาลปกครองชั้นตน ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนประกาศจัดแบงตุลา

การศาลปกครองออกเปนองคคณะโดยระบุเปนหมายเลของคคณะ และจะกําหนดใหองคคณะใด
เปนองคคณะที่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทใด หรือรับผิดชอบคดีที่มูลคดีเกิดในพื้นที่ใด ก็ได 

ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนคนหนึ่งอาจทําหนาที่ในองคคณะหลายองคคณะ
พรอมกันได 

 
ขอ ๗  ในระหวางการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิ

อาจกาวลวงไดทําใหตุลาการศาลปกครองซึ่งเปนองคคณะในการพิจาณาคดีนั้นไมอาจนั่งพิจารณา
คดีหรือทําคําพิพากษาได ใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน หรือตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตนซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรือ
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนแตงตั้ง มีอํานาจนั่งพิจารณาคดีนั้นหรือประชุมลงมติพิพากษาหรือมี
คําส่ังหรือลงลายมือช่ือในคําพิพากษาหรือคําส่ังแทนได 

เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงไดตามวรรคหนึ่งหมายถึงกรณีที่
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นพนจากตําแหนงที่ดํารงอยู ถูกพัก
ราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน เจ็บปวย ถูกคัดคานและถอนตัวไปหรือไดรับคําส่ัง
ใหงดการปฏิบัติหนาที่ในคดีนั้น หรือไมอาจปฏิบัติราชการจนไมสามารถนั่งพิจารณาหรือทําคํา
พิพากษาหรือคําส่ังในคดีนั้นไดและใหหมายความรวมถึงกรณีที่ตุลาการศาลปกครองในองคคณะ
มีความเห็นแยงกันจนหาเสียงขางมากมิไดดวย 

 
หมวด ๒ 

การจายสํานวนและการโอนคด ี
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  ใหประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนเปนผูจาย
สํานวนใหแกองคคณะ โดยกําหนดใหตุลาการผูแถลงคดีคนหนึ่งเปนตุลาการผูแถลงคดีสําหรับคดี
นั้น 

การกําหนดใหตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนใดเปนตุลาการผูแถลง
คดีในคดีใดจะตองไมปรากฏวาตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนนั้นเปนหรือเคยเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษาหรือเปนหรือเคยเปนตุลาการผูแถลงคดีสําหรับคดีนั้นในศาลปกครอง
ช้ันตน 

เมื่อองคคณะไดรับสํานวนแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะแตงตั้งตุลาการศาล
ปกครองคนหนึ่งในองคคณะนั้นเปนตุลาการเจาของสํานวน ทั้งนี้ ตุลาการหัวหนาคณะจะแตงตั้ง
ตนเองเปนตุลาการเจาของสํานวนก็ได 

ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะจายสํานวนคดีใหองคคณะ
พิเศษ ซึ่งประกอบดวยองคคณะในศาลปกครองสูงสุดสองหรือหลายองคคณะเพ่ือพิจารณา
พิพากษาคดีใดก็ได ในกรณีดังกลาวใหประธานศาลปกครองสูงสุดกําหนดใหตุลาการหัวหนาคณะ
คนหนึ่งเปนตุลาการหัวหนาคณะขององคคณะดังกลาว 

ในกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนเห็นสมควรจะจายสํานวนคดีใหองคคณะ
พิเศษ ซึ่งประกอบดวยองคคณะในศาลปกครองชั้นตนสองหรือหลายองคคณะเพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีใดก็ได ในกรณีดังกลาวใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหตุลาการหัวหนาคณะ
คนหนึ่งเปนตุลาการหัวหนาคณะขององคคณะดังกลาว 

 
ขอ ๙  เมื่อไดจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใดหรือมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการ

เจาของสํานวนคนใดแลว นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม (๒) และ (๓) หามมิใหมีการ
เรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อปรากฏเหตุใดๆ อันเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น และประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตนสั่งเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี 

(๒) เมื่อมีการโอนคดีตามขอ ๗๙ หรือขอ ๘๑ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
หมวด ๓ 

การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง 
   

 
ขอ ๑๐  ใหตุลาการศาลปกครองซึ่งไดรับมอบหมายจากองคคณะมีอํานาจไตสวน

หรือมีคําส่ังในเรื่องที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ในการดําเนินการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวน ให
ถือวาตุลาการเจาของสํานวนเปนผูไดรับมอบหมายจากองคคณะใหใชอํานาจตามมาตรา ๖๑ ใน
สวนที่เก่ียวกับคดีที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

นอกจากกรณีที่กําหนดไวโดยเฉพาะในขอ ๑๐ และในวรรคหนึ่งแลว ใหตุลาการ
เจาของสํานวนใชอํานาจตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นกําหนดใหเปนอํานาจของศาล เวนแตเปนเรื่อง
เก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา การพิพากษาหรือมีคําส่ังที่โดยสภาพตองกระทําเปนองค
คณะ หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน 

 
ขอ ๑๒  การแตงตั้งตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนตุลาการผู

แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดหรือในศาลปกครองชั้นตนศาลใด ใหประธานศาลปกครองสูงสุด
หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวแตกรณี ประกาศแตงตั้งเปนระยะเวลาแนนอน 

ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด โดยปกติใหแตงตั้งจากตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดซึ่งอาจเปนผูดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองสูงสุด หรือจะแตงตั้งจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตนผูดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดก็
ได 

ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนคนหนึ่งอาจไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการผูแถลง
คดีในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นตนในขณะเดียวกันได 

การแตงตั้งตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการในศาลปกครอง
ช้ันตนใด ประธานศาลปกครองสูงสุดจะแตงตั้งไดหลังจากไดหารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
นั้นแลว 

ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองชั้นตน โดยปกติใหแตงตั้งจากตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตนซึ่งอาจเปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีศาลปกครองชั้นตน รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนก็ได 

ในระหวางที่ไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการผูแถลงคดีในคดีใดตุลาการศาล
ปกครองผูนั้นจะทําหนาที่ใดๆ ในองคคณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีเดียวกันนั้นไมได แตอาจเขา
รวมประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณี โดยไมมีสิทธิ
ออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น๒ 

                                                 
๒ ขอ ๑๒ วรรคหก แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคาน
ตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วรรคเจ็ด๓  (ยกเลิก) 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงไดตามที่กลาวในขอ 

๗ วรรคสอง ทําใหตุลาการผูแถลงคดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหตุลาการผูแถลงคดีซึ่งประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนกําหนด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน และใหตุลาการผู
แถลงคดีซึ่งเขามาแทนที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับตุลาการผูแถลงคดีเดิม 

 
ขอ ๑๓  คําแถลงการณใหจัดทําเปนหนังสือ เวนแตคดีใดเปนเรื่องเรงดวน เปน

เร่ืองที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก หรือเปนคําแถลงการณในคําขอเกี่ยวกับวิธีการ
ช่ัวคราวกอนการพิพากษาตามขอ ๗๒ หรือขอ ๗๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ตุลาการผูแถลงคดีจะแถลงการณดวย
วาจาแทนคําแถลงการณเปนหนังสือหลังจากที่ไดหารือกับประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนแลวแตกรณีและตุลาการหัวหนาคณะแลวก็ได ในการแถลงการณดวยวาจา 
ตุลาการผูแถลงคดีตองจัดทําบันทึกคําแถลงการณดังกลาวเปนหนังสือกลาวถึงขอสาระสําคัญในคํา
แถลงการณติดไวในสํานวนคดีดวย โดยจะจัดทํากอนหรือหลังการเสนอคําแถลงการณดวยวาจาก็
ได แตตองกอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

 
หมวด ๔ 

การคัดคานตลุาการศาลปกครอง 
   

 
ขอ ๑๔  ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีหรือที่เปนตุลา

การผูแถลงคดีอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอ่ืนใดอันมีสภาพรายแรง ซึ่งอาจทําใหการพิจารณา
พิพากษาคดีเสียความยุติธรรม 

เมื่อมีเหตุที่จะคัดคานอยางหนึ่งอยางใดดังที่กลาวในวรรคแรกเกิดขึ้นแกตุลาการ
ศาลปกครองคนใด ตุลาการศาลปกครองนั้นเองจะยื่นคําบอกกลาวตอประธานศาลปกครองสูงสุด
หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน แลวขอถอนตัวออกจากคดีนั้นก็ได 

 
ขอ ๑๕  เมื่อมีเหตุที่ตุลาการศาลปกครองอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๑๔ วรรค

หนึ่ง คูกรณีที่เก่ียวของอาจยกขอคัดคานขึ้นอางโดยทําเปนคํารองย่ืนตอศาลได ไมวาในเวลาใดๆ 
กอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี แตตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่คูกรณีนั้นทราบถึง
เหตุที่จะคัดคาน 

                                                 
๓ ขอ ๑๒ วรรคเจ็ด ยกเลิกโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา

ดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาล
ปกครอง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีการยื่นคําคัดคานตามวรรคหนึ่งแลว ใหตุลาการศาลปกครองซึ่งถูก
คัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาจะไดมีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดคานนั้นแลว แตความในขอนี้มิ
ใหใชแกการดําเนินคดีปกครองซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องหรือจะตองดําเนินการโดยมิชักชา 

 
ขอ ๑๖  การที่ตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานถูกส่ังใหงดการปฏิบัติหนาที่หรือ

ตุลาการศาลปกครองถอนตัวเพราะมีเหตุที่อาจถูกคัดคานนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงการ
กระทําใดๆ ของตุลาการศาลปกครองคนนั้นที่ไดกระทําไปแลว รวมทั้งการดําเนินคดีปกครอง
ทั้งหลายในคดีปกครองที่ตองดําเนินการตอเนื่องหรือจะตองดําเนินการโดยไมชักชา แมวาจะได
ดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคําคัดคานการดําเนินคดีปกครองดังกลาวยอมสมบูรณไมเสียไป
เพราะเหตุที่ศาลมีคําส่ังยอมรับคําคัดคาน เวนแตศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๑๗  การพิจารณาคําคัดคานตุลาการศาลปกครองนั้น ในกรณีที่ตุลาการศาล

ปกครองซึ่งมิไดถูกคัดคานในศาลใดมีจํานวนครบที่จะเปนองคคณะ ใหประธานศาลปกครอง
สูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนแตงตั้งตุลาการศาลปกครองซึ่งมิไดถูกคัดคานข้ึนเปนองค
คณะเพื่อเปนผูช้ีขาดคําคัดคาน 

ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองทั้งหมดในศาลปกครองชั้นตนใดถูกคัดคาน หรือ
ตุลาการศาลปกครองที่เหลืออยูในศาลปกครองชั้นตนไมเพียงพอจะเปนองคคณะได ใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดใหองคคณะในศาลปกครองสูงสุดคณะหนึ่งคณะใดเปนผูช้ีขาดคํา
คัดคานดังกลาว 

ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองทั้งหมดในศาลปกครองสูงสุดถูกคัดคาน หรือตุลา
การศาลปกครองที่เหลือในศาลปกครองสูงสุดไมเพียงพอที่จะเปนองคคณะได ใหประธานศาล
ปกครองสูงสุดเปนผูช้ีขาดคําคัดคานนั้น 

 
ขอ ๑๘  เมื่อมีการยื่นคําคัดคานตุลาการศาลปกครองคนใด และตุลาการศาล

ปกครองที่ถูกคัดคานไมขอถอนตัวออกจากคดีนั้น ใหองคคณะที่พิจารณาคําคัดคานนั้นพิจารณา
คําคัดคานและบันทึกคําช้ีแจงของตุลาการศาลปกครองที่ถูกคัดคาน โดยอาจฟงคําแถลงของ
คูกรณีที่เก่ียวของและตุลาการศาลปกครองที่ถูกคัดคาน รวมทั้งพยานอื่นตามที่เห็นสมควร แลว
ออกคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด 

ถาตุลาการศาลปกครองคนใดไดรับอนุญาตใหถอนตัวออกจากคดีก็ดี หรือองค
คณะที่พิจารณาคําคัดคานไดยอมรับคําคัดคานตุลาการศาลปกครองคนใดก็ดี ใหประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนแตงตั้งตุลาการศาลปกครองหรือตุลาการผูแถลงคดี
อ่ืนแลวแตกรณี ในศาลนั้นหรือศาลอ่ืนหรือตนเองปฏิบัติหนาที่แทน 

 
หมวด ๕ 

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดปีกครอง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๙  เมื่อไดเปดทําการศาลปกครองแหงใดแลว ใหเลขาธิการจัดใหมี
พนักงานคดีปกครองจํานวนหนึ่งทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการในศาลปกครองดังกลาว 

ใหผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองแตละแหง โดยคําแนะนําของประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน กําหนดใหพนักงานคดีปกครองคนหนึ่งหรือหลาย
คนทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการศาลปกครองคนใด 

การทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการศาลปกครองของพนักงานคดีปกครองตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองเปนการชวยเหลือการดําเนินคดีปกครองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบนี้และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองและตองอยูในขอบเขตที่เหมาะสม ในการนี้ 
ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยขอเสนอแนะของเลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑและวิธีการใน
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครองและการมอบหมายงานระหวางตุลาการศาลปกครองกับ
พนักงานคดีปกครองได 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลปกครอง ใหเลขาธิการ
พิจารณาโดยคํานึงถึงความเห็นของตุลาการศาลปกครองเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คดีปกครองดวย 

 
หมวด ๖ 

การมอบอํานาจใหดาํเนินคดปีกครองแทน 
   

 
ขอ ๒๐  คูกรณีในคดีปกครองอาจมอบอํานาจใหทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่ง

บรรลุนิติภาวะแลวและมีความรูความสามารถที่อาจดําเนินการแทนผูมอบอํานาจได ฟองคดีหรือ
ดําเนินคดีปกครองแทนคูกรณีได 

คูกรณีซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อาจมอบอํานาจให
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางแลวแตกรณีของหนวยงานทางปกครองนั้น หรือของหนวยงานทาง
ปกครองที่เจาหนาที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู หรือพนักงานอัยการฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครองแทน
ได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๑  ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ การประกาศ
จัดแบงตุลาการในศาลปกครองชั้นตนออกเปนองคคณะใหกระทําหลังจากที่ไดหารือกับประธาน
ศาลปกครองสูงสุดแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๒  ในระยะเริ่มแรกที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองยังไมครบตามที่
กฎหมายกําหนดเปน ก.ศป. หรือในกรณีที่สํานักงานศาลปกครองยังไมอาจแตงตั้งขาราชการใน
สังกัดสํานักงานศาลปกครองเปนพนักงานคดีปกครองไดเพียงพอ เลขาธิการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานศาลปกครองอาจกําหนดใหขาราชการฝายศาลปกครองจํานวนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ชวยตุลาการ
ศาลปกครองดําเนินคดีปกครองเปนการชั่วคราวได และใหขาราชการฝายศาลปกครองดังกลาวซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองทําหนาที่กระบวนพิจารณาคดีปกครองเชนเดียวกับ
พนักงานคดีปกครอง 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
อักขราทร  จุฬารัตน 

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอน
คดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หทัยภัทร/ผูจัดทํา 
๒๑/๓/๒๕๕๐ 

 
 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/คอนที่ ๘๕ ก/หนา ๒/๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ 


