รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร

สานักกรรมาธิการ ๒
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๑๘.๑๔/๘๑๘

(สาเนา)
สภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๑ ชุด
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีป กครอง (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ เสนอ) และตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้ประกอบด้วย
๑. นายกฤษณ์ แก้วอยู่
๒. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
๓. นางสาวเกศศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
๔. นายขจิตร ชัยนิคม
๕. นายจรัส คุ้มไข่น้า
๖. นายจารุเดช บุญญสิทธิ์
๗. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
๘. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
๙. นายทศพล เพ็งส้ม
๑๐. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
๑๑. นายนิรมิต สุจารี
๑๒. นายบุญดารง ประเสริฐโสภา
๑๓. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
๑๔. นางพัชฌา จิตรมหึมา
๑๕. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
๑๖. นายภาณุมาศ บุญชูช่วย
๑๗. นายภิเศก สายชนะพัน
๑๘. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
๑๙. นายสงวน พงษ์มณี
๒๐. นายสมชัย วัฒนการุณ
๒๑. พลตรี สมโชค แดงบรรจง
๒๒. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
๒๓. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๒๔. รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
๒๕. นายอิสสระ สมชัย

บัดนี้...

รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดาเนินการแล้ว ปรากฏผล ดังนี้
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติเลือกตั้ง
(๑) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
(๒) นายสงวน พงษ์มณี
(๓) นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
(๔) นายกฤษณ์ แก้วอยู่
(๕) นายภิเศก สายชนะพัน
(๖) นายสมชัย วัฒนการุณ
(๗) นายอิสสระ สมชัย
(๘) นายขจิตร ชัยนิคม
(๙) นายบุญดารง ประเสริฐโสภา
(๑๐) นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
(๑๑) นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
(๑๒) นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
(๑๓) รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ

๒. คณะกรรมาธิ การวิสามัญ ได้ มีมติ ตั้ง นายปิติ ภัทร อัจฉราวรรณ นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
สานักกรรมาธิการ ๒ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๓ วรรคสี่
๓. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ
๓.๑ สานักงานศาลปกครอง
(๑) นายสุชาติ ศรีวรกร
(๒) นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
(๓) นายเจตน์ สถาวรศีลพร
(๔) นายภานุวัตข์ ทองชาติ
(๕) นางนันทริดา เฉลิมไทย
(๖) นางสาวภัทรมน เพชรมีดี

อธิบดีศาลปกครองกลาง
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ สานักกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(๒)
๓.๒ สานักงานศาลยุติธรรม
(๑) นางสาววรารัตน์ อุดมยิ่งเจริญ
(๒) นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข

นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ

๓.๓ กระทรวงการคลัง
(๑) นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์
(๒) นายนฤนารถ อาภาศิริผล
(๓) นางสาวชุติมา ภิรมย์ไกรภักดิ์

นิติกรชานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
นิติกรชานาญการ กรมบัญชีกลาง
นิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

๓.๔ กระทรวงยุติธรรม
(๑) นางสาวขวัญชนก เทพวงค์
(๒) นายสายชล ยังรอด
(๓) นางสาวสุดาพร สกุลดี
(๔) นางสาววรรษนนท์ บรรณมาศ
(๕) นายเทอดพงศ์ ธรรมเสนา
(๖) นางวาทินี เจริญจิตร์

นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
สานักงานกิจการยุติธรรม
นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักงานกิจการยุติธรรม
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกิจการยุติธรรม
นิติกร สานักงานกิจการยุติธรรม
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
สานักงานกิจการยุติธรรม

๓.๕ สานักงบประมาณ
(๑) นางทิวดี เข็มราช
(๒) นายสัจจะ สอิ้งทอง
(๓) นายฐานุพงศ์ พงษ์พฤทธิรัชต์

นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ

๓.๖ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายนภนันทน์ จันทราชโลธร

นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการพิเศษ

๔. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีผู้เสนอคาแปรญัตติ
๕. ผลการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้นาผลการรับฟังความคิดเห็ นและการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎร ตามหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๘๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาใช้ประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว

(๓)
๖. ผลการพิจารณา
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

คาปรารภ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘)
ไม่มีการแก้ไข
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
นายขจิตร ชัยนิคม (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมความใน
(๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้
“(๘) ออกระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ สิทธิและประโยชน์อื่น
และเงินค่าตอบแทนพิเศษในกรณีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษในกรณี
มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ และสิทธิและประโยชน์อื่นของแก่
ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง”
รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอแก้ไข
เพิ่มเติมความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ เป็นดังนี้
“(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อื่น เงินค่าตอบแทน
พิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และ
พนักงานราชการ และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิ และประโยชน์
อย่างอื่นในกรณีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษหรือในกรณีมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วน
หรือเหนื่อยยากกว่าหน้าที่ปกติ”
๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
คาปรารภ แล้วพิจารณาตามลาดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีและศาลปกครอง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี้
โดยที่ศาลปกครองยะลาได้เปิดทาการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการกาหนดให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชกา ร
และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ เงินรางวัล หรือค่าตอบแทน
อื่นใด ในทานองเดียวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ หรือเงินรางวัลสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ เช่น สานักงานศาลยุติธรรมและสานักงานอัยการ
สูงสุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลปกครองยะลา กรณีจึงสมควรที่
คณะรัฐมนตรี ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการให้ข้าราชการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .…
___________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘))
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ศาลปกครองในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้าง
สานักงานศาลปกครอง อันจะเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากรของศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .…
___________
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
............................................................................................................................. .....................
......................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .…”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ เงินค่าตอบแทนพิเศษ
และสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และพนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...............................................
นายกรัฐมนตรี

