เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ อั ต ราเงิน เดื อ นและเงิน ประจ าต าแหน่ งของตุ ล าการศาลปกครองให้ เป็ น ไป
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด
(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับ
เงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อน
ชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ – ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชั้น ๑ เมื่ออยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒ และเมื่ออยู่ในชั้น ๒
มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วย
การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครองได้รับไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็น ส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงิน ประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญ ชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ งตุลาการศาลปกครองในมาตรา ๔ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ชั้นศาล
ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั้นต้น

ชั้น
ตาแหน่ง
เงินเดือน
๔
ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
๒
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
๘๓,๐๙๐
๕๕,๐๐๐
๘๑,๙๒๐
๕๐,๐๐๐

๘๐,๕๔๐

๔๒,๕๐๐

๗๖,๘๐๐

๔๑,๕๐๐

๗๔,๓๖๐

๓๐,๐๐๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บั ญ ชีอัตราเงิน เดือนและเงิน ประจ าตาแหน่ งตุล าการศาลปกครองเพื่ อให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและ
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกาหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ ก.ศป.
ว่าด้วยการจ่ายเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครอง
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ งตุ ล าการศาลปกครอง และให้ ก ารได้ รับ เงิน เพิ่ ม ค่ าครองชี พ ชั่ว คราวในกรณี นั้ น สิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

