เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศ ก.ศป.
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครอง
ของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่ เ ป็ น
หรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ประสงค์จะขอรับการคัด เลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) (ช) และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ซ)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก.ศป. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ก.ศป. ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ข้อ ๒ ผู้ที่เป็นหรือเคยประกอบวิชาชีพทนายความที่ประสงค์จะขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการ
ศาลปกครอง จะต้องมีประสบการณ์ในคดีปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) เคยดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองไม่วา่ ในฐานะคู่กรณีหรือในฐานะผู้รับมอบอานาจจากคูก่ รณี
โดยเป็นผู้ทาคาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ หรือคาแก้อุทธรณ์
ในคดีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ คดี สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
และไม่น้อยกว่า ๔๐ คดี สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยจะต้องส่ง
หนังสือรับรองการดาเนินคดีปกครอง หนังสือรับรองการเป็นทนายความ และสาเนารายงานกระบวนการ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปพร้อมกับการขอรับการคัดเลือก หรือ
(๒) เคยว่าความในศาลยุติธรรม โดยทาหน้าที่หรือมีส่วนร่วมทาหน้าที่ทนายความในการที่ศาล
ออกนั่ ง พิ จ ารณาในคดี แ พ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น คดี ป กครองตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือ
คดีปกครองที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจพิจ ารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ คดี
สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น และไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี สาหรับผู้ขอรับ
การคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการว่าความในคดีแพ่งหรือ
คดีปกครอง หนังสือรับรองการเป็นทนายความ สาเนาคาฟ้อง สาเนาคาพิพากษา และสาเนารายงาน
กระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปพร้อมกับการขอรับการคัดเลือก หรือ
(๓) มีประสบการณ์ในการดาเนินคดีปกครองตาม (๑) และว่าความในคดีแพ่งหรือคดีปกครอง
ตาม (๒) รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ คดี สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
และไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยจะต้องส่ง
เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดใน (๑) และ (๒) ไปพร้อมกับการขอรับการคัดเลือก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ คดีตามข้อ ๒ จะต้องเป็นคดีที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งในเนือ้ หาแห่งคดี อันมิใช่
การสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา การสั่งยุติการพิจารณา หรือการสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
คดี ป กครองใดที่ มี ก ารด าเนิ น คดี ตั้ ง แต่ ใ นชั้ น ศาลปกครองชั้ น ต้ น จนถึ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
โดยทนายความคนเดี ย วกั น ให้ นั บ คดี ป กครองนั้ น เป็ น ประสบการณ์ ใ นคดี ป กครองตามข้ อ ๒
ของทนายความผู้นั้นเพียงหนึ่งคดี
ข้อ ๔ หนั ง สื อ รั บ รองการด าเนิน คดี ปกครอง หนั ง สื อ รั บ รองการว่ าความในคดี แพ่ งหรือ
คดีปกครอง และหนังสือรับรองการเป็นทนายความตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ ก.ศป. มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

หนังสือรับรองการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง

ศาลปกครอง ..............................
วันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ...........
ขอรับรองว่า ....................................................... ...................................... ทนายความ
ได้ดาเนินคดีปกครองในศาลปกครอง .................................................................. โดยเป็นผู้ทาคาฟ้อง คาให้การ
ค าคั ด ค้ า นค าให้ ก าร หรื อ ค าให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม และเป็ น คดี ที่ ศ าลได้ มี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ในเนื้ อ หา
แห่ งคดี อัน มิใช่การสั่ งไม่รั บ คาฟ้องไว้พิจารณา การสั่ งยุติการพิจารณา หรือการสั่ งจาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ จานวน ......................... คดี ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้รับรอง
(....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครอง ...................

หมายเหตุ

(๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองที่ผู้ขอรับการคัดเลือก
เคยดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองนั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกเคยดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองหลายศาลด้วยกัน
ให้ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองแต่ละศาลแยกทาใบรับรองต่างหากจากกัน
(๓) หากมีการแก้ไขจานวนคดี ให้ผู้รับรองลงชื่อกากับทุกแห่ง
(๔) ในกรณีที่ผู้รับรองไม่รับรองคดีใด ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกากับไว้ด้วย
(๕) คดีปกครองที่มีการดาเนินคดีตั้งแต่ในชั้นศาลปกครองชั้นต้นจนถึงศาลปกครองสูงสุด
โดยทนายความคนเดียวกัน ให้นับเพียงหนึ่งคดี

บัญชีรายละเอียดการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
ของ
...................................................................................
ในศาลปกครอง ......................................................................
ลาดับที่

คดีหมายเลขดาที่ คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อผู้ฟ้องคดี

ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี

ให้ระบุว่าเป็นผู้ทาคาฟ้อง
คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ
หรือคาให้การเพิ่มเติม

(ลงชื่อ) .........................................................
(.......................................................)
ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครอง .....................

หนังสือรับรองการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ศาลปกครองสูงสุด
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ..........
ขอรับรองว่า .................................................................................................. ทนายความ
ได้ดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด โดยเป็นผู้ทาคาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม
คาอุทธรณ์ หรื อคาแก้ค าอุ ทธรณ์ และเป็น คดีที่ ศาลได้ มีค าพิ พากษาหรื อ คาสั่ ง ในเนื้ อหาแห่ ง คดี อันมิใ ช่
การสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ อ งไว้ พิ จ ารณา การสั่ ง ยุ ติ ก ารพิ จ ารณา หรื อ การสั่ ง จ าหน่ า ยคดี อ อกจากสารบบความ
จานวน ..................... คดี ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้รับรอง
(.............................................)
ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ (๑) หากมีการแก้ไขจานวนคดี ให้ผู้รับรองลงชื่อกากับทุกแห่ง
(๒) ในกรณีผู้รับรองไม่รับรองคดีใด ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกากับไว้ด้วย
(๓) คดีปกครองที่มีการดาเนินคดีตั้งแต่ในชั้นศาลปกครองชั้นต้น จนถึง
ศาลปกครองสูงสุด โดยทนายความคนเดียวกัน ให้นับเพียงหนึ่งคดี

บัญชีรายละเอียดการดาเนินคดีปกครอง
ของ
..........................................................................
ในศาลปกครองสูงสุด

ลาดับที่ คดีหมายเลขดาที่ คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อผู้ฟ้องคดี

หมายเหตุ
คดีใดที่ผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคาอุทธรณ์หรือ
คาแก้อุทธรณ์ ให้ระบุลาดับที่ของคดีในศาลปกครองชั้นต้น
(คดีหมายเลขดาและคดีหมายเลขแดง) ในช่องขวาสุดของ
ตารางบัญชีฯ ด้วย

ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี

ให้ระบุว่าเป็น
ผู้ทาคาฟ้อง คาให้การ
คาคัดค้านคาให้การ
หรือคาให้การเพิ่มเติม
คาอุทธรณ์
หรือคาแก้อุทธรณ์

(ลงชื่อ) .......................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองสูงสุด

หนังสือรับรองการว่าความในคดีแพ่งที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง
หรือคดีปกครองที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
สาหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................... ตาแหน่ง .................................................
ขอรับรองว่า .............................................................................................ผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการ
ศาลปกครองได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นทนายความตามใบอนุญาตเป็นทนายความเลขทะเบียน
ที่ .............................................. ได้ว่าความ
๑. ในคดีแพ่งที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในศาล ................................................... จานวน .............. คดี
๒. ในคดีป กครองที่กฎหมายกาหนดให้ อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุ ติธ รรม
ในศาล ................................................... จานวน .............. คดี
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้รับรอง
(..............................................)
ผู้อานวยการ..........................................

หมายเหตุ

(๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้อานวยการฯ (ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาล
หรือผู้อานวยการสานักงานประจาศาล แล้วแต่กรณี) แห่งศาลที่ผู้ขอรับการคัดเลือก
ได้เคยว่าความ
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้เคยว่าความในศาลหลายศาลด้วยกัน
ให้ผู้อานวยการฯ แต่ละศาลแยกทาใบรับรองต่างหากจากกัน
(๓) หากมีการแก้ไขจานวนคดี ให้ผู้อานวยการฯ ลงชื่อกากับทุกแห่ง
(๔) ในกรณีที่ผู้อานวยการฯ ไม่รับรองคดีใด ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกากับไว้ด้วย

บัญชีรายละเอียดการว่าความในคดีแพ่งที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง
หรือคดีปกครองที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ของ
...............................................................................
ในศาล .......................................................................

ลาดับที่ คดีหมายเลขดาที่

คดีหมายเลขแดงที่

หมายเหตุ (๑) คดีที่รับรองต้องเป็นคดีที่ผู้ขอรับการคัดเลือก
ได้มาร่วมในการพิจารณาของศาล
(๒) ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้มาร่วม
ในการพิจารณาไว้ในช่อง “ผู้ขอรับการคัดเลือก
มาร่วมในการพิจารณากี่ครั้ง” ด้วย

ชื่อโจทก์

ชื่อจาเลย

ผู้ขอรับการ
คัดเลือกมาร่วม
ในการพิจารณา
กี่ครั้ง

…..................................................................
(...................................................................)
ผู้อานวยการ.................................................

หนังสือรับรองการเป็นทนายความ
เขียนที่ ...............................................
วันที่ ........ เดือน .................................. พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า .......................................................................... นายทะเบียนสภาทนายความ
ขอรับรองว่า .............................................................................. ผู้ประสงค์จะขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการ
ศาลปกครองได้จดทะเบียนเป็นทนายความ ตั้งแต่วันที่......... เดือน .................................. พ.ศ. ..........
ถึงวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .......... รวมระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน ........ วัน
ตามใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ ............................................................

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้รั บรอง
( ................................................. )
นายทะเบียนสภาทนายความ

