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ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือก
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ได้มีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อใช้บังคับกับการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง
ในวาระเริ่มแรกและได้ดาเนินการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการ
ศาลปกครองตามประกาศดั ง กล่ า วเสร็ จ สิ้ น แล้ ว บั ด นี้ เห็ น เป็ น การสมควรให้ มี ป ระกาศประธาน
ศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือก
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อใช้บังคับกับการเลือก
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองเป็นการทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๑/๓ (๑) ประกอบมาตรา ๔๑/๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานศาลปกครองสูงสุด
โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า การเลือกกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓)
“การเลื อ กตามวาระ” หมายความว่ า การเลื อ กกรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ดารงตาแหน่งตามวาระ
“การเลือกซ่อม” หมายความว่า การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ
“คณะกรรมการดาเนินการเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๘๑/๓ (๑) ประกอบมาตรา ๔๑/๕
“บัตรเลือก” หมายความว่า บัตรเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานศาลปกครอง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
ข้อ ๒ ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ด าเนิน การจั ด ให้ มีก ารเลื อ กกรรมการข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ และรับผิดชอบดูแล
ให้การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิมีความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้ตุลาการ
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ศาลปกครองกระทาการใด ๆ อั น มี ลั ก ษณะเป็นการหาเสี ย งเพื่ อ จู งใจให้ผู้ใ ดลงคะแนนหรืองดเว้น
ลงคะแนนเลือกตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๓ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกและแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการดาเนินการเลือก ก่อนวันเริ่มดาเนินการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ให้ ตุ ล าการศาลปกครองที่ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด คั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่ง ตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ และจานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกกาหนดและดาเนินการให้มีการแจ้งวัน เวลา และสถานที่
ที่จะทาการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และดาเนินการเลือกกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุ ณวุฒิ ตรวจนับคะแนน และประกาศผลการเลือก ให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) คณะอนุ ก รรมการรั บ และเก็ บ รั ก ษาบั ต รเลื อ ก ประกอบด้ ว ยรองเลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง
เป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๒) คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยรองเลขาธิการคนหนึ่ง เป็นประธาน
อนุกรรมการ และข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนสี่คน เป็นอนุกรรมการ
(๓) คณะอนุกรรมการทาลายบัตรเลือก ประกอบด้วยรองเลขาธิการคนหนึ่ง เป็นประธาน
อนุกรรมการ และข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดาเนินการใด ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการจัดทาบัญชีรายชื่อตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และสอบถามตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แสดงความประสงค์ว่าต้องการได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ หากไม่ประสงค์ที่จะได้รับเลือก ให้แ จ้ง
เลขาธิการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลขาธิการสอบถาม ทั้งนี้ หากไม่มีการแจ้งความประสงค์
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกผู้นั้นประสงค์ที่จะได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
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ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกประสงค์ที่จะเผยแพร่ประวัติการรับราชการ
และผลงานแก่ผู้มีสิทธิเลือก ให้จัดทาข้อมูลตามแบบที่สานักงานกาหนด และส่ งให้เลขาธิการภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการจัดทาบัญชีรายชื่อตุลาการศาลปกครอง
ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และบัญชีรายชื่อและหมายเลขของ
ตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการรับราชการและผลงานของผู้มีสิทธิได้รับเลือกที่ประสงค์ให้เผยแพร่แก่ผู้มีสิทธิเลือก แล้วเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการเลือกพิจารณาตรวจสอบก่อนดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากตุลาการศาลปกครอง
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับเลือก หรือเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเวลาเดียวกับที่เลขาธิการจัดทาบัญชีรายชื่อ
ให้เลขาธิการระบุหมายเหตุแสดงความประสงค์ของตุลาการศาลปกครอง และการเป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อด้วย
ในกรณีเลือกซ่อม ให้เลขาธิการดาเนินการตามวรรคสามให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตาแหน่งว่าง
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกพิจารณาตรวจสอบบัญชีรายชื่อตุลาการศาลปกครอง
ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และบัญชีรายชื่อและหมายเลขของ
ตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและผลงานของผู้มีสิทธิได้รับเลือกที่ประสงค์ให้เผยแพร่แก่ผู้มีสิทธิเลือก
ตามข้อ ๕ แล้ว ให้เลขาธิการจัดส่งบัตรเลือก และบัญชีรายชื่อและหมายเลขของตุลาการศาลปกครอง
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกไปยังตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิเลือกในแต่ละชั้นศาล โดยต้องแจ้งกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ที่จะทาการเลือกและกาหนดวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบัตรเลือกกลับให้ถึงสานักงาน รวมตลอดถึง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทาการตรวจนับคะแนนด้วย ในการนี้ เลขาธิการต้องจัดส่งบัตรเลือก
พร้ อ มทั้ ง เอกสารดั ง กล่ า วให้ แ ล้ ว เสร็จ ก่ อ นก าหนดวั น สุ ด ท้ า ยที่ จ ะต้ อ งส่ ง บั ต รเลื อ กให้ ถึง ส านั กงาน
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้สานักงานเผยแพร่ประวัติการรับราชการและผลงานของผู้มีสิทธิได้รับเลือก
ที่มีความประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิเลือก ตามวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการเลือกกาหนด
ในกรณีเลือกซ่อม ให้แจ้งจานวนตาแหน่งกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ว่างไปด้วย
ก่อนกาหนดวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบัตรเลือกให้ถึงสานักงานเจ็ดวัน ถ้าตุลาการศาลปกครอง
ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือก หรือบัญชีรายชื่อและหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิ
ได้รับเลือก ให้ผู้นั้นแจ้งเลขาธิการเพื่อดาเนินการให้ตนมีโอกาสใช้สิทธิเลือกภายในกาหนดวันสุดท้าย
ที่จะต้องส่งบัตรเลือกให้ถึงสานักงาน
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ข้อ ๗ บัต รเลือกให้ เป็น ไปตามแบบท้ายประกาศนี้และบัตรทุกบัตรต้องมีลายมือชื่อของ
เลขาธิการและรองเลขาธิการคนหนึ่งกากับไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีเลือกซ่อม ให้จานวนหมายเลขผู้มีสิทธิได้รับเลือกในแบบบัตรเลือกกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละชั้นศาลเท่ากับจานวนตาแหน่งกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง
ข้อ ๘ ให้ตุลาการศาลปกครองซึ่งมีสิทธิเลือกและประสงค์จะลงคะแนน เขียนหมายเลข
ผู้ซึ่งตนเลือกลงในบัตรเลือกด้วยตนเอง แล้วใส่ซองที่เลขาธิการจัดส่งไปให้ ปิดผนึก และนาไปหย่อนลงใน
กล่องรับบัตรเลือกของแต่ละชั้นศาลที่ตั้งอยู่ที่สานักงานในส่วนกลางด้วยตนเอง
สาหรับตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาค อาจนาซองบัตรเลือกไปหย่อนลงในกล่อง
รับบัตรเลือกด้วยตนเองตามสถานที่ที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือจะนาซองบัตรเลือกใส่ซองที่เลขาธิการ
จัดส่งไปให้สาหรับส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือจะมอบซองบัตรเลือกให้ผู้อานวยการ
สานักงานศาลปกครองในภูมิภาคเป็นผู้รวบรวมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องส่งบัตรเลือก
ให้ถึงเลขาธิการภายในกาหนดวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบัตรเลือกกลับให้ถึงสานักงาน
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกมีอานาจหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
ในการหย่อนบัตรเลือกลงในกล่องรับบัตรเลือกของตุลาการศาลปกครอง รับซองบัตรเลือกที่ส่งมาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน แล้วนาซองบัตรเลือกที่ได้รับไปใส่รวมกันไว้ในกล่องรับบัตรเลือกในแต่ละชั้ นศาล
ให้ถูกต้องโดยพลันโดยไม่ต้องเปิดซองไปรษณีย์ลงทะเบียน และดูแลรักษากล่องรับบัตรเลือกของแต่ละชั้นศาล
เพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในวันตรวจนับคะแนน
ในการนี้ ให้แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจานวนไม่น้อยกว่าสองคน ทาหน้าที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ตรวจนับคะแนน
(๒) ตรวจสอบและวินิจฉัยบัตรเลือกเพื่อตรวจนับคะแนน และดาเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย บั ต รเลื อ กเพื่ อ ตรวจนั บ คะแนน เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กกรรมการข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
(๓) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการตรวจนับคะแนน และประกาศผลการตรวจนับคะแนนตามที่
กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ก่อนเริ่มการตรวจนับคะแนน ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเปิดซองไปรษณีย์
ลงทะเบียนที่บรรจุซองบัตรเลือกของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาค และนาซองบัตรเลือก
ของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาคมารวมกับซองบัตรเลือกของตุลาการในศาลปกครองกลาง
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ในการตรวจนับคะแนน ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเปิดซองบัตรเลือกและวินิจฉัยว่า
บัตรเลือกนั้นเป็นบัตรดี บัตรเสียบางส่วน หรือบัตรเสีย แล้วดาเนินการนับคะแนนสาหรับบัตรดีและบัตรเสีย
บางส่วนเฉพาะส่วนที่ไม่เสีย
บัตรเสียบางส่วนหรือบัตรเสีย ให้อนุกรรมการตรวจนับคะแนนคนหนึ่งสลักหลังว่า “เสียบางส่วน”
หรือ “เสีย” แล้วแต่กรณี แล้วให้อนุกรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการ
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ลงลายมือชื่อกากับไว้
เมื่อการตรวจนับคะแนนสิ้นสุดลงแล้ว ให้ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเก็บบัตรเลือก
ที่ใช้นับคะแนน โดยแยกบัตรเสียบางส่วนและบัตรเสียบรรจุซองหรือห่อไว้ต่างหากเพื่อมิให้ปะปนกับบัตรเลือกอืน่
และเก็บบัตรเลือกที่ใช้นับคะแนนทั้งหมดไว้ด้วยกันในหีบโดยปิดหีบใส่กุญแจอย่างน้อยสามดอกประจาครั่ง
ทับรูกุญแจไว้ หากเป็นหีบบัตรเลือกที่มีช่อง ให้เอากระดาษปิดทับช่องไว้โดยลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจนับคะแนนไว้บนกระดาษนั้นด้วย และให้เก็บรักษาไว้ที่สานักงานเพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการ
ทาลายบัตรเลือกดาเนินการต่อไปตามข้อ ๑๖
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ต้องกระทาโดยเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้และให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นในคราวเดียวตามกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
ในกรณีที่การตรวจนับคะแนนไม่สามารถกระทาได้ หรือไม่สามารถตรวจนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น
อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอย่างใด ๆ ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศงด
การตรวจนับคะแนนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกโดยพลัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร และกาหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนใหม่โดยเร็ว
ข้อ ๑๒ บัตรเลือกต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับคะแนน
(๑) ในกรณีการเลือกตามวาระ
(ก) บัต รที่มิใช่บัต รฉบับที่เลขาธิการส่งไปให้หรือบัต รที่ไม่มีลายมือชื่อของเลขาธิการ
และรองเลขาธิการกากับเป็นหลักฐาน
(ข) บัต รที่เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเกินจานวนที่กฎหมายกาหนดในแต่ละชั้นศาล
(ค) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเลย
(ง) บัตรที่เขียนหมายเลขอื่นที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
(จ) บัตรที่ผู้เลือกมิได้เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดด้วยตนเอง
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(ฉ) บัต รที่เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเลอะเลือนหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถทราบเจตนาอันแท้จริง
ของผู้เลือกได้ว่าลงคะแนนให้แก่หมายเลขใด
(ช) บัตรที่ไปถึงสานักงานพ้นกาหนดวันสุดท้ายของการส่งบัตรเลือกตามข้อ ๖
(๒) ในกรณีการเลือกซ่อม
(ก) บัต รที่เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเกินจานวนตาแหน่งที่ว่าง
(ข) บัตรที่มีลักษณะตาม (๑) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
ข้อ ๑๓ บั ต รเลื อ กต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ เป็ น บั ต รเสี ย บางส่ วน และไม่ ใ ห้ นั บ คะแนนส่ ว นที่เสีย
แต่ให้นับคะแนนส่วนที่ไม่เสียเท่านั้น
(๑) บัตรที่เขียนหมายเลขอื่นที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิปนกับหมายเลขที่มีในบัญชีรายชื่อ
(๒) บัตรที่ผู้เลือกมิได้เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลขใดด้วยตนเอง
(๓) บัตรที่เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซ้ากับหมายเลขที่เขียนไว้ก่อนแล้ว
(๔) บัตรที่เขียนหมายเลขของตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิบางหมายเลขเลอะเลือนหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถทราบเจตนาอันแท้จริง
ของผู้เลือกได้ว่าลงคะแนนให้แก่ตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกหมายเลขใด
ข้อ ๑๔ ให้ตุลาการศาลปกครองผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้คะแนนมากตามลาดับลงมาตามจานวนที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓)
ในแต่ละชั้นศาล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณี ที่มีผู้ ไ ด้คะแนนเท่ ากัน ในลาดับ ใดจนเป็นเหตุใ ห้ไม่ส ามารถเรีย งลาดับผู้ได้รับเลือก
ตามจานวนที่จะมีได้ ให้ทาการจับสลากผู้ได้คะแนนเท่ากันในลาดับนั้นเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกครบตามที่
จะพึงมีได้
การจับสลาก ให้ประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้จับโดยเปิดเผยและต่อหน้าอนุกรรมการ
ตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน
เมื่อทราบผลการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ให้ประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการตรวจนับคะแนนต่อหน้าผู้ซึ่งอยู่ ณ สถานที่
ที่ทาการตรวจนับคะแนนแล้วปิดประกาศผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าวไว้ ณ สถานที่นั้นด้วย และให้
คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนรีบรายงานผลการตรวจนับคะแนน พร้ อมทั้งส่งประกาศผลการตรวจ
นับคะแนนไปยังคณะกรรมการดาเนินการเลือกภายในวันนั้นหรือวันถัดจากวันทราบผลนั้นเป็นอย่างช้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่เป็น การเลือกซ่อม ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการตรวจนับคะแนนการเลือ กกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิปรากฏว่า ตุลาการศาลปกครองที่มีผลการตรวจนับคะแนนอยู่ในลาดับที่จะได้รับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๓ และมาตรา ๘๑/๑
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกมีหนังสือสอบถามตุลาการศาลปกครองผู้นั้นเพื่อแสดงความประสงค์ว่า
ต้องการดารงตาแหน่งกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ โดยให้แจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ
ดาเนินการเลือก ทั้งนี้ หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าตุลาการ
ศาลปกครองผู้ นั้ น ไม่ ป ระสงค์ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองผู้ ท รงคุณวุฒิ
และให้ เลื่อนตุลาการศาลปกครองที่มีผลการตรวจนับคะแนนในลาดับถัด จากผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกรายงานผลการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) และให้เลขาธิการดาเนินการ
ประกาศรายชื่อดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๑๖ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการท าลายบั ต รเลื อ ก มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การท าลายบั ต รเลื อ ก
ด้วยเครื่องทาลายเอกสารเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๗ ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด รั ก ษาการตามประกาศนี้ และมี อ านาจตี ค วาม
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

บัตรเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้ าพเจ้ าเลื อกบุ คคลตามหมายเลขดั งต่ อไปนี้ เป็ นกรรมการข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
๑. หมายเลข ....................
๒. หมายเลข ....................

(ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
........../........../..........

(ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)
รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
........../........../..........

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

บัตรเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเภทตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้ าพเจ้ าเลื อกบุ คคลตามหมายเลขดั งต่ อไปนี้ เป็ นกรรมการข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
๑. หมายเลข ....................
๒. หมายเลข ....................

(ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
........../........../..........

(ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)
รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
........../........../..........

