ครัง้ ที่ ๓๑/๒๕๖๕

ศาลปกครองขอเชิ ญร่วมแสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่ มเติ มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิ จารณาคดีโดยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทาการ)
นางสมฤดี ธัญญสิ ริ เลขาธิ การสานักงานศาลปกครอง เปิ ดเผยว่า สืบเนื่องจากแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชวี ติ วิถีใหม่ (New Normal) ประกอบกับ
ด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ของกฎหมายทีด่ จี งึ ให้มกี ารยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวติ ของประชาชน
ศาลปกครองได้เ ล็ง เห็น ความส าคัญ ของทิศ ทางการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศที่ย งยื
ั ่ น ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ น เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการยุติธ รรมทางปกครอง
สู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็ นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการอานวย
ความยุตธิ รรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัวถึ
่ ง เป็ นธรรม โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบตั แิ ละ
ประหยัดค่าใช้จ่าย นาไปสู่การเป็ นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อ
ยกร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติม
บทบัญญัติท่เี กี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ
นอกทีท่ าการ) และร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) แล้ว
และโดยที่ รฐั ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
วรรคสอง กาหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการรับฟงั
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นนั ้ ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุก ขัน้ ตอน ประกอบพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัด ทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓ กาหนดให้หน่ วยงานของรัฐดาเนินการรับฟงั ความคิดเห็นผ่านระบบกลาง
และจะใช้วธิ กี ารอย่างหนึ่งหรือหลายวิธดี งั ต่อไปนี้ด้วยก็ได้ (๑) การรับฟงั ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนัน้

/สานักงานศาลปกครอง...
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สานักงานศาลปกครองจึ งจัดให้ มีการรับฟั งความคิ ดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่ มเติ มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการพิ จารณาคดี โดยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ ทาการ)
ผ่ า นระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th) ตั ง้ แต่ บ ัด นี้ จนถึ ง วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะน าความคิด เห็ น
มาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การแสดงความคิ ดเห็น มีรายละเอียดดังนี้
๑. ส่งความเห็นทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) หรือหนังสือมายังสานักงานศาลปกครอง
(สานักกฎหมาย) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๒. เป็นความคิดเห็นทีม่ เี หตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายและความเหมาะสมแก่การเผยแพร่
๓. ใช้ถอ้ ยคาสุภาพ ไม่หมิน่ ประมาทผูใ้ ด
๔. ความคิด เห็น ที่ร ะบุ ช่ ือ นามสกุ ล และหมายเลขประจ าตัว ประชาชนของผู้แ สดงความคิด เห็น
สานักงานศาลปกครองจะนาไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ
๕. ในการนาความเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย สานักงานศาลปกครองจะวิเคราะห์และ
จัดกลุ่มความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั เพื่อประมวลผลความคิดเห็นและจะได้เผยแพร่ต่อไป
ส านั ก งานศาลปกครองจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ม ายัง สื่ อ มวลชนโปรดประชาสัม พัน ธ์
การรับฟ งั ความเห็นร่ างพระบัญ ญัติฯ ดัง กล่ า วทางสื่อ ต่ าง ๆ ตามที่เ ห็นสมควร เพื่อ ให้ป ระชาชนรับ รู้
รับทราบในวงกว้างโดยทัวกั
่ น และขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ มา ณ โอกาสนี้

สานักงานศาลปกครอง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

