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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรา  ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใด  ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ลักษณะที่ดิน 

 

 

ขอ ๕ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูในบังคับ
ของระเบียบนี้  หมายถึง  ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน  ไมวาเปนโดยสภาพธรรมชาติ  
โดยการใชรวมกันของประชาชน  โดยทางนิติกรรม  หรือโดยผลของกฎหมาย  เชน  ที่ชายตลิ่ง  ที่ปาชา  
ทางบก  ทางน้ํา  สวนสาธารณะ  ที่เลี้ยงสัตว  และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน   
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หมวด  ๒ 
อํานาจหนาที่ 

 

 

ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ  ๕  ใหเปนอํานาจ

หนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   

ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน  นับแตรูเหตุแหงขอพิพาท

หรือคดีนั้น  เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที 

หากมิไดมีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุผลและ 

ความจําเปนใหนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด  และใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการ  

หรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการก็ได 

การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือนายอําเภอ

ไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือนายอําเภอดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

ความในวรรคสอง  ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว 

หมวด  ๓ 
การใชประโยชน 

 

 

ขอ ๗ นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใช  หรือยินยอมใหบุคคลอื่น

ใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และระเบียบ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๘ การขอถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 

ใชรวมกันตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙   

และการขอสัมปทานตามมาตรา  ๑๒  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ใหปฏิบัติตามกฎ  หรือระเบียบวาดวย 

การนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ขอ ๙ ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  จากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก 
อยางหนึ่งได  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

หมวด  ๔ 
การจัดทําทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๐ ที่ดินตามขอ  ๕  เวนแตที่ชายตลิ่ง  ทางบก  ทางน้ํา  ลํากระโดง  ลํารางสาธารณะ  
หรือทางระบายน้ํา  รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกัน  ใหนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
จํานวน  ๔  ชุด  โดยใหเก็บรักษาไวที่อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานที่ดินจังหวัด   
และกรมที่ดิน  แหงละ  ๑  ชุด 

ถาที่ ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันตามกฎหมาย  เปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

สําหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้  ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นขอคัดสําเนามาเพื่อจัดเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ดวย 

ในการดําเนินการขางตนใหสํานักงานที่ ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ ดินจังหวัดสาขา 
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ  เชน  ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่   

ขอ ๑๑ กรณีที่ได ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว  ใหผู ดูแลรักษา
ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนฉบับที่ผู ดูแลรักษาเก็บไว  หากไมปรากฏหลักฐาน 
ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน   หรือปรากฏหลักฐานแตรายละเอียดไมตรงกัน  ใหแจง 
เจาพนักงานที่ดินดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน  หรือดําเนินการ
แกไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง  
ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

กรณีที่ไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ ดินตามขอ  ๕  หรือมี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาวไมเปน
ที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง  ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆารายการทะเบียน
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ที่ดินสาธารณประโยชนตลอดทั้งรายการ   แตหากกรณีเปนที่ดินสาธารณประโยชนบางสวน 
ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการใหถูกตอง  พรอมทั้งหมายเหตุทายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้น  
ตามแตกรณีว าที่ ดินสาธารณประโยชน ดังกล าวไดโอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญั ติ   
พระราชกฤษฎีกา  คําพิพากษา  หรือคําส่ังศาลใด  ต้ังแตเมื่อใด  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อ 
ตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  เมื่อปรากฏวาการจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมขอเท็จจริงและความเห็น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และอําเภอ  เพื่อรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ  หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหแกไขหรือจําหนายรายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
หรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา  “ไมมีที่ดินตามที่ระบุไวในทะเบียนเดิม”  เสร็จแลวลงลายมอืชื่อ
พรอมชื่อตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  
และวรรคสามเสร็จแลว  ใหจัดสงสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหหนวยงานตามขอ  ๑๐  
แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 

หมวด  ๕ 
การตรวจสอบขอเท็จจริง 

 

 

ขอ ๑๒ การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามขอ  ๕  เชน  ประวัติความเปนมา  ที่ต้ัง  
ขอบเขต  สภาพปญหาและการแกไขปญหา  ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  โดยใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหการสนับสนุน 
ในการดําเนินการดวย 

หมวด  ๖ 
คาใชจาย 

 

 

ขอ ๑๓ คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน  เชน  การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   
การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท  การรังวัดทําแผนที่   
การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่ เกี่ยวของ  ใหเบิกจายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๔ บรรดาคําขอ  และเร่ืองราวใดซึ่งไดดําเนินการไปแลว  หรืออยูระหวางดําเนินการ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ถาวร  เสนเนียม 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



274 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



275กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



276 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



277กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



278 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



279กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



280 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



281กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



283กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



284 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



285กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



286 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



287กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



288 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



289กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



290 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



291กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



292 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



293กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



294 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



295กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



296 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



297กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



298 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



299กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



300 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



301กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



302 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



303กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



337กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



338 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



339กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



340 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



341กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



342 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



343กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



344 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



345กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



346 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



347กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



348 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



349กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



350 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



351กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



352 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



353กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



354 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



355กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



356 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



357กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



358 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



359กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



360 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



361กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



362 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



363กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



364 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



365กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



366 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



367กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



330 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



331กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



332 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



333กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



334 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



335กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



336 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



435กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



436 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



437กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



438 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



439กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



440 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



441กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



442 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



443กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



444 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



445กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



446 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



447กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



448 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



449กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



450 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



451กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



452 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



453กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



454 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



455กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



456 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



457กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



458 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



459กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



460 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



461กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



462 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



463กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



464 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



465กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



466 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



467กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



468 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



469กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



470 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



471กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



472 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



473กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



474 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



475กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



476 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



477กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



478 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



479กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



480 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



481กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



482 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



483กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



484 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



485กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



486 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



487กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



488 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



489กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



490 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



491กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



492 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น







31กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



32 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



33กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



34 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



35กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



36 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



37กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



38 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



39กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



40 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



41กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



42 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



43กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



44 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



45กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



46 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



47กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



48 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



49กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



50 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



51กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



52 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



53กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



54 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



55กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



56 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



57กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



58 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



59กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



60 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



61กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



62 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



63กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



64 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



65กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



66 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



67กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



68 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



69กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



70 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



71กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



72 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



73กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



74 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



75กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



76 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



77กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



78 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



79กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



80 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



81กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



82 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



83กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



84 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



85กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



86 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



87กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



88 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



89กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



90 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



304 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



305กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



306 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



307กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



308 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



309กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



310 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



311กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



312 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



313กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



314 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



315กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



316 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



317กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



318 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



319กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



320 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



321กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



322 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



323กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



324 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



325กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



326 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



327กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



328 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



329กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



368 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



369กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



370 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



371กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



372 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



373กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



374 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



375กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



376 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



377กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



378 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



379กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



381กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



382 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



383กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



384 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



385กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



386 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



387กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



389กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



390 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



391กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



392 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



393กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



394 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



395กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



396 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



397กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



398 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



399กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



400 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



401กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



403กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



404 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



405กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



406 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



407กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



408 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



409กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



410 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



411กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



412 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



413กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



414 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



415กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



416 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



417กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



418 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



419กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



420 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



421กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



422 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



423กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



424 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



425กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



426 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



427กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



428 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



429กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



430 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



431กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



432 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



433กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



434 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๑ 
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล  พ.ศ. ๒๔๙๕  มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑" 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๕)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 

ข้อความทั่วไป 
 
 ข้อ ๕๒  ในระเบียบนี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 



๒ 
 
 "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
 "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
 "งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
 "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
 "สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 "งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภออนุมัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณด้วย 
 "เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
 "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 "หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อ
ผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด 
 "หน่วยงาน” หมายความว่า ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ 
 "คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 "เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ ๖  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๗  ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 
 การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้  และให้กระท า
ได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค 

หมวด  ๑ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

                                                                                                                                                                                      
๒ ความในข้อ ๕ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 
 



๓ 
 
 
 ข้อ ๘  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
นี้และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑)  เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียด
ที่ก าหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
 (๒)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 
 (๓)  สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น  ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 ข้อ ๙  เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

 ข้อ ๑๐  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 ข้อ ๑๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๑๒  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
 ข้อ ๑๓  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ตามแผนงาน 

 ข้อ ๑๔  รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
 (๑)  รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 
        (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
        (ข)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
        (ค)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        (ง)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
        (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
        (ฉ)  หมวดรายจ่ายอื่น 
 (๒)  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามที่
กรมการปกครองก าหนด 



๔ 
 
 ข้อ ๑๕  งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในค าชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายด้วย 

 ข้อ ๑๖  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท าตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ข้อ ๑๗  ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนกเป็น 
 (๑)  หมวดภาษีอากร 
 (๒)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 (๓)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 (๔)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
 (๕)  หมวดเงินอุดหนุน 
 (๖)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 รายละเอียดประเภทรายได้  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๑๘  รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๑๙  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับ
การอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๐  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   

 ข้อ ๒๑  การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ทั้งนี้  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  ๓ 
วิธีการจัดท างบประมาณ 

 
 ข้อ ๒๒๓  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

                                                           
๓ ความในข้อ ๒๒ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 
 



๕ 
 
 ข้อ ๒๓  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

 ข้อ ๒๔๔  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอ 
 ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ข้อ ๒๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  ๔ 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 ข้อ ๒๖  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๓๐  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

 ข้อ ๓๑  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาให้เบิกตัด
ปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 

                                                           
๔ ความใน ข้อ ๒๔ วรรคสองถูกเพิ่มโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



๖ 
 
 ข้อ ๓๒  ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย  เพื่อให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

หมวด  ๕ 
การควบคุมงบประมาณ 

 
 ข้อ ๓๓  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
 (๑)  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
 (๒)  ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 
 (๓)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 

 ข้อ ๓๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
 ข้อ ๓๕  บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ  ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือ
ได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือองค์กรเองให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ  สั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 ข้อ ๓๖  บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ  ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น  และไม่
ต้องน าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้นและผู้อุทิศให้ไม่ได้ก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ 
 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  ทบวง  กรม 
หรือหน่วยงานอื่นใด  ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้  
ส าหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
 เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นต้องจ่าย  เพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
 เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล  สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดไว้เท่านั้น 
 



๗ 
 
 ข้อ ๓๗  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัด
ปีไว้แล้ว  ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
 ข้อ ๓๘๕  ภายใต้บังคับข้อ ๙  ข้อ ๑๗  ข้อ ๒๑  และข้อ ๓๔  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ  ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎหมาย 
  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับโครงการใดโครงการหนึ่งจะกระท าได้เมื่อ
มีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  ให้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน  จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา  โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปี ปัจจุบัน  และใน
ปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 

 
หมวด  ๖ 

การรายงาน 
 
 ข้อ ๓๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพื่อทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ ๔๐  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิ นประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ  ภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองก าหนดแล้วส่งส าเนารายงานการ  รับ 
- จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๔๑  วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
 

                                                           
๕ ความในข้อ ๓๘ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 
 



๘ 
 
 ข้อ ๔๒  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่ากรมการปกครองจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

ช านิ  ศกัดิเศรษฐ ์
(นายช านิ ศักดิ์เศรษฐ)์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 





































































สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออก

ให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง

หนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นใน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามี

การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแล้ว 

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อ
ขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๘  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราช

กิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

 
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 
๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้

เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของ
รัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว 
ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการใน
ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอ
ขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือ
จัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็น
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่า

ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงาน
แห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคํา
ขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่
จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 
๑๖ ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 

หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน
ตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 
๑๗ หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยาย
เวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๒ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
   

 
มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 
 
มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ํา
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

(๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสาย
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะ

เปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของ
รัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่
กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็น
หนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่
กรณี 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ 
ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๙  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม 
จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จําเป็นแก่
การพิจารณาและในกรณีที่จําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตาม

กฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตาม

ระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง มีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และคําสั่งนั้นได้
กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความ
รับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 
หมวด ๓ 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
   

 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 
มาตรา ๒๒  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา 
๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะ
เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อ

การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็น
กรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ 

 
มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๙) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึง

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็น
จริง ให้มีสิทธิย่ืนคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคล
นั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี
คําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอ
ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรมแล้วได้ 

 
หมวด ๔ 

เอกสารประวัติศาสตร์ 
   

 
มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา

หรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ใหห้นว่ยงานของรฐั
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท 
ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อ

ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมี
คําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะ
กําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บทบัญญั ติตามมาตรานี้มิ ให้ ใช้ บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจ
ทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแ ต่ง ต้ั งข้ าราชการของสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีได้รับคําขอ 
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็น

ครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ

แต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่า

จะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคําขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นําความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๓๕  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 
๒๕ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ัง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ 
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ 

ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการ
แต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และใน
การมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ

สาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๙  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนด

โทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กําหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูล

ข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการจะได้กําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญ
ของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย  ศิริเดช/ผู้จัดทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
วิชพงษ์/ปรับปรุง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะ

ปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะ
ของ ก.พ.ร. 

 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร  แตไมรวมถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

หมวด ๑ 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

   
 

มาตรา ๖  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบรหิารราชการเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังตอไปน้ี 

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

   
 

มาตรา ๗  การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ  

 
มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง

ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการ
บริหารราชการดังตอไปนี้ 

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตาม
มาตรา ๗ และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(๓) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะห 
ผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบ
การดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตอง
ดําเนินการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนัก
ถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น 

(๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึง
พอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการ
ดําเนินการ แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวน
ราชการอื่น หรือระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่น ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการท่ี
เก่ียวของทราบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
ภารกิจแตละเรื่อง  ท้ังน้ี ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรานี้ดวยก็ได 

 
หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   

 
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวน

ราชการปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 
(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว

เปนการลวงหนา 
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมี 

รายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปน

ภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือใหเกิด การบริหารราชการแบบบรูณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือ
หัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแบบบรูณาการในจังหวัดหรือใน
ตางประเทศ แลวแตกรณี สามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและบริหาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๑๑  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือให 

มีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   
ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์   

ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตร ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดิน 
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตร ีและสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการ
จัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดนินั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ ใหจัดทํา
เปนแผนสี่ป  โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ท้ังน้ี อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายได 
และรายจายและทรัพยากรตางๆ ท่ีจะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ให

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติ
บัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมายที่ตองมีการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการ 

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เกี่ยวของที่
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได 

 
มาตรา ๑๖  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดย

จัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ 
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํป โดยใหระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน  
รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใด 
ตามวรรคสองแลว  ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใด
ไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดให 

สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. 
รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ท้ังน้ี เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทํา
แผนจนเกินสมควร 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป
ดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิได
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกันแลว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณ ี
ที่งานหรือภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปน
ประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยาง
อื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  

เม่ือคณะรัฐมนตรมีีมติอนมัุติใหปรบัแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนนิการแกไข
แผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่

สรุปผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามท่ีนายกรัฐมนตรคีนใหม 
ส่ังการ  ท้ังน้ี เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินตอไป 

 
หมวด ๔ 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

   
 

มาตรา ๒๐  เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือ
โครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันดวย 

 
มาตรา ๒๑  ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละ

ประเภทขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของสวนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวา
รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวน
ราชการอื่น ใหสวนราชการนัน้จัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาว
เสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถามิไดมีขอทักทวงประการใด
ภายในสิบหาวันก็ใหสวนราชการดังกลาวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจายนั้นตอไปได 

 
มาตรา ๒๒  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยู เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใด
สมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวน
ราชการในปตอไป  ท้ังน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละ
ภารกิจ ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงได
และรายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคาตามมาตรานี ้ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และ
ประโยชนหรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ

เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค    ท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน  

ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา
เปนสําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป 

ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสวนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตอง 

ไดรับอนุญาต อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความ
เห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหา
วัน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัต ิหรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลา
การพิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนราชการใดท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ  
มิไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น  
ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของและหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน 

 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ

ที่รับผิดชอบในปญหานั้นๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
วินิจฉัย ใหดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 

ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปนประการ
ใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาใน
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็
ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏ
ในเรื่องนั้นดวย 

ความผูกพันที่กําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดาน
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร  

เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่ง
ราชการดวยวาจาก็ได แตใหผูรับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเมื่อได
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่ง
ดวยวาจาไวดวย 

 
หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใด
ใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ท้ังน้ี ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตอง
มุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เม่ือไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนด 
หลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบ
อํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางข้ันตอนหรือการกล่ันกรองงานท่ีไม
จําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ  ในการนี ้หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมท้ังไม
เกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

เม่ือสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือไดมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรให
ประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗  

ก.พ.ร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือ 

การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลา การดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ี
ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของเขาตรวจดูได 

 
มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวน

ราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจดัตั้ง
ศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่น
ใด  ท้ังน้ี เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่อง
ใดๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาท่ี ณ ศูนยบริการ
รวมเพียงแหงเดียว 

 
มาตรา ๓๑  ในศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราว

ตางๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหมี
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอ
ตางๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม 

ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแก
เจาหนาที่ของศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงให
ประชาชนที่มาติดตอไดทราบในครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปน
ดังกลาวนั้นประชาชนไดย่ืนมาครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใช
ดําเนินการในเรื่องนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหถือวาเปนการยื่น
ตอสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
แจงให ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรใีหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตาม
กฎหมายหรือกฎนั้นตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอําเภอ จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่อง
เดียวกันหรือตอเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว ณ 
ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดย
ประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวยโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความ

จําเปน หรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและ
สถานการณอื่นประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด 

ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวน
ราชการดําเนินการปรบัปรุงอาํนาจหนาท่ี โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลอง
กัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป 

ในกรณีที ่ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่สวนราชการใดรับผิดชอบ
ดําเนินการอยูสมควรเปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาท่ี โครงสราง
และอัตรากําลัง ของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือ

บางสวน หามมิใหจัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
คลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แผนดิน และมีเหตุผลจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษา
ผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.  

 
มาตรา ๓๕  สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรบัปรุง หรอืจัดให
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ 
หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ  ทั้งนี ้โดยคํานึงถึง
ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือ 
ขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอ
ประชาชนเกินสมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป 

ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวยกับคําเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉยั 

 
หมวด ๗ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
   

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน 
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชา
เกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได 

ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก
ประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น  
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 
สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๓๗  

 
มาตรา ๓๙  ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของ 

สวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้นตามมาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๔๐  เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอ

กับสวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดใหมีระบบเครือขาย
สารสนเทศกลางขึ้น 

ในกรณีท่ีสวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการได 
อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
ขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรอื 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมี
ขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป 
และในกรณีที่มีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ทั้งนี ้อาจแจงให
ทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยช่ือหรือท่ีอยูของผู
รองเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ เพ่ือใชบังคับ
กับสวนราชการอื่น มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรค
หรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่น
หรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 

ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นใน
เร่ืองใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพจิารณาโดยทันที และใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน 

การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได 
ในกรณีที ่ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตาม

วรรคหนึ่ง ให ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อ
ดําเนินการปรบัปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย  

เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงให
กําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน 

 
มาตรา ๔๔  สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ

รายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และ
สัญญาใดๆ ท่ีไดมีการอนุมัติใหจัดซ้ือหรอืจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรอืตรวจสอบได 
ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  ท้ังนี ้การ
เปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคล
ใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิให

เปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใตบังคับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางราชการ หรือในสวนที่เปน
ความลับทางการคา  

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวน

ราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา
ในภารกิจ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละ
ระดับหรือหนวยงานในสวนราชการก็ได  ท้ังนี ้การประเมนิดังกลาวตองกระทําเปนความลับและ
เปนไปเพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ   

 
มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการ

บริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้น
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการ
ปฏิบัติงานของขาราชการผูนัน้ 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน  ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณ
เหลือจายของสวนราชการนัน้ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ
จัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ร. กําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๙  เม่ือสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่ม

ผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถ
ดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด  ให ก.พ.ร. 
เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนัน้ หรอืใหสวนราชการ
ใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนัน้  เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวน
ราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด  ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. 
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๙ 
บทเบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๕๐  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการ
ตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่น
เพิ่มเติมจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงาน

ในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือบางสวน เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวา 
สวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวยแลว 

 
มาตรา ๕๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗  

ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๓  ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี ้
ในกรณีที ่ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑ

ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่กํากับดูแล
องคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการ
ใหถูกตองตอไป 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีการปฏิรูป 
ระบบราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน และประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสม่ําเสมอและเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่ง
การใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีกระทํา
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 



 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็นการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒) พระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บริหารท้องถิน่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารท้องถิ่น

หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถิน่”  หมายความว่า   ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ

หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการเขตและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า

กิ่งอ าเภอด้วย 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนน  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 

“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขต  และกิ่งอ าเภอด้วย 

“ต าบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 

“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 

“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึงส านักงานเขต  และที่ว่าการกิ่งอ าเภอด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ

ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้  

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น

หรือบุคคลอื่นใด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง

ร้องขอ 

มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  

ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 

ให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้

บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่  

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด  

ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ  ประกาศ  

หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  เมื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  หากได้กระท า

โดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

ตามพระราชบัญญัตนิี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้น  

ที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย  

หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  

องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  มีสิทธิได้รับ 

เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ  

การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้  

ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง  

เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เหลืออยู ่

้หนา   ๒๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ  โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๕  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประกาศให้มี

การเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 

(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี  

การเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ในเขตเลือกตั้ง 

(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภายในเขตเลือกตั้ง 

(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  

มาตรา ๑๓ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรมีหน้าที่จัดท า

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ย

ในการเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สุจริต  และเที่ยงธรรม  นอกจากหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้  

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องใด ๆ   ได้เท่าที่ 

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด  

และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา  หรืองดเว้นการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหม่

ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรมได้ 

มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร

เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันเลือกตั้ง  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่าจะมี 

ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ  

และประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณี  

โดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง

และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หากมีความจ าเป็นต้อง 

เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น  ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก  

สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัย  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานหรือรองประธาน 

สภาท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว  แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา 

หรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว 

หมวด  ๒ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลอืกตั้ง  และที่เลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง   ถ้าเขตใดมีจ านวน

ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ที่จะพึงมี  โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   

ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  เท่ากับจ านวนสมาชิก  

ที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร

หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง  และ

ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง   

เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน

มากที่สุด  และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน  เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้  จะก าหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน

เท่าที่จ าเป็นก็ได้   

ในการก าหนดเขตเลือกตั้ง  จะใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขต

ของเขตเลือกตั้งก็ได้  

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๐  ให้ผู้อ านวยการทะเบยีนกลาง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด   

รายอ าเภอ  รายต าบล  รายหมู่บ้าน  รายเทศบาล  รายองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง

ประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  เขตอ าเภอ  เขตต าบล  เขตหมู่บ้าน   เขตเทศบาล   

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าวัน  โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น 

ที่เห็นสมควร  รวมทั้งให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

จ านวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขตเทศบาล  

เขตเมืองพัทยา  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  

หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่า

ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

เพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ

เครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย  

และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้กไ็ด้  

แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชือ่ผู้มีสิทธเิลือกตัง้  

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๖) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสยี

กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมใน 

การเลือกตั้ง  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด  นายอ าเภอ  

หรือปลัดอ าเภอ  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือใน 

การปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง  หรือ  

ในเขตอ าเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาอยู่

ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  แล้วแต่กรณี  ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจ านวนไม่เกิน

สองคนด้วยก็ได้  แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว   

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และจ านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และการแต่งตั้ง 

เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  

และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และ

รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมาย 

้หนา   ๒๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจ

แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าห้าคน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

ในทีเ่ลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน  เพ่ือท าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ

เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า  

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งได้

ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากมีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้งไมค่รบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิน้าที่ได้  และให้กรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

้หนา   ๒๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติม 

ให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  หากไม่มีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้มาปฏิบัติหนา้ที่เลยหรือมาแต่นอ้ยกวา่

กึ่งหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘   

เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตัง้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ

วรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๓๐ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตหินา้ที่ของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 

หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

ให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอ าเภอ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้พบการกระท าความผิด

แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

ถ้าผู้พบการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  

หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามหนา้ที่

และอ านาจ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ าที่เลือกตั้ง  พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง  หรือได้รับแจ้งโดยมี

พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ  และผู้กระท าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป  โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

เรียบร้อยในการเลือกตั้ง  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน

ด าเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ

ด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด  หรือด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

ผู้สมัครใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้  หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย  มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 

้หนา   ๒๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้  

แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๖ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอ าเภอ  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย

ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้  โดยค านึงถึงหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบและ

ความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ

แต่ละแห่ง 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์  ควบคุมการพิมพ์  

และก าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน  

การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง  

วันเลือกตั้ง  และ 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 

มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน

เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุ

ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุ

ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน  หรือ

จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที ่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งเหตุ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ  

การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย   

ในการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้

สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๔๐  

หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มี  

ส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้  

หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

(๒) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
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(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  และ

เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อีก  ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ

ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่  และหากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน  

ยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องตามความจริง  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  ที่ท าการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวนัเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน  

เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน 

การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน

ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว

ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ 

ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือ  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ  

ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ

ให้แจ้งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 

ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งถอนชือ่

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ

ภายในสามวันนับแต่วันได้รับค าร้อง  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมไิด้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น

ของตน  เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น

อยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบา้น

หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน

แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เป็นที่สุดส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของบุคคลใด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค าพิพากษานั้นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และ  

เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น   

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง  

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงใน 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของบคุคลใดตามมาตรา  ๔๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



แจ้งต่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแก้ไขบัญชีรายชื่อ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องด้วย   

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน 

การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน  

การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล

อันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงาน

ของตน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๕ 
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง 

วันเลือกตั้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ่หนา้ทีห่รอื

ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน

เป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

้หนา   ๒๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ  

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่  

โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 

สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือกฎหมาย

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มายัง  

ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  หรือ

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ  

้หนา   ๒๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน

หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง  และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ 

ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ  หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามา 

ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง  หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือแก่ราชการ  และยังไม่พ้น  

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร   เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้   

ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ไม่มีหน้าที่ต้องคืน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว

ให้ตรวจสอบใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน  

ให้คืนเอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 
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ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏวา่

ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว  ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร

รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร

ของผู้สมัครตามวรรคสอง  และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ  

ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  

ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัว

ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้   

ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ไว้  ณ  ที่ปิดประกาศ

ดังกล่าวด้วย 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่จะด าเนินการตามมาตรา  ๕๖  

มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน

การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 

อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด

อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชีื่อในประกาศตามมาตรา  ๕๒  ให้มีสิทธิยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 
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เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว  ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้วินจิฉัยใหแ้ล้วเสร็จก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสิบวัน  และถ้ามีหลกัฐาน

ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ให้น าความในมาตรา  ๕๕  วรรคสองมาใช้บังคับกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  

การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ  ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด  การอุทธรณ์

ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย

ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๗ ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร  

ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัว

ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ยื่นหนังสือ

แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

มาตรา ๕๙ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่ เลือกตั้งซึ่ งสามารถมองเห็น 

การปฏิบัติงานได้  และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง

้หนา   ๒๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่

การเลือกตั้ง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค าทักท้วงนั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง  และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป  

จากที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวธิีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่  และในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป  ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดใหม ่

มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  

วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ 

วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า 

จะจ่ายแทน  และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไดน้ ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์

ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณ

ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัครได้รับ  

ทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม   

เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้น

้หนา   ๒๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

มาตรา ๖๑ ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณ

ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป  

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง  

ให้ผู้สมัคร  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

การเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้  

ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และ

สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  

หรือเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า  

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ  

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  หรือภายใน

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระท าดังกล่าว  ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไปโดยเร็ว  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนส าหรับ

ต าแหน่งที่ว่าง  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ 

ศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่ง  ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีค าสั่งภายใน  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า 

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

มาตรา ๖๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้ผู้สมัคร

หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา  ให้กระท าได้

ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ 

ครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้   เว้นแต่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไป

ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรี ยมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน  หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง 

หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัดหรือศาสนสถานอื่น  สถานศึกษา สถานสงเคราะห์  หรือ

สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 

ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ นผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ 

เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ  

ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต าแหน่งของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว  หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

้หนา   ๒๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ

หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ด าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ

วินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการด าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ

หรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว  

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด  ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่  และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้  ตามวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง

หรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง

เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน

เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง  หรือ

กระท าการใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  ทั้งนี้  

เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ  หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ

โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ  ระงับ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว   

ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่

เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่ว่าการอ าเภอ  หรือ

ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้

เฉพาะในสถานที่  รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง  

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และความปรากฏ

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า  การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือค าสั่ ง   ระเบียบ  หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  และ  

มีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลโดยทันที  

มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดน า

สิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการด าเนินการ

้หนา   ๒๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ

ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย  ปกปิด  หรือ

น าออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น

ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน

การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะก าหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปใช้ใน

การเลือกตั้งตามอัตราที่ก าหนดด้วยก็ได้ 

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน  ให้กระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 

(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง  

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด  โดยวิธีนัน้สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ

และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า  และต้องเป็นวิธีการ  

ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  มิให้น าความใน

มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  และมาตรา  ๘๙  มาใช้บังคับ  

้หนา   ๒๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  ในการก าหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป  

มาตรา ๗๘ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา   

ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

เป็นอย่างอื่นก็ได้  แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจ านวนบัตรเลื อกตั้งไว้ใน 

ที่เปิดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย  แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง 

เป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   

แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง 

ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์  

จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง

ลงคะแนน 

บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

้หนา   ๒๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออกเสียง

ลงคะแนน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอ านวย

ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีกา รช่วยเหลือ 

ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้  

ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น   

เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงใน

บัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทน  โดยความยินยอม

และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจก าหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับ 

คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้  

สิทธิเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  การลงทะเบียน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวกของ 

ผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 

บัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให้

น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือในกรณี

ตามมาตรา  ๘๒  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้  แต่ต้อง  

ท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน

หรือออกเสียงลงคะแนน  

้หนา   ๒๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทีบ่ัตรเลือกตัง้นอกจากเครื่องหมาย

ที่ลงคะแนน 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ  

ด้วยกฎหมาย  หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียง

ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  

เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  

หรือมิให้ไปถึง  ณ  ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย  แจก  หรือให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ  เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ไปออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการ เลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 

ผู้นั้นกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ

ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  หรือ  

งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

้หนา   ๒๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้  

เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ 

ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้   

ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี  

การลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในการนี้  ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  

และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าจ าเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถด าเนิน  

การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในมาตรา  ๑๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย

ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง

ตามวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่

ก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

้หนา   ๒๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้  

แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  และจัดท ารายการ

เกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจ านวนบตัรเลือกตั้งทีเ่หลอื  

แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  

ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง

ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   

แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น

แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว้  

จึงด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน  จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  หรือท าให้ไร้ประโยชน์  หรือน าไป

ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว  

รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ า  

หน่วยเลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นการกระท าตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  

หมวด  ๘ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

และให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการใน

การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ   เพ่ือให้บัตรเลือกตัง้ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้

มีจ านวนผิดจากความจริง 

มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้  หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉยัดว้ย

เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก  และห้ามมิให้นับบัตรเสีย

เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 

(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 

(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  

(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย 

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า  “เสีย”  และให้กรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง  

นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้งช ารุด  

เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บตัรเสียเพ่ือให้เปน็บตัรเลือกตัง้ที่ใช้ได้  หรือท ารายงาน

การเลือกตั้งผิดจากความจริง  

มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง   ณ  ที่ เลือกตั้ ง เสร็จสิ้นแล้ว   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จ านวน

บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน

เลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที  เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล 

การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการ  

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง   วิธีการและ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจาก

เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป

โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย  หรือ 

การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา  ๑๐๐  เป็นบัตรปลอม  ให้คณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก  และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวน

ตรวจสอบโดยพลัน  ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต 

การเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ 

บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ในกรณีเช่นนั้น  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด 

หีบบัตรเลือกตั้ง  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน  

มาแทนตนก็ได้  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี

ไม่เที่ยงธรรม  ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง

ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมวัสดุ

อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวา่

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐาน 

ว่าการเลือกตั้งในหนว่ยเลือกตั้งนั้นมิได้เปน็ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
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ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ทั้งนี้   

ให้น าความในมาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด

หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง 

ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับ

เลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งจากการนับ  

คะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

หรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  

ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว  ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับ

คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม  หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนโดยพลนั  

ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เว้นแต่การฝ่าฝืน

หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล าดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง   

ในกรณีเช่นนี้ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดต่อไปโดยเร็ว 
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เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจไต่สวน

ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย 

มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว

เห็นว่า  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือ 

รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ 

การกระท านั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการ

เช่นนั้นทุกรายไวเ้ป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง  

ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน 

วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น  

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริต  

หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น  

เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน 

แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง  

ในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า 

ผู้นั้นกระท าผิดตามมาตรา  ๑๐๗  ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก 

การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า  ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับการเลือกตั้งนั้น  และสั่งเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น าส านวน  

การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพ่ือประโยชน์ 

แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว  ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้

กระท าผิด 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด  และเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับ  

การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น  จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน

การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อหักค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  

ที่เหลือจากนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ

จัดการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๑๑  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ส าหรับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน  ให้ผู้สมัคร 

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง

้หนา   ๓๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง

ครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และ

ด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่น

ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชิกสภาท้องถิน่เท่ากบัหรอืน้อยกวา่

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งใหม่  และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน 

การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๒ ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  

ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  

ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  ส าหรับ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว  ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้งดการจัด

ให้มีการเลือกตั้งต่อไป  และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ  

้หนา   ๓๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ 

เป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๙ 
การด าเนนิการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๒  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ

หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน  ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  

เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งนี้  การยื่นค าคัดค้าน

การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระท าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง  หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตกัเตือน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

หรือกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ  

ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ

สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่   

ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล

ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ้นจากหนา้ที่

ความรับผิดชอบตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการด าเนินการ

ทางวินัยด้วย  ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น

การทุจริตในการเลือกตั้ง  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม 
มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  และ 

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ  

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  

ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสาม  เป็นการกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า   สนับสนุน

หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อ 

ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบ

ด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนไดร้ับมอบจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ช ารุดหรือเสียหาย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า 

เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 

อันมิใช่เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้  หรือท า

หรือใช้บัตรปลอมเพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ 

ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดขาย  จ าหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง 

ในระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกาของ 

วันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด

ให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  หรือมาตรา  ๑๐๑   

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา  ๖๙  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปี

ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระท าอันเป็น

การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม  

ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  

ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 

ถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงิน  

ที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด  แล้วแต่

จ านวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๒  เป็นเท็จ  ผู้สมัครต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ  
ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา  ๗๓  

หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น 
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ

กระท าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี  
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
มีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  มาตรา  ๘๖  หรือมาตรา  ๙๐  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี   หรือ 

ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หรือกรรมการการเลือกตัง้ที่สั่งตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี  หรือปรบั

ไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือ

ค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด  

จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และ

้หนา   ๓๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไมด่ าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา

เป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  

หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนด

ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ

ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีค าสั่ง 

หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน 

เขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษ 

ในราชอาณาจักร  และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น  

แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการ  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท า 

ในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว  

ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้  

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นเทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๙  เรื่อง  การให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การแต่งตั้งนายก 

เมืองพัทยา  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ  ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๓๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเพ่ือประโยชน์

แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ยังมีผลใช้บังคับอยู ่

การกระท าใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถ้าการกระท านั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน  

พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๓๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก 
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอ่ืนก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๗  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ้ง  
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะดําเนินการใด 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ   
การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต”  หมายความว่า  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให้ 

การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขออนุญาต 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  

การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
ย่ืนมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอ  และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้  
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้   
ณ  ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ 
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ 
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 

ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน  
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง 
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่  และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร  และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบดว้ย 

ผู้ ย่ืนคําขอจะอุทธรณ์คําสั่งคืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานน้ัน 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน 
ตามมาตรา  ๗  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น  มิให้ใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
แต่สําหรับในกรณีกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แทนการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  และเม่ือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว 
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ  
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การออกใบอนุญาต  เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตท่ีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด  
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ  หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตข้ึน 

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ  จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนคําขอ  ย่ืนคําขอ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง 
ย่ืนคําขอ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมใด  ณ  สถานที่ใด  ถ้าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม  (๑)  ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  ให้ศูนย์ 
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต   
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา  ๑๐  วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๘  
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล  ชี้แจง  และแนะนําผู้ ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขออนุญาต  รวมตลอดท้ังความจําเป็นในการย่ืนคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  ที่ได้รับจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ย่ืนคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗   
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน  ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตต่าง  ๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก  การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอน 
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ  ดังน้ัน  เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม   
เพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๘/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งนี ้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตนและมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

--------------- 
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นรวมสองคน  ท้ังน้ี โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือกกันเองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่น
ในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย  ท้ังน้ี การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือ

ลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถิ่น 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับ

สรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับสรรหาอยูใน

ตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ

เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ี

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาท่ีระหวางรัฐกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาท่ีการจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจ
ตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามท่ี
มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วในการใหบรกิารประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เปนสําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการ
รักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงประกาศ 
ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตร ี

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับระเบียบ 
และคําส่ังท่ีจําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ความจําเปน 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวาสวน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ

คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัตินี ้
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินีแ้ละกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก

คําสั่งเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐ สงขอมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงดวย   
ก็ได 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

---------------- 
 
มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีใน

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสรมิการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้าํเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(๑๓) การจดัการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้าํ 
(๑๔) การสงเสริมการทองเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ

รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยู

ในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการ
พัฒนาทองถิ่น 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาท่ี

เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจ

มอบอํานาจและหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาท่ีท่ีระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ 

และมาตรา ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๒๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและ

หนาที่แทนได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

------------- 
 
มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษี

อากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปน้ี 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการ

จัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บได
หักสวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวย
สุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาท่ีของ
กรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรา

รอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร 

ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดท่ีมีพื้นที่ครอบคลุม

พื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายใน
เขต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอย
ละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายได
ของรัฐในอัตรารอยละส่ีสิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดท่ีมีพื้นที่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอย
ละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุน
ทรัพยภายในเขต  ท้ังน้ี ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
อัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี ้โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สิบของคาธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ให

เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่นนั้น ๆ และ
ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บ
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายใน
เขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล  ทั้งนี ้ใหเปนไปตามสัดสวนที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่
จัดใหมีข้ึน 

(๒๐) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียมและเงิน

รายได ดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน 
น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบ
สตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตจังหวัด
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๓) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดหัก
สวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 

(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละย่ีสิบของ

คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรา

รอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู

พักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ให

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นและใหตก
เปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๒) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น 

(๑๓) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได

ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล
และน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและไมเกิน
กิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๕) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๖) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดหัก
สวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม
เกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะ
จัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวย
สุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือ
เปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถ

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรท่ีจัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร 

ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมท่ีจัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละส่ีสิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักใน

โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม

อัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุน

ทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี ้โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ

สามสิบของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ให

กรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานคร 

(๒๐) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้น 

(๒๑) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตาม
มาตรา ๒๓ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบ
พิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา๒๓ และ 
มาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓มาตรา 

๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มได เพื่อใหสอดคลองกับการถาย
โอนภาระหนาท่ีและงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท้ังนี ้ตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล

อื่น หรอืจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด

ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๕) คาบริการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น 

(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่

ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ตาม(๙) การกู

เงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายไดตามหมวดนี้ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายได
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่น
บัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไวแลวใน
บทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับ
แทนบทบญัญัติของกฎหมายนัน้  ท้ังน้ี ถาการกาํหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับ
ตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการ
กําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชนวานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใช
บังคับเมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรอืรายไดอ่ืนใด เพื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็ได  ท้ังน้ี โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-------------- 
 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี ้
(๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังน้ี 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในสี่ป 
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในส่ีป 
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน

ส่ีป 
(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
แตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณา
จากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน 
ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะไดรบั  ท้ังนี ้ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาท่ีประสานความรวมมือและชวยเหลือ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

(๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละประเภทอยางเหมาะสม โดยในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. ๒๕๔๔ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
รายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบ และในชวงระยะเวลาไมเกิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตรา
ไมนอยกวารอยละสามสิบหา  ท้ังน้ี โดยการเพิ่มสัดสวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนา ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดสวนท่ี
เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถา

มีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามอํานาจ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และหนาท่ีไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะ
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการ
ดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอ
แกการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ท้ังน้ี โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบาย
และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการ
สรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานท่ีมี
หนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ใหเสนอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป 
แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ี

เกี่ยวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 
ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับคณะกรรมการ

อาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได 
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให

คณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบติัการไดให
คณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาท่ีและการ

จัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังท่ีไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มี
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีหรือวันท่ีมีการจัดสรรรายได  ท้ังน้ี จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
กําหนดอํานาจและหนาท่ีและการจัดสรรรายได เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

-------------- 
 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ

แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี ้นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการ
เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อ
พัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละเทากันเพื่อทําหนาท่ี
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๒๙ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ

ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๕  ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัด

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน

ราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคนและให

บุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ ให

เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

กําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีช่ืออยูใน

ทะเบียนบาน ในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิวางลงใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว ตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขในมาตรา ๕ และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก

ตําแหนงกอนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปน

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการ

ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

มอบหมายได 
 
มาตรา ๑๒  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดและคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําหนด 
การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและ

รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมขึ้นไดตามความ

เหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่

กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

ในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 

และประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การ

ยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและช้ีแจง สงเสริมและพัฒนาความรูแก

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๑๔  การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดให

สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น แตตองอยู

ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

ตามมาตรา ๑๗ 
หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวน

จังหวัดนั้น และจัดสงสําเนาใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๑๕  การออกคําส่ังเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การ

รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก

ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปน

อํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกอน 
อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงนั้นเปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดหรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือก

อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 
(๒) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน

สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  
(๔) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอื่น 
(๕) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การ

บรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
(๖) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ

ทางวินัย 
(๗) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
(๘) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและ

การรองทุกข 
(๙) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการ

บริหาร และการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและช้ีแจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บริหารสวนจังหวัดตองกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมี

โอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ในระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได 
 
มาตรา ๑๘  การกําหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดได

กําหนดมาตรฐานทั่วไปแลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 
ในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนด

หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไม

ดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได 
 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา

บัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละ

ระดับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๑  คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดและคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคล

สําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหกําหนดมาตรฐานทั่วไป 

หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวน

จังหวัด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๓  เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลรวมกันคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด 

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน

ราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้ 

(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลอืก

กันเองจํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก

กันเองจํานวนสองคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงาน

เทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัด

เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา 

๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๔  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต

ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง 

ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน

และปลัดเทศบาลจํานวนสามคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดาน

อ่ืนที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน าที่ ดํ า เนินการจัด ใหมี ก ารคัด เลื อก

นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แลวแตกรณี เปนผูแทนเทศบาล 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล 

กรรมการผูแทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต

กรณี 
 

หมวด ๓ 

การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา  ๒๕   องคการบริหารส วนตํ าบลที่ อ ยู ใน เขตจั งหวัดหนึ่ ง  ใหมี

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคนซึ่งผูวา

ราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน

ในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่

เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้ 

(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน 

และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่จัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งในจังหวัด 

เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๒๖  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล

จํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และ

ใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปน

ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล 
กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือก

อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบลดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแต

กรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมวด ๔ 
การบริหารงานบุคคลในกรงุเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๒๗  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ 
การบริหารงานบุคคลในเมอืงพัทยา 

   
 

มาตรา ๒๘  เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทํา

หนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา 

ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซึ่งผูวา

ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด

สวนราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา

เมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมือง

พัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และให

บุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิ ใหนําหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมือง

พัทยา เปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยา 
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 

๑๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมือง

พัทยาดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณ ี
การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงาน

เมืองพัทยา ใหมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา 

แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลกําหนด 
 

หมวด ๖ 
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

   
 

มาตรา ๒๙  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน 

   
 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

และประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินได ให

มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 
(๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ

สํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน* 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมี

ความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ 

ดานบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรูเปนที่ยอมรับ 
(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหนึ่ง

คน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่ง

คน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินของคณะกรรมการนั้น 
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

เปนเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา 

๒๑ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๑  ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินใหกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละ

สามคน และใหบุคคลทั้งเกาคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุด

เปนผูไดรับการคัดเลือก 
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการ หรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปน

กรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือกรรมการของ

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาใช

บังคับดวย 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่ ไดรายชื่อบุคคลซึ่ งได รับการคัดเลือกแลว ให รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ

เดียว 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออก โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที ่
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวน

ทองถ่ิน รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวน

ที่เหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารงาน

บุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

มาตรา ๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน 
(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการ

กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการ

บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๙ ดวย 
 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

เห็นวาการกําหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนด

หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกับ

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขใหถูกตองตาม

มาตรฐานกลางและถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของ

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไมเปน

ธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได 
 
มาตรา ๓๕  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของ

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและ

เงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงิน

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได 
 
มาตรา ๓๖  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการ

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน 
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๖) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหนาที่และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ินมอบหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๗  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 

และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 
 
มาตรา ๓๘  ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน

ลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 
 
มาตรา ๓๙  ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนไปตามที่กําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจนกวาจะมีคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและ

วิธีการปฏิบัติเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ัง

ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๓๐ 

(๒) และ (๓) เพ่ือทําหนาที่เทาที่จําเปน 
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันที่

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓) 
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ เพ่ือทํา

หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 
 
มาตรา ๔๑  บรรดากิจการที่ กําหนดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลัง

ดําเนินการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใช

บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือกําลัง

ดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน

อ่ืน และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ไมเปนไปตามที่กําหนดใน

มาตรา ๓๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๕ ภายในหา

ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๔๓  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลาง

กอน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินของตนเองเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดยตรง และเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม สมควรใหมีองคกรซึ่ง

ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวดวย  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒ 

 
มาตรา ๙๐  ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได

มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ

เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก

แลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา

พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓ 

                                                 
๒
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๑๗/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๕ และมาตรา 

๘๖ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัตใิห

แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “นายกรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนการคลาดเคลื่อนและกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติอยาง
มาก สมควรแกไขใหถูกตอง  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ และมาตรา 

๑๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหโอนกิจการ

บริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ

โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไป

เปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แตเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให

สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของให

สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการดังกลาว จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ 

และมาตรา ๙๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 

๒๕๔๕ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 
                                                 

๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๔/๑๕๖/๑พ/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบับที่ ๔๘ เรื่องแกไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ
เปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของ
แตละภารกิจ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี ้จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๕  การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของ
สวนราชการนั้นๆ ไวดวย 

การบรรจุและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตาง ๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

สวนท่ี ๑ 

                                                 
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
   

 
มาตรา ๗  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 
สวนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๓  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตรา

เปนพระราชบญัญัต ิ
การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุการสังกัด

ไวในพระราชบัญญัติดวย 
การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ไมวาจะมีผลเปน

การจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ การโอน
อํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งสวนราชการหรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอน
ขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินเอาไวดวย แลวแตกรณ ี

ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหนาท่ี
ตรวจสอบดูแลมิใหมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการท่ี
จัดต้ังข้ึนใหม หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกวาจะครบกําหนดสามปนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนชื่อสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อตําแหนงของขาราชการในสวนราชการนั้นเปลี่ยนไปใหระบุการเปลี่ยน
ชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ไดถูกเปลี่ยน
ชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นอื่น ประกาศหรือคําส่ังนั้นอางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการท่ีได
เปลี่ยนชื่อนั้น 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหงบประมาณรายจาย

ที่เหลืออยูของสวนราชการนัน้เปนอันระงับไป สําหรับทรัพยสินอื่นของสวนราชการนั้นใหโอน
ใหแกสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีสําหรับวิธีการจัดการกิจการ 
สิทธิและหนี้สินของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ขาราชการหรือลูกจางซึ่งตองพนจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนง อันเนื่องมา
แตการยุบสวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับอื่นแลว ใหขาราชการหรือลูกจางไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 

ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะรับโอน
ขาราชการหรือลูกจางตามวรรคสามก็ใหกระทําไดโดยมิใหถือวาขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไดพน
จากราชการตามวรรคสาม แตทั้งนี้ตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หน่ึงมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทว ิหรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมี

ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จัดตั้งสวนราชการ กฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหระบุใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาบทบัญญัติใดถูกแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกเปนประการใดในกฎหมายนั้น 

 
                                                 

๕ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)         
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)        
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตร ีกรม หรอืสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหนึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงแบง
สวนราชการดังกลาว กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๘ สัตต๙ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานัก

งบประมาณรวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการภายในและในการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณใหสอดคลองเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐ การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและ
แผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะ
สั่งใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได 

 

                                                 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
  มาตรา ๘ ฉ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)          

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)         

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรบัผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ัง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีการสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคํา
พิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน๑๑ 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนา
สวนราชการตาง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทาที่จําเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการดําเนินการได 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการนี้จะสั่งใหราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ช้ีแจงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ท่ีขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(๒) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรอื
ทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรอืทบวง 

(๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 

(๔) สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ีโดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ใหขาดจาก
                                                 

๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไมสูง
กวาเดิม 

(๕) แตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนวานี้ให
ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง
ตําแหนงนั้นทุกประการ แตถาเปนการแตงตั้งขาราชการตัง้แตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป
ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตร ีหรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

(๗) แตงตั้งขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(๙) ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทาง

การเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีและใหมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมีผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง เปน
ขาราชการการเมือง และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร และผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของ

คณะรัฐมนตร ีรัฐสภา และราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีและใหมีรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๑๒ ในสํานักนายกรัฐมนตร ีอาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๑๖ สํานักนายกรัฐมนตร ีนอกจากมีนายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีใหมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตร ีกําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตร ีและลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี
กําหนดรวมท้ังกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจาก
นายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนขาราชการของ
สวนราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
มีทั้งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองปลัดสํานกั
นายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรบัผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยปลัด
สํานักนายกรัฐมนตร ีและผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
สวนที่เกี่ยวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ดวยโดยอนุโลม๑๓ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๖ วรรคหา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตร ีและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตร ียกเวนราชการของสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดให
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรมีีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ัง
สํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ี
สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมี

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปน

กรม 
กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและ

แผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบ
บริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีสํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน 
ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาที่
ใดโดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดีหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนัน้ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวมหรือ
โอนกรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่น โดย
ไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น และใหนําความในมาตรา๘ 
ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตาม
วรรคส่ี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการตามวรรคส่ีของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ 

ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํานัก
นายกรฐัมนตรแีละทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๑๔ 

 
มาตรา ๑๙๑๕ กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และ
การศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๖ ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการ

ตั้งแตระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ
ในกระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหนาสวนราชการและหัวหนา
กลุมภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนนิการและใช
จายรวมกันก็ได 

 
มาตรา ๒๐๑๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
แถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคส่ี วรรคหา วรรคหก วรรคเจด็ และวรรคแปด เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๕ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๑๖ มาตรา ๑๙/๑ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๗ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑๑๘ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตร ี
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะใหมีรองปลัดกระทรวง

คนหนึ่งเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสอง

สวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของ
สวนราชการในกลุมภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงานตอ
ปลัดกระทรวงตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุมภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของสวน
ราชการระดบักรมแหงหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ
บริหารงานทั่วไปใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได 

กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก  จะใหมีรอง
ปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเปนสองคนก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปน
หัวหนากลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวกับราชการของสวนราชการ
ในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนากลุมภารกิจนั้น ท้ังน้ี เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๑๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง และจะใหมี
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไป

ของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวงให

อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   
 

มาตรา ๒๕  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเปนกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง จะจัดตั้งเปนทบวงสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพื่อใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได และใหจัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี๒๐ 
(๒) สํานักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางทบวงซึ่งเห็นวาไมมี

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปน

กรม 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๒ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๒๐ มาตรา ๒๕ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด และปริมาณและ
คุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ทบวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม 

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีวาการ

ทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะใหมี
รัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการทบวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหรัฐมนตรีวาการ
ทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรีชวยวาการทบวง 

ใหมีปลัดทบวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการ

ปฏิบัติราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวน
ราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากบั เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดทบวงเปนผูชวย

สั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผูชวย

ปลัดทบวง ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
สํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกลาวถึงอํานาจของปลัดทบวงไวใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชน
ปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หนาที่สํานักงานปลัดทบวง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหนาที่ปลัดทบวง 

มาตรา ๒๙๒๑  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการทบวง และจัดใหมีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตร ีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ

ทบวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
   

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง

อาจแบงสวนราชการดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความ

จําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกองก็ได 
กรมใดมีความจําเปน จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑)

หรอื (๒) ก็ได 
สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการ

ใหเหมาะสมกับราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได๒๒ 
 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๙ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๖)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๒๓ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของกรมนั้น 

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาท่ีของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ 
การใชอํานาจและการปฏิบัตหินาท่ีตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง
ไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงดวย 

ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

กรม และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรม
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

สวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และสวนราชการตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมี
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทากับ
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากองหรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบง

ทองที่ออกเปนเขตเพื่อใหมีหัวหนาสวนราชการประจําเขตแลวแตจะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทาง
วิชาการก็ได 

หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาที่เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจาก
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําสํานักงาน
เขตซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของ
ตํารวจและอัยการซึ่งไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรอืกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมี

ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ใหกระทําได 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหนาท่ีตรวจและแนะนํา
การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกบักระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรอื
ขอบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๖  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมจะมีเลขาธิการ 

ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงที่
เรียกช่ืออยางอ่ืนหรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืน หรอืมีท้ังรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอํานวยการและผูชวย
อํานวยการ หรือทั้งตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๓๘  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรอื
การดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรอื
คําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น
ปฏิบัติราชการแทนไดดังตอไปนี ้

(๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตร ี

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๓) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการทบวงปลัดทบวง 
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง
อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๖) ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดีหรือผู
ดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๗) อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจใหรองอธิบดีผูชวย
อธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๘) ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  อาจมอบอํานาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบ
กองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๙) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดผูชวยผูวา
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอ 

(๑๐) นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจํา
อําเภอ 

(๑๑) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 

(๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 

(๑๓) ผูดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๑๒) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นได
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมอบอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวงใน
ฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดกระทรวง หรอื
สํานักงานปลัดทบวง หรือการมอบอํานาจของหัวหนาสวนราชการซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๕ ใหนําความใน (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การมอบอํานาจตามมาตรานีใ้หทําเปนหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการ

มอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรค
หน่ึงตองปฏิบัติก็ได๒๔ 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ โดยชอบแลวผูรับมอบอํานาจ

มีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต
                                                 

๒๔ มาตรา ๓๘ วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ )      
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)ผูวา
ราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไปตามมาตรา ๓๘ (๙) ก็ได 

ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัด แจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวน
การมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 

 
มาตรา ๔๐  ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ใหผูมอบอํานาจ

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 
 

หมวด ๖ 
การรักษาราชการแทน 

   
 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
นายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตร ีหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้ง
ขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให
นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งรองปลัดกระทรวง
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการ
แทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ปลัดกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๕  ใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง

ปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ

ได ใหรองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรอง
อธิบดีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี 
หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ
แทน แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควร
เพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี
หรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดอธิบดี
จะแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนง
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง
เทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบด ีในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรค

หน่ึง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา เปน
ผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรมดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น

มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปน
กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔๙  การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบญัญัตินี้ไม

กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง
หรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับ
หนาท่ี 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร 
 

หมวด ๗๒๕ 
การบริหารราชการในตางประเทศ 

   
 

มาตรา ๕๐/๑๒๖ ในหมวดน้ี 

                                                 
๒๕ หมวด ๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๖มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)           

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย
ทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปน
อยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวาขาราชการ
สังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
ระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะ
ผูแทน ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา
ขาราชการสังกัดสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 
มาตรา ๕๐/๒๒๗ ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน 
และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทน
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๐/๓๒๘ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลใน
คณะผูแทน เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ 
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๐/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๒๘ มาตรา ๕๐/๓ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐/๔๒๙ หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรอื

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรอื
การส่ังการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๔)  รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล
ตาม (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการ
แตงตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕๓๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
หัวหนาคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับ
มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํานาจตอไปให
บุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจได 

 
มาตรา ๕๐/๖๓๑  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําส่ังใดท่ี

เก่ียวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ 
 

สวนท่ี ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

   
 

                                                 
๒๙ มาตรา ๕๐/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๐ มาตรา ๕๐/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๑ มาตรา ๕๐/๖ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ 
(๑) จังหวัด 
(๒) อําเภอ 

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

   
 

มาตรา ๕๒  ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

ผูวาราชการจังหวัดในการบรหิารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น และใหความเห็นชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัว
หนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
จากกระทรวงและทบวงตางๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวง หรอื
ทบวงละหน่ึงคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและ
เลขานุการ๓๒ 

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงนั้นสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้ง
ใหหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและ

คําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซ่ึง
ปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๑ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๖)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัด
และผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา๕๔ ใหมี
ปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทํา
หนาที่เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวน
ภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ปลัดจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรอื
ปลัดจังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด 
หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั้งผูดํารงตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน
ผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวงใน

เม่ือไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่ง
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการคร ูให
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรอื
มติของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของ
ขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีเก่ียวของ 

(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ
ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และขาราชการคร ูผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนา
จังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนา
จังหวัด และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ใน

การนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจ ุแตงต้ัง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรอือธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเวน จํากัด หรอืตัดทอน อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชบญัญัติ 

 
มาตรา ๕๙  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
 
มาตรา ๖๐  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวา
อําเภอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา

บรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่ง

กฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาท่ีของ
นายอําเภอ 

 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดังกลาวในมาตรา ๖๒ ใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําใหปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจ
บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนไว
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถา

กฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่
ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมี
หนาที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ในเม่ือไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ
ของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ มี
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผดิชอบ 

(๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากที่ไดบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ี 
 

สวนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๖๙  ทองถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถิ่นให
จัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น 

 
สวนท่ี ๔๓๓ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   

 

                                                 
๓๓ สวนที ่๔ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.  

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๑/๑๓๔  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอ
วา “ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบ
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา
อยางนอยดานละหนึ่งคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา 
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่

ไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 
(๓)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓๓๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผู

ซึ่งพนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๕ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๗๑/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

 
มาตรา ๗๑/๔๓๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
 
มาตรา ๗๑/๕๓๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและ

ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได 

เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 
มาตรา ๗๑/๖๓๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรอื

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง 

 
มาตรา ๗๑/๗๔๐  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม 

                                                 
๓๗ มาตรา ๗๑/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๗๑/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๗๑/๖ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๔๐ มาตรา ๗๑/๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘๔๑  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ี

ตองทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๔๒  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นเปนสวน

ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตร ีเพื่อรับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. 
กําหนด  โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงการแตงต้ังให
นายกรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 
มาตรา ๗๑/๑๐๔๓  ก.พ.ร. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไป
ตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได 

(๒)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ 

(๓)  รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง 
การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี และการแบง
สวนราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น 

                                                 
๔๑ มาตรา ๗๑/๘ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๗๑/๙ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)       

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๖)  ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝกอบรม 

(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรอื
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่
เปนปญหา มติของคณะกรรมการตามขอนี ้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใช
บังคับไดตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณา 

(๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงาน
ของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได 

(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๒  คําวา “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญตัินี้แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๗๓๔๔  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบราชการในสํานักงานรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมท่ีไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๗๓ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี  

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔๔๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และ
กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมใดยังมิได
ระบุอํานาจหนาท่ีไวตามมาตรา ๘ วรรคส่ี ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใดอางถึง

ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออางถึงบทบัญญัติ
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๔๕ มาตรา ๗๔ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่เปนการจําเปนตองกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน
ระหวางสวนราชการตาง ๆ และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
และกําหนดอํานาจและหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการ
แผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบญัญัติเสียใน
คราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ทรงยศ/ แกไข 
๓๐/๑๐/๔๕ 

B+A (C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมีเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม เพือ่ใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/ แกไข 
๗/๓/๔๕ 
B+A (C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

                                                 
๔๖ รก.๒๕๓๕/๒๑/๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๔๗ รก.๒๕๓๖/๑๒๗/๑พ/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เนื่องมาจากพระราชดําร ิและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและโดยที่
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดใชบังคับแลวบัญญัติ
ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตร ีในการนี้ตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทั้งสองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร / แกไข 
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๘ 
 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๘
วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติใหการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไมมีการ
กําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกสวนราชการดังกลาว 
สามารถทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดําเนินการของแตละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการรฐัมนตรีและ
สวนราชการระดับกรม  ท้ังน้ี เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ทรงยศ c 

๒๑/๑๐/๔๕ 

                                                 
๔๘ รก.๒๕๔๓/๓๗ก/๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๔๙ 
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียน
สวนราชการเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังน้ี 
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

ใหอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน คงมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีไมซ้ํากับอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม ใหนํากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการ
                                                 

๔๙ รก.๒๕๔๕/๙๙ก/๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไป
ตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการ
จัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงาน
ท่ีจะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธกัน เพื่อที่จะ
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุม
ภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ังใหมีการประสานการ
ปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมาย
ของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการ
ปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี ้สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของ
ภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
ชไมพร/แกไข 

A+B(C) 
 

นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทํา 
๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการโอน
กรมตํารวจไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติและกําหนดใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ทํา
หนาที่หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินในสวนของชื่อกรมตํารวจและตําแหนงของขาราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให
สอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

ศุภสรณ/ตรวจ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

บรรณพต/แกไข 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

                                                 
๕๐ รก.๒๕๔๖/๑๐๘ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑

 ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
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   ๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ือง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
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 ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว 
 

สวนที่ ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ คร้ังที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗

 ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘

 ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   ๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 

                                                           
๙

 ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๔ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐

 ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบิัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด 

 หนา ๑๘ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑

 ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
   ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒

 ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓

 ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 
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   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนที่ ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 

 หนา ๒๓ 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่ ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 
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 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  

 หนา ๒๕ 
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทาํ
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

 ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
  นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
หนวยประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ 

http://intranet.sc.mahidol/qa 
 

                                                           
๑๔

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เร่ือง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ขั้นตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 

 หนา ๓๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรกัษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
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หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เก่ียวกับพนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ  และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคสาม  ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใด 
อันอาจมีผลให้การส่ังคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง  หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ทั้งนี้  มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ  ไปมิได้ 

หมวด  ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑  ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  จํานวนและความหนาแน่นของประชากร  และพื้นที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ  ประกอบกัน 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดําเนินการใด  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคสี่  และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่
และอํานาจ  ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ  จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได้   

รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ



หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การเงินและการคลัง  และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  การป้องกันการทุจริต   
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้ 





























 
พระราชกฤษฎีกา 

เงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๖)  

แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า 
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ  
ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ า 

(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ 

(๓) ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และทหารกองหนุน  
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า 
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

ส่วนราชการอื่น  หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ  

อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย   วิทยาลัย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่  ก.พ.  
รับรองคุณวุฒิ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความว่า 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
“เงินบ ารุงการศึกษา”  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือองค์การของรัฐบาล 

“เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาก าหนด 

“บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแตไ่ม่เกินยี่สิบห้าป ี ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย  
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรเพ่ิมขึ้นอีกเท่าจ านวนบุตรที่ตาย  กายพิการ  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  
วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน 

การนับล าดับบุตร  ให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก  
การสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

้หนา   ๑๒
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มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา  ๖  ยังไม่ถึงสามคน  ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกินสามคน  ให้ผู้มีสิทธิ 
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา  ๖  ส าหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน  
เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย  หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย  กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  
ให้ลดจ านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจ านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน  และหลังจากนั้น  ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพ่ิมขึ้นได้ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้   บทบัญญัติที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิ 
ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ประเภทและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษา 
เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารงุ
การศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและ
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ไดจ้่ายไปจรงิ  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกนิอัตราที่กระทรวงการคลงั
ก าหนด 

(๖) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอื่น
นอกจาก  (๑)  ถึง  (๕)  และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ตาม  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกที่น ามาเบิกจาก 
ทางราชการเท่านั้น 

การจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง  ให้จ่ายส าหรับปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือ
องค์การของรัฐบาล 

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ า
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ 
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ 

อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ ปกติ  
ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ประเภท  หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  และให้กระทรวงการคลังมีอ านาจก าหนดอายุบุตร
ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามค าว่า  “บุตร”  ตามมาตรา  ๔  ได้ 

กรณีบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  หากศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ในประเทศไทย  สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๘   
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ  หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ  ท าให้ 
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน  เหมาะสม  และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๖
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พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้ใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๖  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
(๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่   

พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบั งคับใดที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่  ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒
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ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาษ”ี  หมายความว่า  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้ เสียภาษี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“ที่ดิน”  หมายความว่า  พื้นดิน  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  
“สิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ที่บุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได ้ หรือที่ใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด”  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  หมายความวา่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) เขตเมืองพัทยา 
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
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(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๔) นายกเมืองพัทยา  
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) เทศบัญญัติ 
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
(๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 

“พนักงานประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี 
“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับช าระภาษี  และเร่งรัด 

การช าระภาษี 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือในกิจการสาธารณะ  ทั้งนี้  โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงอื่นใด 

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป  
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือ

กิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์  นักพรต  นักบวช  หรือบาทหลวง  ไม่ว่าในศาสนาใด  
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(๗) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศก าหนด  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยอาคารชุด  
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๙ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่   ๑  มกราคม 
ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า  

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

มาตรา ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนตามมาตรา  ๕๐  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับช าระ 

มาตรา ๑๓ การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น  ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น  ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้  จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือในที่  
ที่เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ  
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
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มาตรา ๑๔ ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้นสุดลง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ก าหนดเวลาต่าง  ๆ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร  จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการจัดเกบ็ภาษีตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  และตามที่กระทรวงการคลัง 

หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 
(๒) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งประจ าจังหวดั  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
กรุงเทพมหานคร  

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด  
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง  ค าวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น  ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้แจ้ง 
ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน านั้น  
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั 

 
 

มาตรา  ๒๑  ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
จ านวนห้าคน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัด   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น  เป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวนหนึ่งคน 

ให้นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

้หนา   ๒๘
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๗  วรรคเจ็ด 
ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๕๖  หรือมาตรา  ๕๗   
และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ในจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  ให้น าความ
ในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว   
ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป   

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าว 

การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

้หนา   ๒๙
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ไดร้ับตามวรรคสองและวรรคสาม  และให้จัดส่งข้อมูล

ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้   ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี  พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

หมวด  ๔ 
การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิง่ปลูกสร้าง 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 
การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และแต่งตั้งพนักงานส ารวจเพ่ือปฏิบัติการ
ดังกล่าว  โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานส ารวจต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด 

้หนา   ๓๐
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มาตรา ๒๙ ในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการได้ และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  
ทั้งนี้  ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง  พนักงานส ารวจอาจขอให้ผู้ เสียภาษีชี้ เ ขตที่ดินหรือ 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานส ารวจ  ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
โดยต้องแสดงประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศก าหนด  และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร  ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว  
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้น  
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้พนักงานส ารวจด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว  ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๔ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจตามมาตรา  ๒๗   
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา  ๓๐  การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๒  และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  ๓๓  อาจด าเนินการโดยผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืด้วยวิธกีารอื่นใดได้  ทั้งนี้  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
ฐานภาษี  อตัราภาษ ี และการค านวณภาษ ี

 
 

มาตรา ๓๕ ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  มูลค่าทั้งหมด 
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๒) สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  การค านวณมูลค่าให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้เป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศ  
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม 

ของฐานภาษ ี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (๑)  ต้องเป็นการท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์

เลี้ยงสัตว์น้ า  และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม  (๔)   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนด  
ตามวรรคหนึ่ง  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า  ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจ าจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี  
ตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอ  
สภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด  หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน 
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน  
ห้าสิบล้านบาท  

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มาตรา ๔๒ การค านวณภาษีให้ ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้ 
ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐ หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่  เพ่ิมขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน  ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี  แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

หมวด  ๖ 
การประเมินภาษ ี การช าระภาษี  และการคนืภาษี 

 
 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี  ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ว่าด้วยสาบสูญ 
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ผู้ช าระบัญชี  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่คนใด  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน  ให้ถือว่า

เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
มาตรา ๔๙ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีที่ได้มี 

การแจ้งประเมิน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเทศบาล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(๒) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
(๓) ส านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  

เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
เป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี  ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้   
การช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมิน  โดยส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ 
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก าหนด  และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ  
วันที่มีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก าหนดเป็นวันที่ช าระภาษี  

มาตรา ๕๒ ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด  
งวดละเท่า  ๆ  กันก็ได้   

จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน  
การผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ   
ให้ผู้ เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ  และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้ อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษี 
ที่ค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 
ไม่ครบถ้วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี  
มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง และมาตรา  ๔๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้  เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย  
แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี 
ตามวรรคหนึ่ง  และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

ในกรณีที่มีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนที่จะต้องเสีย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพ่ือให้  
มารับเงินที่ช าระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย   
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นั้นมีสิทธิ  
ได้รับเงินคืน   

การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี ในการนี้  ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร  
หลักฐาน  หรือค าชี้แจงใด ๆ  ประกอบค าร้องด้วย  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้บ ริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิ 
ได้รับเงินคืน  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี ผิดพลาด   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน  
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิทบต้น  นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรบัคืนเงนิจนถึงวันที่คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 
การลดและการยกเวน้ภาษี 

 
 

มาตรา ๕๕ การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพดว้ยเหตอุันพ้นวสิัยที่จะปอ้งกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มี เหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 
ถูกรื้อถอนหรือท าลาย  หรือช ารุด เสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึง่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 
ภาษีค้างช าระ 

 
 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้  เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขานั้นทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๑ เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ  
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในหมวด  ๙ 

มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้  แต่ห้ามมิให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
เกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเมืองพัทยา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้น าวิธีการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  การยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี   
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน  
ตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า 
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระ

มาตรวจสอบ  

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  ค้น  หรือยึดบัญชี   เอกสารหรือ

หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี  

(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น

เท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือเรียกหรือค าสั่ง  และการออกค าสั่งและท าการตาม  (๓)  หรือ  (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว  ถ้าผู้เสียภาษีได้น าเงิน
มาช าระค่าภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น

และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ช าระค่าภาษีที่ค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว  

มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๖๒  จะกระท ามิได้   
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๓  หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา  ๘๒  

และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๖๒  ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช าระ  

เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  ทรัพย์สินนั้น 

เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 
ก่อนท าการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แจ้งรายการภาษีค้างช าระ

ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก  

เจ้าพนักงานบังคับคดี  และเมื่อท าการขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก  

การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ  และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อช าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช าระดังกล่าว  

้หนา   ๔๑
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หมวด  ๙ 
เบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม 

 
 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
สี่สิบของจ านวนภาษีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  แต่ต่อมาได้ช าระภาษี
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวน 
ภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
หนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ทั้งนี้  มิให้น าเบี้ยปรับมารวม
ค านวณเพื่อเสียเงินเพ่ิมด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี  และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ  
เศษของเดือน 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่มีการช าระภาษี   
แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และมิให้คิดทบต้น 

มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี 

หมวด  ๑๐ 
การคดัค้านและการอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  ๔๔  หรือมาตรา  ๕๓  
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  ๖๑  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง  
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยให้ 
ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  แล้วแต่กรณี 
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว  และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจ านวนภาษี 
ที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ผู้เสียภาษีนั้น 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี  เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน  และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว  
ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นจากจ านวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  ถ้าต่อมาปรากฏว่า   
ผู้เสียภาษีได้กระท าการใด ๆ  เพ่ือประวิงการช าระภาษี  หรือจะกระท าการโอน  ขาย  จ าหน่าย  หรือ 
ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ  
เพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 

มาตรา ๗๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีประจ าจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวน 
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ  
โดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมที่ดนิ  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ปลัดกรุง เทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวน  
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๕  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีค าสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง

อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี   ให้น าความใน
มาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 

มาตรา ๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้  โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือเรียก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์   
ยกอุทธรณ์  เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้   
จะวินิจฉัยให้เรียกเกบ็ภาษีเกินกวา่จ านวนภาษีที่ท าการประเมินไม่ได้  เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดตี่อศาลไดโ้ดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีค าวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์  
ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีค าสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้มีค าสั่งคืนเงิน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น  นับแต่วันที่
ช าระภาษีถึงวันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๘๒ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หมวด  ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘ หรือมาตรา  ๒๙  
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๓)  หรือ  (๔)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  ๒๙  หรือ 
ของพนักงานประเมินตามมาตรา  ๔๕  หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๖๒  หรือ
ท าลาย  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรือ
อายัด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา  ๘๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ 
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มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๐ ความผิดตามมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  หรือมาตรา  ๘๗   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้   ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ 
ภาษีบ ารุงท้องที่  ที่ต้องเสียหรือที่พึงช าระหรือที่คา้งอยู่หรอืที่ต้องคืนก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
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มาตรา ๙๓ มิให้น าความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๒) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น  
ที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  และ  (๓) 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตรา

ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  
หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๙๔  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘   
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ 
พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๒) ปีที่สอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๓) ปีที่สาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกฤษฎีกา 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

(๑)  (๒)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “ข้าราชการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  และข้าราชการครูตามกฎหมาย 
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังต่อไปนี้  และให้ ใช้ บัญชีอัตรา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

(๑) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๑  สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการศาลยุติธรรม  และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  
ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๒  สําหรับข้าราชการตุลาการ  บัญชีอัตรา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๓  สําหรับข้าราชการอัยการ  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๔  
สําหรับข้าราชการตํารวจ  และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๕  สําหรับข้าราชการทหาร  
ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๓) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๖  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ท้ ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม  ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ตั้งแต่วันที่ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ได้ปรับเปลี่ยนการกําหนดตําแหน่งและการได้รับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่งใหม่  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่มีเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข  ๑  สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการศาลยุติธรรม  
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  กับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการธุรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ยังไม่ได้รับนั้น 

มาตรา ๖ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ตั้งแต่วันที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินเดือนตามกฎ  ก.พ .อ.  ว่าด้วย 
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
กฎ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามวรรคหนึ่ง   
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนในตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน 

(๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ   
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 

(๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๕) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับชํานาญการ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

(๖) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับชํานาญการพิเศษ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

(๗) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

(๘) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๙) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  ระดับต้น 

(๑๐) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 

(๑๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับอาจารย์  ซึ่งมี 
ช่วงเงินเดือนระหว่าง  ๖,๘๐๐  บาท  แต่ไม่ถึง  ๑๒,๕๓๐  บาท  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  และข้าราชการท่ีมีช่วงเงินเดือน
ตั้งแต่  ๑๒,๕๓๐  บาท  ขึ้นไป  ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ตําแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

(๑๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับชํานาญการพิเศษ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับเชี่ยวชาญ 

(๑๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติ 
ตํ ารวจแห่ งชาติ   (ฉบับที่   ๓ )  พ .ศ .  ๒๕๕๘  มี ผลทํ าให้ ข้ าราชการตํ ารวจผู้ ใดได้ รับค่าเช่ าบ้ าน 
ข้าราชการต่ํากว่าที่เคยได้รับ  ให้ข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับ 
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๘ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลทําให้ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ต่ํากว่าที่เคยได้รับ  ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงระบบตําแหน่ง  
ระดับตําแหน่ง  และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท  ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
มิได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  และ 
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการ  และให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกาน้ี 
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พระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ข้าราชการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการรัฐสภา
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  
พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป  เป็นหัวหน้าคณะ  หากมีความจําเป็น 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น
สําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง  หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ  โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะได้
โดยประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้  แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก
ค่าพาหนะนั้น 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สําหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ

ประจําทาง  หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเดินทางตาม  (๑)  หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด  ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง  

แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม  (๒)  

ไม่ได้ 
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสํานักงานปกติ  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา  ๘/๑  ให้เบิก 
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง
ในระหว่างการลาน้ัน  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้  และต้องใช้พาหนะน้ันตลอดเส้นทาง  จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจ่ายได้  คือ 

(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
(๒) หัวหน้าสํานักงาน  สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง  ที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือ 

มีสํานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง  ทบวง  กรม 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง  ต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อ

ผู้บังคับบัญชาตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เพื่อพิจารณาอนุญาต” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชั้นธุรกิจ  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
 (ข) ประธานรัฐสภา  และรองประธานรัฐสภา 
 (ค) ประธานวุฒิสภา  และรองประธานวุฒิสภา 
 (ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (จ) รัฐมนตรี 
 (ฉ) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งหวัหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  

หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  สมุหราชองครักษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

(๒) ชั้นประหยัด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ได้แก่  รองปลัดกระทรวง  ผู้ตรวจราชการ  อธิบดี  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เอกอัครราชทูต  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า   
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  
ขึ้นไป 

 (ข) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน   
หรือข้าราชการทหารซ่ึงมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  
ขึ้นไป  ทั้งนี้  นอกจากที่ระบุใน  (ก) 

 (ค) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  หรือยศ  ต่ํากว่าที่ระบุใน  (ก)  หรือ  (ข)  เฉพาะกรณีที่มี 
ความจําเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

ในกรณีผู้ เดินทางตาม  (๒)  (ก)  มีความจําเป็นต้องโดยสารเคร่ืองบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ   
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  
สมุหราชองครักษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป
ระดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ  ให้เบิกค่าพาหนะได้



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา  โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิ 
ที่ตนเองได้รับ  หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น  แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนึ่งคน  สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ตําแหน่งประเภท

วิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน  สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ขึ้นไป” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป
ระดับชํานาญงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา   
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา  ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่  คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  
ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม 
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  
ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  ให้เบิก 
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจ
ซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป  ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ  หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พัก 
เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของ
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเคร่ืองบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในต่างประเทศ  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  
ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
(๒) ประธานรัฐสภา  และรองประธานรัฐสภา 
(๓) ประธานวุฒิสภา  และรองประธานวุฒิสภา 
(๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) รัฐมนตรี 
(๖) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  

หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  สมุหราชองครักษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“มาตรา ๕๓/๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเคร่ืองบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่
เก้าชั่วโมงขึ้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ชั้นหนึ่ง  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ได้แก่  รองปลัดกระทรวง   
ผู้ตรวจราชการ  อธิบดี  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เอกอัครราชทูต  หรือตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก  พลเรือเอก  
พลอากาศเอก  พลโท  พลเรือโท  พลอากาศโท  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก  พลตํารวจโท 

(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  
พลเรือตรี  พลอากาศตรี  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี 

(๓) ชั้นประหยัด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ชั้น  หรือยศ  นอกจากที่ระบุใน  (๑)  และ  (๒) 
ในกรณีผู้เดินทางตาม  (๒)  มีความจําเป็นต้องโดยสารเคร่ืองบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ  ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง

ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้  โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  สมุหราชองครักษ์  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
เป็นผู้อนุมัติ 

มาตรา ๕๓/๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเคร่ืองบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ํากว่า
เก้าชั่วโมง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นธุรกิจ  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ได้แก่  รองปลัดกระทรวง  
ผู้ตรวจราชการ  อธิบดี  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เอกอัครราชทูต  หรือตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก  พลเรือเอก   
พลอากาศเอก  พลโท  พลเรือโท  พลอากาศโท  ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก  พลตํารวจโท 

(๒) ชั้นประหยัด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ลงมา 

ในกรณีผู้เดินทางตาม  (๑)  และ  (๒)  มีความจําเป็นต้องโดยสารเคร่ืองบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ   
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  
สมุหราชองครักษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการ 
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ทหารอากาศ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  สําหรับส่วนราชการที่ไม่มีปลัดกระทรวง  ให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  
ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
ระดับปฏิบัติงาน  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ลงมา  ให้โดยสารชั้นประหยัด” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๓  ทวิ  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ทวิ  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล  หรือซึ่งดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  รองประธานรัฐสภา  รองประธานวุฒิสภา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือรัฐมนตรี   
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา  โดยให้เบิก
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น  แล้วแต่จํานวนใด 
จะสูงกว่า” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาต
จากกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนึ่งคน  สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน  สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ขึ้นไป” 
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มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๐/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“มาตรา ๗๐/๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการประจํา 
ในต่างประเทศในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต่างสังกัด  ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจํา” 

มาตรา ๑๗ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จัดให้มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับชั้นโดยสารเคร่ืองบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ
ตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย  
ในประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน  วิธีการเบิกจ่าย  อัตราการจ่าย  ของผู้มีสิทธิได้รับเงินประเภทดังกล่าว  
รวมท้ังหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  กรณีการเดินทางไปราชการช่ัวคราวและราชการประจําในราชอาณาจักร   
และกรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ml.lfl11lJ~1LU'UL ~e:itJ1~ 1v'll'Ll1 'Un11~1L oLJ'Un11 

mm1 ~~ m1~viv11tJ1~mf"IL~'lJ'lll'Uvt~e:ivt'1-:i~m:U'1j'lJl'U~~n"d11~L-U'1~1l.lm1~'UoUm?f'U8 
LL"'~m1tJ1~mf"lt:.i"'~'lJ'U~vt~mn~-rum1ri'viL~e:in 1~iJ1uVJururu~lJ1~11 b~ Lrn~lJ1~11 bb lJ11-ffu-:iri'u 

\J \J .., "' 

mvi11 ~~ 11v"'~ LB vvi15m1LL"'~-fr'Uvie:i'U-:i1'U-;J1-:i~tJ~n"d1~hJ1~u'l!tY'~11l 'LlvtlJ1vid 

1~LU'U1 tlvi1m~ L uvu~-r~l.l'Uvi~n1vt'Uvi 
~ 

l.J1V111 ~ti \ll'U-;j'l\le:Je:JrnL 'U'UV!~8fll'UfllJ\ll'Un8?1~1\l81\lff';i~vl11~viv15~-:i~e:i 1 ud 

(<il) 15tJ1~nlf"\b:a'1j'lJ1'U~11 tJ 
.c::rr.d Cl.I di 

(~) TBflVlb"'e:Jn 
... Q 

(rn) 15btl'Wl~b\!1~\l\l 

(('.() 15tJ1~nJVlbb'U'U 

l.J1~11 ~o 15tJ1~nlf"lb~'1j'lJ1'U~11u 
~ii~n"ttru~ hJ"lluie:i'Ll 

, 

mvi11 ~(i) 15ri'vi L~e:i n L U'U\l1'U-;J1\le:i e:i rnL uuvi~vmufllJ\l1'Une:i?1~1-:iYivi-t11 v-:i1'U'lJe:i-:i-r~ , ~ 

L :aru'lJ1'Llm ~u~m1~liflru?1lJu~m -:i ml.l L~e:i'U 1 'll~vt't11 v-:i1'U'llv\l-r~n1vt'Uvi hh.Je:i v n-:l1?11m1v1 ~L -U1~'U 
.., '\I , d.S 

oVVb?f'Utl bl'Ubb~l 'U\ll'UJ'Uijm ~'U~fl11~iiflru?flJU~Vl)\lVJllJ~rllV!'UVJU8VffJl?fll.J':ilV ~-:id 1 ~m~v111~ 
~ , 

1'Llmru~-:i~e:i1ud 
(<il) 1 m5tJ1~mm;aru'lJl'U~11 Ubb~l LLVJ 1llii~~'UoUVL?f'U8 vt~e:i-i!m?f'Ue:JJ'U w1~-rum1ri'viL~e:in 

~ ~ 

(~) L U'U\l1'U-;J1\l~li~ n"dru~"llusif e:i'Uvt~e:i"llu"li'e:i'Ul.Jl n 



" V!'LI1 Ci'.o 
' .,I ., ' 

LfllJ C9)bnei'. \9lffU'Yl lvei'. fl 11'lln'1'11mufl~1 lvei'. fllJ.fl1W'LI5 lvctbo , , 

1liii-UmrnL oWEFJWv~'1~n1vt'LI~·nvfl~ LB v~ L ~v'l~'LI 1~ 
" 

(Ci'.) mru5'U\9l1lJ~fl1V!'LI~ 1 'Lifl!)f11~'Yl)1.:J 
m\9l11 Gtv 15mw1~ L'11~'1.:i L lJ'LI.:i1'U-;J1.:ivvmL uuvi~vfl1'\Jfl11.:i1'Linv?1~1.:i~vit11v.:i1'LI , 

'1Jv.:i-r~L~ ti fl{f 1.:im '!XtJ~ f11))1EJ1~11 EJV!~'lzj .:i Lfl EJ'Yl)1tJV!~tl Lfl EJ L ~'U fl11lJ'111J1)tl LL~1 \9l111~ flru~ fl))lJf11) ... " 
vl'1L 'Ll'LI.:i1'U{i'1.:ivv mL utJvi~vmtJfllJ'l1'Linv?1~1.:i l~ v15mw1~ L '11~'1.:i 1~~'111ru1L?1'UmL 'LI~ ~.:id 1iXm~vh1~ , 

1 "Limruv1.:i~t1 hJd 

((9)) 1 i~.:i15tJ1~f11Pl L ;aru'll1'U~11 tJ LL'1~15fl~ L~vfl V!~v 1 m5fl~ L~vf1LL~1 LL~1lJ1j~~'LI'1Jm?l'Liv 
., " 

vi~v-ilm?l'Uvif 'LI 1111~-ru m1f1~ L~vfl 
(Iv) 1mintJ'l1'U-;J1'l~ii1'lL~'LI'ltJtl1~mruA1nv?l~1'l1liLn'LI1'l L~'LI\9l111~fl1V!'LI~ 1 'Lifl!) m~'Yl11'l 
(rn) L U'LI'l1'U~iim1lJ-;J°1 L U'Lid.:i~1'LIV!~v~ LM mntJ m1lJ~'Lifl'l'1Jv'l'1l1~ vi1 mhi1'1~ L~EJV!1EJ 

' II Q.ld Q.I c:i. 

LLflvt'LI1v.:i1'LI'1Jv.:i1~vi1vm111lJ'Lifl'l'1Jv'l'll1\9l ... 
(Ci'.) Lll'LI.:i1'U~-;J°1Lll'LI~t1'l1 '1Xm 'IXtJ~m111m~lJvi'1~v'11fl.:i1'LI~1~vh 11LL~1 L i1t1'l'11fl L vt\9l~fl " , ... 

'Vl1'l L 'Ylfl'Ufl 

(ct) mru5'Um11~fl1V!'U~ 1 'Ufl!)f11~'Vl11'l 
m\9l11 Grn 15tJ1~ rn~ LL uu L um1'LI-;J 1.:ivv mL utJVt~vmuflrn1'Linv?1~1'l~Vt.J1v.:i1'LI'1Jv.:i-r~ , . ... 

L ;aru'1J1'Lim iXu~m1~1iflru?111irvil'11.:imlJL~v'LI 1'1J~vi.J1v.:i1'LI'1Jm-r~n1Vt'LI~1 iX L -U1~'LI-ilm?1'Liv L ~vvvmLtJtJ 
llU \J , d.J 

.:i1'Lint1?1~1.:i~n~ fl~ru~~ LP!~ L ll'LI~ L ;a~'llfl ruA1'Vl1.:i~1'UPifl'llm1lJvt~v?1t1Tu l'1 vm1lJ'1Jv.:i'll1~ vi~vnu5'LI ", 
mlJ~n1vt'LI~ 1 'Lifl!)f11~'Vl11.:i 

m\9l11 Gei'. L~vtl1dEJ'll'Ul'Lim1v\'1L'Ll'LI.:i1'U{i'1.:ivvmLuuV1~vmtJflrn1'Unv?1~1.:it'11lJm\9l11 Go , 
' ' Q.I d cl di 0 d all 

mm1 GC9) lJ1\9l11 G\v Llfl~lJ1m1 Grn 1~11'LimV1'1vvm~LtJEJtJLYlvf11vt'Um1EJfl~LvEJ~v'LI'1Jv.:i 
"" 

.:i1'LI-;J1.:ivvfl LL tJtJvt~vmtJfllJ'l1'Linvfl~1'l L ~11L~111~\9l1l.lm1lJ-;J°1L U'LIL ~t1tl1~ 1v'1l'LI1 "Lim1v\'1 L 'Ll'Lim1 
' " cl c:i.d Q.J .di cu I.I 0 Q.I ti di 

m\9l11 Get 11 EJfl ~ Lv v~ '1J t1.:i1um1'1 ~"llv'1~'11.:i?11vi1tJ'l 1'LI'11.:Jvv mL tJtJV!1 t1 fl1tJfllJ , 
'l1'LI n tl?l~1'l 1 'LIVtlJ1 ~d ~1 v15 f11 )'Vl1'l BL~ fl'Vl) t1-U fl?l1 'LI1 ~ lJlJ Lfl ~tl-tl 1EJ?l1 )?\'LIL 'Y1Pl'1J v'l fl)lJU 11!~ fl '11'1 

1 iXL U'LI 1 tlmm~ L iJ EJtJ~-r~lJ'LI\9l~n1vt'LI~ .... 

m\9l11 Gb 1 iXtl1u'Vlururu~lJ11'111 ctG lJ11 iu'lf!tJ ntJ..:i1'U-;J1..:ivv rnL tJtJvt~v fl1tJfllJ ., ., , 
..:i1'Un t1?1~1..:i\9l1lJvtlJ1 ~tt~ vv'LI falJ , 

~t1..:iffi lJtl'UfiJ11'1tl1~ flvlJl'll1~W?lt11'Ul'1 EJf111lJV!~tllP11 f111lJ LL~1 LL~ mru , ., 

m iXu~m1t'11m11flvi~..:i~L u'U'Ll~tJflflfl ~t1-:iL u'U~m~~'LI'Vl~ L iJv'LI HntJ?1n11'll1~wif 'LI ., ~1v 
" , " I 

lJ1\9l)1 GG m '!XtJ~f11)'11'LI-;j' 1-lvv mL lJlJV!~tlfl1lJ fllJ..:J1'Linv?l~1'l~ L U'LIA'1ruru1nuvi.J1EJ'l1'LI 
\J , \J "llU 

'1Jm-r~~v..:i hm'11'LI 1~ L~EJntJ~tl1~ flvum1.:i1'Linv?1~1..:i 1 "LI..:i1'Liif 'LI ~-:id mm~ L iJvuVi-r~lJ'LI\9l~n1Vt'LI~ ... " ... 



,, 
Vl'U1 Ci'.Cil 

11'lln:u:u1m umn 
., ' lv<i'. n:w.fl1'W'U15 lvctbo 

' ' 

mm1 ~~ 1 'Llm1v-i1L U'U\l1'U~1\leJBmL 'U'UVl~eJFn'UfllJ.:J1'Urltl~-r1.:iLL~rl~fl~\l 1 ~~~ eJ1'U1'1 
,, , " 

LL~.:il11.:iriru~ m1:wm1v-i1 L U'U\l1'U~1.:ie:ie:i n LL uuvi~e:iF11uri:w.:i1'Unei~-r1.:i L Ylei-ru~VJ'lltJU 1 'Llm1v-i1 L U'U\l1'U , ,, 
II dj I II Q.J 

:u1.:ieie:in LL uuvi1e:i murilN1'U n ei~11.:i'U'U 
' ' ' 

e:i.:if"i'l.b~neiu ei.:if"lu1~'ll:w LLri~viiJ1Vi'lle:i.:iF1ru~mTI..1mwrn .. r.i11F1vii1.:i 1~LiJ'U1 um:w1~L'Lit1u , 
' CllOJ .e.I 0 

'Vl)\ilJ'U~) n1Vl'UVJ .... 

ri1~eirnL 'Vl'Uflru~m1:wm1m:w111rivi~.:i 1 ~L lJ'U 1 u~1:w~m~'Vl11.:im1rii;r.:in1vi'UVJ 
mm1 ~o 1 'Llm1-W:u11ru1ri'VJ L~einm ~u~m1.:i1'U~1.:ieieimL uuvi~eiF11uri:w.:i1'Unei~-r1.:i " , 

1 ~Vl'l.11 EJ\l1'U'lltl\l-r\i"W:U11ru1fi'VJ L~ tJ nm ~'\J~ n11~~ LL 'UlAVJ'lJ tl\l\l1'U~1.:Jml'i'ri~ LL 'U'U 1'11'Uflru.fl1'Wl11 n~~VJ 
~ '\I , , 

BV111 rl1~1\l m ~'U~ n1 )\ll'U~l\ltltl n LL 'U'l.JVl~tlfl1'\JfllJ\ll'U nei~-r1.:i 1~LlJ'U1 u ~1:1.J~ n lVl'UVJ " , 
1 'Lln~m~'Vl11.:i 

mm1 ~Ci) m1~VJvi1'l..J1~mi'1 L ~ru'll1'Uvi~eiwu.:i~ei L ~ru'll1'Um ~u~m1.:i1'U~1.:ieiei n LL uu ... ... " 
Vl~tlfl1'l.J fllJ\l1'U nei~~1.:i 1~L-ii1~1:1.J n1) ~'U.iJtJ l.~'Utl I.I.rt~ n 11U)~ mmm ~'ll'U~Vl~tl m.111-ru n11rl VJ I.~ tJ n , " " 
1~-J1umrruru~mm1 tilv LLri~m~11 tit> m1-Uu.:iri'u1VJtie:i'Ufa:w ... ... , 

" q q.c:::il CV IJ' o::!il I IJ' 

lJ1~11 ~lv 11 EJ rt~ L tJ EJ VJ 115n11 LL rt ~'lJ'U V1tl 'U\l 1'U:U1\l tl tl nLL 'l.J 'U Vf 1 tJ fl1 'l.J fllJ\l l'U n El ~11 \l , 
m:w11'i'ururu~111 'UVllJ1VJ~ 1 ~L lJ'U 1 um:W1~ L-LJ EJ'l.J~-r\ilJ'UV1~rl1Vl'UVJ ... ... .... 

VllJ1VJ ~ 

m1vi1~riJriJ1 

mm1 ~m vi'l.11 tJ\l l'U'lltJ\l-r\i(;) ei.:ivi 1~ru ru 1 m lJ LL uu~ fl ru~ m1:w n11'U 1t1u1 EJ n1V1'UVJ .... ... ... 
1VJt1m1m ~'U'lle:JU'llei.:i'11il n.:i1'Ui5t1m1~.:i~VJ ~.:i~ 1.1. uu~ruru1i1'U 1 ~'l..J1~ mi'11 'U11'lln:u:u1'U L un-·l'l11'11t1 

'\I , ... ... , 

m1vi 1~ riJriJ111t11VJ6'1'11 L ll'U"1 ei.:i~.Uei m1:wvi~ei11 t1m1L1.V1n~1.:i1 u:u1 mi. uu~ riJriJ1V11:w111flvi~.:i 
1VJt1~~11~'11ri'rum:w~n1V1'UVJ 111 'ULI. 'U'l.J~ruru11.Lrt~ hJvi11 ~Vl'l.11EJ\l1'U'lJtl\l-r\iL~EJ L U~EJ'l.J n1 ~m~vi111'1 

.... u.... 6.! 

Ll'ULL~Vl'l.11 EJ\l1'U'lJtl\l-r\iL ~'U11:u~~'Liruvi11 'U'Vl1'1 L~ m U~EJ'l.JVl~tl hJ-rVJn:wvrn n1~'1.:i~1.:i~ruru1i1'U1 u1 ~ 
6.! ... , ... ... 

'11ilrn1'Ui5t1m1~.:i~VJ'W:u11ru11 ~FnllJL ~'U'lleiunei'U 
" ' 

1 'Llmru~hJm:uvi1~ruru1mlJ LL uu~ruru1m:w111rivi~.:i 11'1 LLrt~'11Lll'Ll"1ei.:i~1.:i~ruru1~'U1 ~nJ 
... u ... u ... .... 

1~'1.:i~1.:i~ruru1i!'U1 u1 ~'11il n.:i1'Ui5 ti n11~.:i~VJ'W:u11 ru11 ~F111:w L ~'U'lleiu nei'U L l'U LL~n11vi1~ruru1 
uu \J, uu 

~~lJ LL 'l.J'l.J~'1°1iJn.:i1'UBtJn11~'1~VJ 11'i'Lfltl 1 ~Fl11lJL ~'U'lltl'l.Jl11 LL~1 m ~m~vi111'1 " , 
1 'U n1ru'11 L lJ'U'9i'e:i.:ivi l~qj qjl L lJ'U.fl1~1~ 1'1U1 ~ L 'Vl i'1 1 ~vll L lJ'U.fl1~1B'I nt:]~LLrt~ \;) tl'l~VJvi1 

-Uei~1'l..J~11~~1ri'ru LL v!.:i~ruru1 L U'U.n1~11 'Vltim:w'Vli;r n Lnru.n~riru~m1:wm1'U fou1 ti'l.b~ mi'l n1vi'UVJ , ... "' ... 
1 'U11'lln:u:u1'UL un~1 L l'ULL~ m1vi1~ruru1 L U'U.n1~1~1.:i'l..J1~ L 'Vll'1~1:w LL uu~ruru1~riru~ m1:wm1'U 1t1u1 EJ 

, u ... u u 

rl1'Vl'UVJ 



"' 'Vl'U1 Ci'.~ 

11'llfl\l\11'ULUff\~1 
' 

1 ~~1'11rn1'UB EJn11'1'1'1~~\111ru11 ~fl11:1.JL i:1'U'lJ8Utl8'Ul'l1:1.J1))fl'18.:J'Vl~ff"J))fl'11:1.J 'V1~8l'l1:1.J:l.J11'111 ~rrl " , 
1))flVl~'I LL~1LLl'imru 1 ~'Vl1..bEJ.:J1'U'lJ8'1-r'5'1.:i~ rut:trn1'U 1 ~~1'11 fl'l1'UB EJ n11'1'1'1~'W\111ru11 ~fl11:1.J L ~'U'lJ8U 

dJI ti ti "\J , 

1'Ufl1EJ'Vl~.:i1~ L~8~1'11nnwB'EJm1?1.:i'1~'W"11ru11 ~rn1:1..1 Li1'U'll8ULL~1 vi~m~8~1'11rn1'UBEJm1?1.:i'1~ 
\} , \} , 

'W\111ru1 L ~'U'll8ULLl'i1 ~ LLm 'lJ~ruru1 i11V1'11 EJ.:11'U'lJ8.:i-r'5LLm 'lJ~ruru1i!'U 1~Lll'U1 tll'11:1..1fl11l.J L ~'U'lJ8.:i 
ti u d.S u ti 

~1i1rn1'UBEJ m1?1.:1'1~ LL~1 1 ~~811~ ruru1i!'Uih:.m?1:1..1u1ci 
\J , .., v \} 

1 'U n1 ru~V1\J1EJ'l1'U'lJ8'1-r'51lJ1~v\' 1~1.111.111 \il1:1.J LL UU~ f.1J 1.111\il 1:1.J111fl'Vl~'I 'V1\J1EJ'l1'U'lJ 8'1-r'5 
dJI ti u ti u dJI 

1li LLm "1J~ruru1V11:1..1rn1:1..1 L i1'Ll"V8.:1~1'11n.:11'UB' EJm1?1.:1?1~ V1~8ri~ruru11li1J1m1.:1V1~8V'UEJ8:1..11~LLm6/J~ruru1 
u u \J , '\J ti u llJ ti 

l'l1:1.Jfl11:1.J L i:1'U6ll 8'1~1'11 fl'l1'UB EJ n11'1'1'1~ V11n-ii'8~1.1J 1.111~ LLl'I nl?i 1'1\11 mL UU~f.1Jf.1J1'Vl~8-ii'8~ ruru1ffili LLm 6lJ 
" , Cl.I u ti" ti u 

l'l1:1.Jfl11:1.J L -:;;'U6/J8'1~1'11n.:i1'UB EJ n11'1'1'1 ~ L U'U'11'U~ L U'U'11)~~1Af.1JV1~8 L U'U mru~~'W'11~8 tl1.:i ~1 EJLL) 'I 
" ' u 

\il1:1.J:l.J1\il)1 GlOCi'. 1 ~~8l1~'1J'lj1,r'ULU'U L:l.J~~ 
:1.11m1 ~Ci'. m1v\'1~t1J'lJ1'lltl'l'Vl'11EJ.:11'U6lJ8.:J-r~ 1 'Ul?i1.:itl1~ LVll"l \l~vl1~'1J'lJ1L U'Ufl1'l.·nB'.:in~~ 

V1~8.fl1~16/J8.:Jtl1~ L Vll"l~V1'11 EJ.:J1'U6/J8.:i-r'5J'U ~.:18 tl 1~EJ ~ 1'U m1-W\111ru16/J8.:J ~ L zj EJJ'lJ11.1J6lJ8.:JV1'11 EJ.:J1'U 
"'"' \} ,, ti 

·1m.:i-r'5n1~ ... 
:1.11V111 ~er ~ruru1~v\'11"U11'lJ81ru1-:ilml'i'8.:iihi'8l'ln'1.:i1 'U m1~1:1..1ri~ruru11tJ{f1-:i'lh.:i 

u u \} ti ti 

1 ~~~'Uvl1B nVl8~Vl~'I 1li11~.:J'Vl:l.J~'Vl~8 LLl'iu1.:i'11'U L l'U LLl'im1{]1.:i"li1.:i LLl'iu1.:i'11'U~hl'-ru8'Uf.1J1\il\11n 
" , u 

V1'11m1'U6ll8.:1-r'5~ L ll'Uri~ruru1LL~1 i11ri~ruru11tJ{J1.:i"li1.:i1~EJ~1!J"U-ii'8l'ln'1.:i~.:in~11 1'18.:in1V1'U~ 1 ~ii 
d.S 'll ti ti \} u u 

ri1u-ru ~ 1V1-rum1~1!J'U-LJ'8Vtn'1.:ii!'U1liifo EJ n11~8 EJ"' ~ ~u "V 8 .:11.:i L~ 'U6ll 8 .:i .:11'U~{]1.:i "li1.:im:1..1~'lJ'lJ1 
:1.11V111 ~b V1'11 EJ.:J1'U6/J8.:J-r'5m\l-:il ~v\'1-ii' 8 l'I n'1.:i L U'U'VIU.:J~ 8L~EJ1liv11l'!1mrnu~ ruru1 

... u u 

m:1..1:1.11V111 ~rn n1~ L~-w1~ 1 'Umru ~.:il?i81 ud 

(Gl) m1-:5'~~8-:5'~{]1.:i1~EJ15A'~L~8nm:1..1mV111 ctb (Gl) (fl) V1~8m1-:5'~~8-:5'~{]1.:ifaEJ15 
L~'W1~L\11~\1'1\il1:1.J:l.J1\il11 ct'b (~) (6/J) (.:J) Vl~8 (~) Vl~8n11~1'1~U~ff\~1 L~EJ15L~'W1~L\11~\l'I 
m:1..1:1..11m1 f!"Jo (rn) (6/J) 

., 
(~) m1-:5'~.;a8-:5'~{]1.:i\11nV1'11EJ.:11'U6lJ8.:J-r'5 ... 
(i;n) mru~A~f.1Jf.1J1'11:1.J11t:t'1.:Jl.J8U~'1~1~ fl1Ui11'Ufl1EJ 1 'U~1l'Uvl1n11'11U~'I LLl'il'U i;)~\11n 

\} llJ ti , 

1"Liv11-ii'8V1n'1.:1LlJ'UV1'11.:1~8 

(Ci'.) n1) L "li1zj.:i~ L "li11lil'i'8.:i L~EJ L~'U~'U 1~'U8n\11nri1 L "li1 
" 

(ct) mru~'U\Jl1:1.J~flru~m1:1..1m1'U 1EJu1 EJU1~ n11"1fl1Vl'U~ 1 'LI11"tf n\l\11'WL un~1 , 

1 'Wmru~ni1-:5'~~8~~{]1.:iii1.:i L~'UL~nuBEJm:1..1~n1V1'U~ 1 'Wn!Jn1~VJ11.:i "~ h.Jvh-ii'8l'ln'1.:i 

L lJ'UV1i1.:1~8111?ivn'Wfi1~ LLl'i~B.:iiiV1~n'51'U 1 "Lim1~~~B~~{]1.:ii!'U ... 
1 'W n11vvnn-!:]n1 ~VJ11.:i l'11:1..1111 fl ?IB.:J \I~ n1V1'U ~1-:i L~'U L~ n iJ B EJ 1~LLl'In1111.:i n'U l'l1:1.J"lJ'U1 ~ 

V1~8U1~ LflVl6/Jtl'IVl'11 EJ'l1'U6/JB'l-r'5f11~ ... 



., 
'Vl'Ul Ci'.rn 

11'1ln'1'11'UL 'UO~l 
' 

mm1 ri~ ~'lJ'lJl'Vl~v-V'e:i~mM Lll'U'Vli1-:i~e:i~1~'1.:l'U1lJLL~1'1~ LLm 'lJ hit~ L l'ULL~1 'Umru 

~-:il'ie:i 1 t1iTI ~mn 'U~m'W'li'1'lle:i.:i~ijei1'U1'1~'1~'W'111ru1e:i'U~1~LLm'll1~ 
'\J , '\J , 

(C9l) LlJ'U011LLm'IJ~1lJlJ1~11 rirn 111f1~1 

(~) 1 'Umru~ijm11J~1 L ll'Ul'i'e:i-:i LLm 'll~'lJ'lJ1'Vl~e:i-Ve:i~o'1-:i V110 011 LLm 'll,r'U 1fr~h 1 ~V1-Ll1tJ-:11'U 
'llv-:J-rljL~tJtl1~ LtJ'llu ... 
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i5011-:iuth~mruV1~v O!)Vll.11 tJ~'U~ L~ tJ1-Ue:i-:i Vil oij m11J'11 L ll'Lil'i'e:i-:i L ~1J'Vl~v'1 m-:i L~'U 'Vl~v L 'Wl.IVl~v'1 ~ 
1~m~nm?i-:i1Jv'U'Vl~m~tJ~n'111 'U011v11-:i1'U 1~~n'1-:i'W~v1Jtl'U1 ti 

1'Llmru~ij011LLm 'll~ '1J'1J1'Vl~e:i-Ue:i~o'1-:i L ~ e:i L ~m-:i L~'U u1m1m-:i L~'U~11J~'lJ'1JlV1~e:i-Ue:i~o'1-:i L~lJ 
LL'1~1-:JL~'U~ L~lJ~'U 1 'Vll.J LL~1 'Vl1n1-:JL~'\.J11lJ~-:JOci11ij e-mvl' 11~~ijei1'U1'1tl'U~i-:i~v'Vl~vi-:i:5'1-:JL tl~ tJ'ULL tl'1-:J 1 ti 
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1 'Llmru~ijm1LLm 'll~'lJ'lJ1'Vl~e:i-Ue:i~o'1-:i L ~e:i'1~1-:i L~'U 1 ~~ijei1'U1'1e:i'4l1~i-:i~e:iV1~e:ii-:i:5'1-:i 
~1lJ1-:J L~'U L~lJ L lJ'U~tl'U~ 011 LLm 'IJ~ rurul'Vl~e:JoLJv~ 0 '1-:J " , .., .., 

m~11 G:<~ 1 ~V1u1 tJ-:Jl'U'llv-:J-rljt11~mP1 L~tJLL -w~?i11~~1rl'ru'lle:i-:i~ruru1V1~e:i-Ue:i~o'1-:i 
cU .... u .... 

~1~'1-:J'U1lJ LL~1 11lJ~-:1011 LLm 'lJ L ti~ tJ'U LL tl'1-:J~'1j'lJ1'Vl~tloLJv~ 0'1-:J 1 'U1~'\..J'U Lf1~e:JoLJ1 tJ'111'1'U L YlPl'lJv-:J 
QJ d I QJ QJ ' .c::11t.d eii QJ Cl! 0 

m1Juru'llom-:iLL'1~'1Jv-:J'Vl'U1tJ-:J1'U'llv-:J1ljm1JV1'10LOru"flLL'1~10011YJm1Juru'llom-:i01V1'U~ 
u ... u 

mm1 G:<G:< 11 tJ'1~ LB tJ~i50Trn'1~~'U~v'Uo11v11~'1J'lJ1~1111~iJ '1JrY~111. 'U'Vll.11 ~d 
1 ~L ll'U 1 t1~1m~ L utiu~-rljlJ'\.J~~n1V1'U~ 

(9)00 

' 

... 

'VllJ1~ (9) 0 

011u~V111~ruru1LL'1~011~11'1-ru-W'?l~ u... ' 

QJQJ odtG.IClt. ..::it. Q,J dill.I QJQJ 

~11'11'\.J'W?l~ L -wmu ~~'lle:iuo 11u1V111?iru ru1V11v'llv~0'1-:J LL'1~ 011~11'11'\..J'W?l ~ , ..... .., , 
e:i-:iri't11~oe:iu e:i-:iri't11~'1l1J LL'1~V1-U1Yi'lle:i-:iriru~m1lJm1~11'1-ru~?l~ 1 ~L ll'U 1 tlmlJ1~ L utiu 

' ' 



"' 'Wl.J1 cici 

11'1Jfl'1'1Tt.JL urn~n , 

1 'Llmru~m1~~~ti~~'11,:il11,:i L~m~n-utiv~1l.J~n1V1'l.J~ 1 'Lln!Jm~'Y111,:i '1~LLvl\l~\l~flfl'1Vl~\I 
Uflfl'11~L lJ'l.J~ m1'1-ru'W''1~,!'l.J 1~v 1 ~tlnlliiV1u1~ L °1i'l.JL~ mnuflru~m1l.Jm1~11'1-ru-WL1~ iil~ LL'l~ 1 ~tl1 

, \I , d.J , 

uV1ururu1im~11 ~b 111fl'11l.J m1iu,:iA'u1~tJm.ifal.J v v , 

IJQJ Cit. Q QJ d .., QJ Q..I ~ 

i:..i 1U i:..i ~ 'IJ ti um 1u1Vl11'1ruru1V11 ti"Uti ~ n '1\ILL'1~n11~11'11U -w '1~ml.1111 fl Vl'l.J ,:i LL'l ~ 111 fl '11l.J 
\I u v , 

zj,:i 1l-11-11~~1~-ru LLvl\I ~\I 1~il11\I~1 LL Vlil\l~tln U~\11'l.J L~ tJ1 nu n1 )~~~ti ~~'11\IVl~ti n11U~V111-W''1~ 
" 6.J , 

1 m~-ruf11~tiULL Vl'l.J ml.J~m ~'Y111\I n1 )fl~\! rl1Vl'l.J~ 
m~11 (9)0(9) \11t1'11,:inti'1~1\l~n·n\.1~ti'l.Jm1il1L-U'l.Jm1Lut11~tJ~ , B'l.J'11Lu'l.Ji;i'ti,:in 

m1muflm1'Llmh,:i 1n~~~ Vl~til1L~ti'U 1 "Um1~1m~t1L llt1,:i1~ml.Jfl11l.Jn11V1u1"Uti\l\11'U 1 ~n~muflm1'l.J , " , 
zj\ILLvl\l~\I 1~tJ~lJB1'l.J1'1L~ti-ru~~'IJtiU1 'Lln11fl1Ufll.J\11'l.Jnti'1~1\l,!'l.J " , 

n1) LLvl\l~\I fll11'1l.Jllii LL'l~VIU1~'1lti\l~fl1Ufll.J\11'l.J 1 ~L U'l.J 1 tl~1l.J)~ L UCJU~{'5l.J'l.J~~rl1Vl'l.J~ 
, \I , dJ 

r11~tiu LL Vl'l.J~mufllJ\11'l.JmlJ111flV1~\I 1~LlJ'l.J1 tlml.J~m~V111,:im1fl~\ln1V1'l.J~ " , 
m~11 (9)0~ m1 .:i~Vl~ti'l ~r11t1-ru 1 ~ LLri r1'1ru ru1 Vl~ti n11'1l v1m1mvi'1 m1ml.J'1ru ru1 

\I u v u u 

Vl~ti.Uti~n'l\I 1~titJ1 t1~'1'Wii '1'1lm~nrl' 1'l.J1'1~'1~'W'111ru11~ml.J'11'l.J1t11'Ll~n L VI~ Lfi~~t1'1~.:i LtJ-w1~ 1 'Llmru 
\I , \I , 

( C9l) L VI~ Lil~ '11 n fl11l.J ~~Vl~ti fl11l.JU n'W~ti\1'1Jti\IV1iJ1 CJ\11'l.J"Uti\l-r\i , ... 

(~) L Vl~'1~l'1CJ , , 

('11) L VI~ Lfi~'11nwti~m1ruB''l.JV1~\IB'l.J 1~~~'1flJflJ11l-ii;i'ti,:i-ru~~~1l.Jn!)V1l.J1CJ 
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" v v 

' l.lcil O d Cit. Q.J di SJ QJ I CU 
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' .. 0 

(C9l) LV!~~1l.J'Yln!)Vll.J1tJn1Vl'l.J~ 
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II 

'WU1 Ci'.ct 

11'lln'OJ'11mum~1 , 

VI~ floLJ fl\P'lf1~-:Jir'Ub tJ 'Umru ~ Vl'l.i1EJ-:i1'U'lJfl'l-r \i:n1Jl b~ tJf1rl 1'\J-ru bb~1 bbvl mru V11f1rl ~ ruru1b ~ 'Ul 1 vi'l.i1m1'U'1Jfl'l-r \i 
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~ fl-:J-ru ~ lil'lllil 1-if fi 1 b ~ tJVl1 tJ rl~ ru ru1'0J:;; ~'U fl1'1Jfl vl fl'Vl'Li1tJ'l1'U'lJ fl'l-r\i 1~~'OJ11t\.11'/llil1-if rl1 L~ tJVl1 tJ n1Jl 
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'U 
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"' Vt 'U 1 Ci'.b 

".i1'lJ0'1'11'Ub Uf1~1 ., ' 
Iv~ f1l.J.ll1'W'U5 lvctbo , , 

Vt~ f1 b f1 ruon bb'1 :::lTif11".itb::: LiJ'U t:m f11)'\.J DU~-!11'\.J'lJ tl-:J ~'\.J".i::: f1 BU f11Wl1:1.J1".i) A'Vt~'l 111f1'1tl-:J 

bb'1:::111A'11:1.J 1 '!Xb lJ'U 1 '\.J(;)1:1.J1::: b ti tJu~-r\i:1.J'U(;)~n1Vt'Ul'l ... 
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~ ... 
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~ u u 

nuVttl1tJ'l1'U'lJtl'l-r\i.ll1tJ 1'Ub1'11~n1'Vt'Ul'l ... 
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\J .., .., d.I \J cU , .., 

hitJ5~m:l.J~ 'Y ty1Vt~t1-LJ't1(;) n'1-:i b lJ'UVtiJ'-:i~tiJ'U 
( rn) b~ti'll".i 1n[!11 ~~'UoLJB b'1'U ti'Vt~ti ~ ~ tyty 1'11 t1-:iVttl1tJ'l1'\.J'll ti-:i-r Jim:::vi 1 f11 ".iB'Ui1~ n~ru::: b U'U 

f11".ioLJl'l'll11'lf11".ibb oLJ\loLJ'U".i1f11tiV1\lb U'U511:i.J Vt~ti m:::vi1m1Ll'ltJ1:iJ'1'1~(;) , 
(~) b~ ti tJ) 1 f1 [!11e.J'1f11nJ5 u~ (;)1:1.J ~ ty ty 1'lltl\l ~'ll~ f1~1'Vt~ti0 '!Xu~ f11) \l 1'U~1 \l ti ti f1 bb uu 

'Vt~BAJUA:l.J\11'UnB'1~1'li1oLJtiUf1'W~tl\l ~l'l'W'111'1 'Vt~tiriti 1 'IX b01'1f111:1.Jb~ tJ'Vt1mbriVttl1m11'U·1m.:i-r\ivV1\l~1mb )\l , ... 

(ct) b~ti'll11 f1[!110 '!Xu~ f11) \l1'U~1'ltltl f1 bb UU'Vt~tlf11U~:l.J\l1'Unti'1~1\l'\lt~tl~'ll<:i::: f1t!Uf11) 

\l1'Urltl'1~1-:J 1:iJtJ5~(;)1:1.J:l.J1(;))1 ~~ 

(b) m1m:::vi15'Um:1.J~n1Vt'Ul'l 1 'Un~m:::'Vl<:i1-:J 
1 '!XtJ~ l'lm:::'V111-:im1A~.:ib lJ'U~l1rl 1'U1'1i-:i 1 'IX ~~'U-LJ'm'1'Ut1'\lt~tif1~ruru1b u'U~~ .:i-:i1'U bb'1::: 1 'IX bb ~-:ib1 tJ'U 

\J 'V \I .., .., \J 

<:i1 tJzjti ~~-:i-:i1'U 1 '!XVttl1tJ-!11'\.J'llv'l-r~'Vl11u nu bb ~-:i b 1tJ'U1 'U<:i::: uu bA~ ti-d 1 E.1'111'1'\.J b 'V1 f'l'llti'l f1<:i:i.JU ru~ f1'11'l 
~ ... u 
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\I ' \I 

1'U'l1'Urlv?l~1'l'LJV'l'V!'Ll11'.J'l1'U'llv'l-r'5ml.J1.11m1 ctrn 1111"1'\l!~'l 
"' 

mvi11 C9lrno 111'.Jzjv~'lJ~m·n~1v1~'UVl~ L UCJ'U Hn'UPl'U~-iie:im=i~'lJ~mn m~Vl11'ln11fl'1'l 
\I \I 

ml.l1~ L UCJ'U~1i1n"U11:Jn-r'1l.J'Ul'l~ 11v111:Jm1'W'?1vi 'W. Pl. k>ctrncr ne:i"U1'U~'W1~11"Uururu~d1 iu'lA'U 
d.3 , u u 

1~~e:i11L-lJ"U111:Jzje:i~mrn~nffiv1~'UVl~Lu1:J"U11n'UPl'U~-iie:im=i~mmn m~V111'lm1A'1'l ml.J'W1~116tlururu~d 
\J \J ".., 

' ., 
~ I.IQ. d 0 Cl.I Cl.I cil I V Q.I 

mm1 C9lrnC9l 111'.J"llvt:JVl'l'l1'Ul'l1lJ1~L'Ul'.J'U?l1'Un'U11:Jm'5lJ'Ul'l':i 11m1:Jf11':i'W?IV1 'W.Pl. k>ctrnct 
\I "' ' 

~ije:i El rlv'Ui''U~'W )~)16/jtJ ru ru~ffi iu'lrJ'U 1~~vl1L1J'U11 l'.Jzjv rr~'l'l1'Ul'l1lJ'W)~)16tlUru ru~d 
\J .., u \J .., .., 

n 11vl1LiJ'Un11L~vi'l1 ~ L -lJ'U r:J~ 'l'l 1 'U v11 l'.J L '\/! l'l LL vi'l n 11n1 ~ Vl1 iJ'Ulj '1 n ~ru ~ L {J'U rr~'l'l 1'U 
\I ' \I 

ml.l1~ L UCJ'U~1i1n"U11:Jn-r'1l.J'Ul'l~ 11v111:Jm1'W'?1vi 'W . Pl. k>ctrncr ne:i"U1'U~'W1~11"1Jururu~d1 iu'lA'U 
d.3 , " u 

1 ~v11 L iJ"Um1L ~e:ii'l 1~L1J"Ur:i~'l'l1"Uv11m 'V!l'l LL vi'l m1m~Vi1iJ"Ulj'1n~ru~L1J"Urr~'l'l1'Um1.1'W1~11"1Jururu~d 
\J , 'U "" 

mm1 C9lrnk> 1~m~Vl11'ln11fl'1'l ml.lU'lJ;gnfn'l ~1Un'l1'U n.'W.1. ~1i1n'l1'U n.'W. 

~111rn'U'lJ1~1.11 ru LL"'~'V!u11:J'l1"U5'U~ L~ 1:J1-ii v'l~1:u n'U '1'viVi11m'l?1~1'l m:uu 'lJ;g n "'1'l me:i'UiJ m1 n1'1'l 

oLJ1)1"ljf11) LL"'~'WU n'l1'U116llf11) LL"'~rl1'\l!'UVl'l'l.JD)~:U1ru 11m~'l f11)vl1LiJ'Um15'U1vii5mh L -lJ'U L ~v)e:J'l-r'U 
n11vl1LiJ'Un1)1'11lJB1'U1 '1'\l!U1~'1Jv'l ml.JU ru;a nm'll'lll.J'W) ~ 11"l!Uru ru~d .fl1l'.J1 'U'V!n~'U1'UU'U LL~1'U~ 

~ ~ ~ 

'W1~116tlU'lJ'lJ~ffi iu'lr1'U 

'Wmvn 'lJ1~1:JVlB ~'UVlTiv'111 
' ., "' 

'U11'.Jn1'5:U'Ul'l) 
"' 



., 
'Vl'Ul ct~ 

11'llfl\J\11'Ul'\Jn'tfl , 

Vim EH VII'! :- b VII'! t:.rn 1 'LI m1'\J1::: fl11"11 i-w1:::11'l!U ruru~m.J-1.rd' AB b ~ B 1~fl11~1 b 'Ll'Llfl11-.ij \Pl~ tJ-.ij' 1'1~1\1 
1 ~ u u 

m1:::m1u~V111w?l~mfl1'j1:WmmJm1uBu~ ·nu~bll'Ummj11'Ub~Enn'U ll'lt.1m1n1V1'Ul'lLnrusriml>l1j11'Un'11.:i 

L ~B 1 ~V1tl1t.1.:i1'U'UB.:i-r!'Vlfl LL l-i.:itl11 U1 i L ll'U'Vl~nuBu~ 11'1 EJ~.:iL °iJ'Um1LtJl'l LeJEJiBl;J'1vlB?11u11ru'll'LI 1 ~mn~~l'l 
L ~B 1~Lnl'lm1:J.J1u1.:i1"1 LL'1::: L tJl'l fam?11 ~iim1 LL -U.:ii'Umh:i L ll'Uu11:J.J iim1~1L 'Ll'Um1-.ijl'l~B-.ijl'l~1.:i~r\'1-U.:iil.:i 
i'1>1riu1:::?1.:iri''UB.:im11 -U.:i1'U Lll'U~1rl'ru;.:i\l:::nB 1 ~Lnl'lm1:J.Jfi':J.Jfi11'Um11 -rr~1tJ L~'U l'Jm111.:iLLeJ'Um1~1 L'Llm1'U , u , 

LL'1:::i1m1u1:::ciJ'UeJ'1fl1';iuB~.:i1'U;\l\l:::vh1~m';i-.ijl'l~B-.ij1'1~1.:i:Wu';i:::~VJ5m-w LL'1:::u';i:::~Vl5 eJ'1 ';i1l.J~\IL ~e:i 1~Lll'U1 u 

1'11lJ'Vl~fli)))lJ1D'\J1'1 lJfll';jci\Jb?l~lJ 1~.fl1flU';i::!'ll l'lJ'UlJci1'U11l11 'Ufl111'111\l?ltl'\Jfl1';j-.ij\Pl~tl-.ijl'l"5'1\l.fl1fl1'~zj\I L U'U .... 

:J.J1 l>l ';i n1';iV1~.:i L ~ e:ii:l e:i.:i tl'UU'1J'Vl1fl1';i'Yl \I ~l>l LL'1:::u ';i::: -w ~ ~lJ'lJe:iu 1 'W n1';i-.ij l'l~e:i-.ijl'l-;ij 1.:in1 A1'j1 '\J';i::: n e:iunu 

:J.J11'l';ifl1';i~'U "l L-d'U m1-.ijl'l~B-.ijl'l"5'1.:ii;i'1EJ15m';iV11\IBLR flVJ';je:i'Lln~ zj.:i\l:::vh 1~Lnl'lm1:J.J1u1.:i1"11 'Um1v-hL'Ll'Um1 

-.ijl'l~e:i-.ij1'1~1.:imfl-r~ B'U\J::: b ll'Um1?1~1 .:im1:J.J b zjmr'U 1 ~n'\J?11u1';iru'll'Ubb'1::: rie:i 1 ~Lnl'le-1'1~num';i-.ijl'l~B-.ijl'l~1.:i .... 

mfl-r~ 1 ~L ll'U~EJe:i:J.J-ru ll'ltJ~11 u ~.:i'11L U'Uvlm1>111-w1:::11'l!ururu~.;f 
.. u u 



"v'lu 1 (9) 

11'1lfl'1'11'Ub 't.Jfl~1 , 

-rn~1f111lJ?t:::a11'1LL'1:::f111lJL U'U1::: L uCJrn1E.Ju~BCJ"!Ja.:iu1mija.:i ( uuu~ l!:i) 

YUL l!:Jctbo 

1m1 ru 1'LIVi <9lr£ lJm1fllJ YU'!. l!:ict'o:>o 

l ll'Uu~ l!:i 1 'U-r'1lm'1u'1'1u'U , 

?flJ L~'1Yli::: L..J1a ~~1lJV111:U11'1.:i mru u~'UVlil VlYl CJ111.:i m iJYl1:::11'111a.:im11 u1l'l ln~11 
~ ~ 

1~'\.Jwmfll11 

fa CJ~ b U'U fl11?flJfl11 LLm "IJ b ~lJ b~lJfl~"v'llJ1 CJl1vl1CJ m1-rn~1fl11lJ?f :::B11'1 bb'1:::fl11lJ b U'U1::: bu CJ't.J 
cl tJ I.I d 

b 1CJ't.J1BCJ"IJB'l't.J1'ULlJB'l 

~ 'lVli 'l~ i::: n1ru11'\.J)VJlfl~1 "1 1 ~I') i1Yl "J:::11'llU ru ru~~'U 111vi CJ ri 1 ll 'U:::tl 1 ll'1::: Ei'U EJ BlJ"IJ B 'l , "" 

?tm'Ll~uf!J~~LL vi.:i'll1~ vl'.:iv1a 1 ud 

lJ11'li1 (9) Yl1:::11'lluf!J~~dl1EJn11 "~1:::11'lluf!J~~-rn~1m1lJ?t:::mvill'1:::m1mll'U 
cl ,q SJ ti ~ Q..I .J 

i:::lUEJ'ULiCJUiBEJ"IJB'lU1'UllJB'l (tlUUVl l!:J) Yl.1'11. l!:i<tbo" 

mm1 rn 1 ~ EJ m~ n f111lJ 1'LllJ11'111 l!:i LL vi-:iYl i::: 11'llu riJ ~~ -r n~1 f111lJ ?t::: m l'1 LL'1::: 

f111lJbU'Ui:::l UCJ't.JL~EJU~BEJ"IJB'lU1'Ubija,:i Yl. 1'11. l!:Jct<.nct bb'1::: 1m-Um1lJv1B1 udbb Vl'U 

"lJ11'111 

b ll'Uvi''U 1 u,, 

lJ11'111 

L~1V1u1~" LL~::: "11'llm1?i1'UVJB'l~'U" 1'Llmvi11 c£ LLvt'lYl1:::11'lluf!J~~-rn~1m1lJ?t:::B11'1LL~:::m1mll'U 
1:::b UCJUL1CJu~BEJ"IJB'lU1'Ubl'.iB.:i Yl . 1'11 . l!:Jct<.nct bl'1::: 1moUfl11lJv1B1 udbb Vl'U 



"' Vl'Ll1 ~ 

11'1ln\l \) 1 m un'\11 , 

"" L~1'Wi1f1\11'Ll~tl\ln'Ll" VllJ1EJfl11lJl1 

(&i) m EJne:i'lfi m1u~vi11~1'Ll~\IV1lVJ ~1vifo 1 'LlL 'IJV1ti'lfim1u~vi11~1'Ll~\IV1ll'l 

(~) 'Ll1EJf1L Vll"llJ'LlVI~ ~1Vl~'\J 1 'LlL 'IJVI L Vll"l'\J1'1 

(rn) 'Ll1EJf1e:J\IAf111'\J~Vl11~1'Ll~1'\J'1 ~1Vl-r'\J 1 'LlL 'IJV1tl\1Af111'\J~Vl11~1'Ll~1'\J'1 

(Ci'.) ~l111'1lf111f11\I L Vl'WlJVl1'Llfl1 ~1Vl-r'\J 1 'LlL 'IJVlm\IL Vl'WlJVl1'Llfl1 " , , 
(ct) 'Ll1EJrnl'.Jti\liVlEJ1 ~1Vl-r'\J 1 'LlL 'IJVI Ll'.Jti'liVlEJ1 

(b) ~u~vi11ti\1Amtl nfl1ti\1~1'Ll~ti\l~'Ll~'Ll ~1vi-ru 1 'LlL 'IJVlti\I fimtlnme:i\1~1'Ll~ti\l~'Ll,f 'Ll 
" CV V vd I 

"'W'Llf1\11'LlL\l1Vl'Ll1Vl" VllJ1EJfl11lJ11 

(&i) tl'1VJti\I fi m1u~vi11~1'Ll~\IV1lVJ LL'1~1e:i-:itl'1 viti\IA m1u~vi11~1'U~\IV1lV1 ~1vi-ru 1 'LlL 'IJVI 
C Qo I V CU 

tl\lflf111'\J1Vl11~1'Ll\l\IVl1Vl 

(~) tl'1viL VlP1U1mL'1~1tl\IU'1VJL Vll"1U1'1 ~1Vl~'\J 1 m 'IJVIL Vll"1U1'1 

(rn) tJ '1viti\IFif111U ~VI 11~1'Ll ~ 1'\J '1LL'1~1 ti\! tJ '1vitl\IAn11'\J ~Vl11~1'Ll~1 '\J '1 ~ 1Vl~'\J 1 m 'IJ VI 
C ~ I 0 

tl\lflf111'\J)Vl11~1'LlVl1'\J'1 

(Ci'.) t.J'1 vim \IL Vl'WlJVl1'Llfl1 1tl\ltl'1 VJ m \IL Vl'WlJVl1'Llfl1 ~el 1'Ll1EJf111L 'IJ(il LL'1~~~1EJ ~el 1'Ll1EJf11)L 'IJ(il 
, , \J \l \I 

(ct) t.J'1vi Ll'.Jti'liVlEJ1 LL'1~1ti\ltJ'1vi Ll'.Jti'liVl EJ1 a1V1~'\J 1 tlL 'IJVILl'.Jti\liVlEJ1 

(b) tl'1 vi ti\! fi mtl nri1ti\I ~1'Ll~ ti\! ~'Ll~'UbL'1~1ti\lu'1 viti\I Fi mtl nfl1ti\I ~1'Ll~ ti\! ~'Ll~'Ll ~1vt~u 
1 m 'llt'lti\1Amunmel\1~1'Ll~ti\l~'Ll,f 'Ll 

' 
"11'llni1~1'Ll~e:i\ln'Ll,, vimEJfl11lJ11 e:i\lfim1u~vi11~1'Ll~\1Vlll'l L vil"lu1i;:i e:i\lr! m1u~vi11 

"1'Ll v11ui;:i n 1\ILVl'WlJvt1'Llfl1 Lrlti\l~Vl m LL'1 ~ti\! r1 mtl nmti\1~1'Ll~ e:i \I ~'Ll~'Ll~iJ f1!JV!ll1 EJ~vi ~\l~'Ll" 
mt'l11 ct 1 ~ EJ rn~ n fl11lJ 1iJlJ1VI11 ct LL °l'i'l 'W 1~ 11'1lu C1.J rQ'~H n'\11 fl11lJ ~~ e:i 1 vi LL'1 ~ 

fl11lJL D'Ll1~L UEJUL~tJ'\J~tlEJ'IJtl\lth'LlLrlti-:i 'W . Pl. ~ctrnct LL'1~ 1 vt1<fffl11lJ~tl1 tldLL Vl'Ll 

"mt'l11 ct 1~-r'1lJ'LlV1~11m1m~vi11\llJV11VJ1 vi mL'1~-r'1ll'LlVl~11 m1m~vi11\1'11611ru'16l.J ... ... , 
-rn'\11f111Vl1lJ'W1~11'11UC1.)rQ'~d LL'1~1 ~lJel1'Ll1\ltl tin f1!] n 1~Vl11\ln1Vl'LlV1eJV111rl1611lJ L iimJ hJ Ln'LleJV111 

~1tJ'W1~11'11U (1.) rQ'~d EJ n L l'Ll rl1611lJ L ii EJlJ LL'1 ~ n1Vl'Lll'l n\l f111~'Ll L ~ e:itll)u~ f111V11lJ'W1~11'1JU 'l)rQ'~d 
.Jf \Id 1 'Ll~1'Ll~ L~ EJ1 tlUel1'Ll1\lVIU1~'1J tl\I LL~ '1~f11~Vl11\1 L l'Ll LL~ f111tl tl f1f1!)f11~Vl11\I n 1Vl'Lll'leJ V111 

A 16) ) lJ L ii EJ lJ LL '1 ~ EJ n L l 'Ll A 16) 1 lJ L ii EJ lJ L ~ EJ 1 nu n 1 ) ~VJ n 1 ) ~\I tJ n n '1 LL '1 ~ lJ '1 i;J tl EJ 1 ~ L lJ 'Ll el 1'Ll1 \) 'IJ tl \I 
;..J" " 

-r'1lJ'LlVl~l1f11)f1)~Vl11\llJVl1VJ 1 VlEJ ... 
f11) tl el n n D f11~Vl11\In1 Vl'Ll VJeJ VI 11A1611lJ L ii EJ lJ L~ EJ1nun11~ l'l f11 )~ \l tJl) Q'1 LL'1~~ '1 i;J tl EJ 

'1~n1vt'Lll'leJ m1fi1511lJL iiEJlJ 1~LLVln~1\ln'Ll lVJEJri1\l\li.1-:itJ~mru~"t.Jfin'1 LL'1~lJ'1i:.Je:iti 1~EJ~L 1mm1~VJ 1,nu 
;..J\J " 

'1n'!1ru~f111 L nu 'IJ 'Ll LL'1~n1 ~VJ~ \ltl l] Q mL '1 ~~ m,J el EJ 11lJ.Jf \I vl 'Ll'Yl 'LlLL'1 ~ fl11lJ~lJA11 'Ll f11) L n '\J 'IJ 'Ll 

LL'1~n1~VJ~\ltlDf1'1 LL'1~lJ'1i:.JtiEJ n1~ 
;..J\J " 
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Vl'U1 m 

')1'1lfl\l\l1'ULUn'l~1 , 

n{]m~V1')1.n!tJ L~e:i 11ii'th~mf111 tJ')1'1ln'1'11'4L um~1LL~1 1 -ITT .Uu.:ifi'u11ii'" 

lJ1V1')1 b 1 ~L ~lJfn1lJvltl 1 u-d'L U'UVllJ1~ m/ (9) n1')~~f11')~.:Jtlnmrn'1~m1 ~m.J lJ1vi')1 
d..J,, " 

mcd(9) mm1 med~ mm1 mei'./m LL'1~lJ1m1 mei'./Ci'. LLvf.:J'W')~')1'1lUf!JrY~-rn~1m1lJ'1~m~Lrn~ 

fl11lJL U'U')~ LU EJUL~EJU~tJEJ'1JtJ.:JU1'ULiiti.:i 'W. Pl . ~ctmct 

"~l.11~ m/(9) 

n1')~ ~ m ')~.:itJ fi n'1 LL'1 ~lJ'1 ~ e:i EJ 
d..J,, " 

l-J1V1')1 med (9) n1')Ltlt.J '1J'U LL'1~fi1~~~.:itJnnmL'1~lJ'1~tJEJ 1'UL'1Jvi~'U~'1JtJ.:J')1'1Jn1')?i1'UY!'ti.:J~'U 1~ 
::...J,, " 

1 ~L U'Uvti11~ LL'1~el1'U1'1'1J ti .:i ')1'1l n1')~1'UYl'ti.:i ~'UJ'U LLvi 1l.l')1lJ5.:i tl.:J fl f11 ')U~Vl1 ')?i1'U~.:JVl1~ 
1 'Ll n1')~1 L i1'Un1')VJ1l.JJ')')flVl~.:J ')1'1Jn1')?i1'UYI' tJ.:J~'U\l~lJtlt.JVllJ1EJ1 ~Vlt11EJ.:J1'U'1Jv.:J-r~ vt'1m1'1l n1') 

?i1'UYl't1.:i~'U ~'U')1lJ~.:i e:i.:ir-1 f11')t.J~V11')?i1tJ~.:ivt1'~ vt1e:i Lti n'1l'UL U'U~~1 L i1'Ll f11')vt'1e:iv11~~lJ nt.J')1'1Jf11') 
" 

~1'UYl'e:i.:i~tJtl11ii' ml.lvt~rnnru'f115m') LL'1~L1v'U1'1J~m~Vl')1.:JlJV11~1V1E.Jn1vt'U~L~EJtl')~m1111m1'1ln'1'11tJLun~1 , 
~.:id n1')lJtJU 1 ~Ltl n'1l'U~1L \i'U n1')Vl1v~1lJ~1 L ii'Un1')~.:J mh1 m ~~tll1 L U'Un1'~~1lJ'1.:IVJ'Uvi1lJnDVllJ1EJ 
111i11E.Jm') 1~Ltin'1l'U~1lJ'1.:JVl'U1 'Un'1m')'llti.:i-r~ LLvivt~mnrusn 15m') LL'1~L1e:itJ 1'1J~m~V1')1.:ilJvt1~1 VIEJ . .... 

ri1vt'U~~.:i n~11 vi'e:i.:i r1Tu.:i 5.:ivt~ n Lnru.nmlJ nDvtl.11 E.J111i11E.Jf11')1 ~L ti n'1l'U~1lJ'1.:IVJ'U 1 tJ n\l n1')'1Jti.:i-rji 

t]')~ne:iuli11EJ 

~.:itJl) QnLL'1~~'1~tJEJ~ ~ ~Lnt.J 1\ii' ')1'1Jn1')?i1'UYl'ti.:i~'U vt'1t1vtt11m1'U'1Jtl.:J-r!VI~ B')1'1Jn1')?i1'UYI' V.:J~'U~'U 
')1lJ~.:imr-lm')u~vt1')'11'Ll~.:ivt1'~vt'1t1Ltin'1l'Ll~11ii'-rulJe:iuvtmE.Jmm')')fl'1ti.:i zj.:i~1Li1tJm')~~Lnu~e:ilJiJr51m\l 
tl11tJ~1Lfrum') 1-U vt1vmtl')~ LEJ'1ltJ'11ii'vi1l.l-LJ'e:ivin'1.:i~v11 H1~vt11.:in'ULL'1~mlJvt~mnrusn 15m1 LL'1~L1m.i 1'1l 

d 1 0 

Vln1~Vl11.:JlJVl1~ VlEJn1Vl'\.J~V11l.1111fl'1tl.:J 

1'Umru~11'1! m 1?11 'UY!' e:i.:i ~'\.JVl~tl tl.:J An 11t.J ~'\t111?i1'U ~.:i Vil~ 1\ii'-rrnJ tJUVllJ1EJ\)1n11'1! f11';j 

?iTuYi'v.:i~'U~'U 1 ~L U'U~ ~1L i1'Lln11Vl1lJ11')fl'1tJ.:J m ~~tll1 L U'U n1'~vl1 fl\)f11')'Utin L '1J viml.lnDVllJ1 EJ111i11 EJ 

m1~~~.:ie:i.:ir-ln')tlnfl1v.:i?i1tJY!'t1.:i~'U 
1~LU'\.Jvti11~'1Jv.:J11'1ln11?i1'UY!'ti.:i~'U~'1~L~EJnLtlUA1511lJLUEJlJn11LtlU '1J'\.J LL'1~n1~~~.:itll)Q'1 

LL'1 ~ lJ '1 ~ti EJ\11 n ~ ~ L~ EJ1oLJ ti .:i VlllJ eJ vi 11~ ri 1Vl'U ~ 1tJ-LJ'tiri1'\t1'U ~'1J ti .:iY!' ti .:i ~ 'U zj .:i vl v .:i hJ L n 'LIB vi 11~ ri 1 Vl'\.J ~ 
'U " 

1tJnDm~V111.:i 

n 11 ~ ~ n 11 '1J ti .:i L ~ EJ 5'Uvi')1 EJ LL '1 ~ 'U v .:i L ~ EJ 1 l.l er 'U vi 11 EJ vi 1 lJ n D,,, lJ 1 EJ 11 Iii' 1EJL';i.:i.:i1 '\.J 1~LlJ'U1 tJ 

VlllJ nDVllJ1 EJ111i11EJ L ').:J.:J1'U L l'ULLvi1 'U mru~lJ'1Jv.:J L~EJB'\.J vi11 EJ'\t1~B'Utl-l L~ EJ 1l.IB'UV1')1tJU'Uv ~ nu~-:itll) Q'1 

LL'1~lJ'1~v EJ~ ')1'1ln11'11tJYi'v-:i ~'U~ ~ Lnu 1 ~11'1! n1')?i1tJY!' v.:i~'U V1~vvtt11E.J.:i1'U'1J e:i.:i ~~vt1v 11'1ln1') " .... 
~-mYi't1.:i~'U~tJ11lJ~.:it1.:ir4 m ')U~V11')?i1tJ~.:i,,,1~,,,~t1 Lti n'1ltJ~h1-rulJvuvtm CJ 1 ~~~Lnu LL ~.:i 1 ~m!n-:i1tJ 
L~1vti11~vi1lJnD'tt1lJ1 E.J111i11E.J L ')-:J-:J1'UlJ1~1L i1'Ll m1mlJnD'tt1lJ1EJ'i11i11EJ 11.:i.:i1'Uvit11 tJ zj,:iy.iiJ'n-:i1'\.JL~1,,,iJ1~ 
~.:in~ 11vltl-l L~lJ~1 L \i'U n11.fl1CJ1 'Ll'11lJ1'Ui!U LLvll'\.J~lvWu LL~,:) L~tl~'Uri1Vl'U~ L 1m~.:i n~11'\t11 n'Wi! n.:i1'U 
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Vl'U1 ~ 

'j1'1Jfl'1'11'UL '\Jn'\~1 , 
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\J • ., 

1 'LI'V'l1~11'1Juqiqi1id 
(ct) LL~'l~-:iAru~m~m1lJm1L~ti~'111ru1V1~titJ5u~m1ticJ1-:iV1~-:iticJ1-:i1~mlJ~Aru~m1lJm1 

lJ El lJ VI lJ1 CJ 

(b) tJ5u~ m15'LI1~mlJ~Y11~ 11'1Ju 'YrY~d'Vl~ti n!J'Vll.11 CJ5'Uuqi tY'~1 iX L U'U tl1'U1'1V1u 1~'llti -:i 
4 .J Q.J Cll 

Aru~m1l.lm1 'Vl1til'l1lJY1Aru~1~lJ'Ul'l1lJEJU'VllJ1CJ ... 
lJ1m1 (9)0 m1tJ1~'1JlJ A ru~ m1lJ m 1~ti-:irl m1lJ n11mtJ1~'1JlJ hJU' ti CJ n11~-:iV1~'l'llti-:i • • 

\i1'U1'Un'S'1lJn11~'l'VllJ~ ~'l'1~L U'Utl'l ritJ1~'1JlJ • 
1 'LI n11tJ1~'1JlJA ru~ n11lJ n11 C11tJ 1~ 51'U n 11lJ n111lllJ1tJ1~'1JlJ 'Vl~ti 1llti1'1tJ nu~V1u1~1vi' 

• • 6J 

1 iX~tJ1~'1JlJL~ti nm1lJ n11A'U'Vl~'lL U'UU1~51'U 1 'LI~UW'1JlJ • • 
n11lU'10CJ~'lJ1~'lJtl'l~U1~'1JlJ1 iX~ti L~CJ-:i.U1-:imn n'S'1lJn11A'U'Vl~'l 1 iXn L~CJ'l'Vl~'l 1 'Un11n'lA~LL 'U'U • 

C11A~ LL 'U'UL~CJ'l L vh n'LI 1iXtJw51'U1 'LI~tJ1~'1JlJtivn L~CJ'l L ~lJ~'U~ n L~CJ'l'Vl~'lL U'UL~CJ'l~'ll1~ • 

mm1 (9)\!:i 

m1-ilu-:il'i'u 1~CJv'U falJ , 
mm1 (9)rn 1'Lim1u5u~V1u1~mlJY11~11'1JuqitY'~d 1iXAru~m1lJm1V1~vAru~m~m1lJm1 

rltl1'U1'1titi n r11i-:i L U'U'VIU'l~BL~CJ n~zj-:i LM CJ1-U'v-:im 1 i.1''1v CJ r11V1~v 1 i-1~-:i Lti n '111'Vl~v11'1~ 1~ 1 m L ~v 
tJ1~nvum1~'111ru11vi' 

mm1 <9l<i'. L~BU1~LCJ'll'U'1'Un11n1tlU~LLnn11UWnvUn'1n11~1'11'11LLn~n1'Vl'U~lJ1mn11 
\J 

L ~ v ~'l L'1~lJ LLn ~ '1UU '11i'LI1i.1~tJ1 ~ n ti u n '1n11~ 1~l'l1'11lJ11 titJ ~ u~ l'l 1lJ'V'l 1~11'1JU qi rY~ O'\Jud1vi' 

1 i-1-r~lJ'U l'l ~11m1m ~vi11-:i Ln~m LLn ~'1'VI mru '1~ CJ r11 LL 'LI~i11'llti'l A ru~ m1lJ m 1rl tl1'U 1 '1v v n n!J m~Vl11'l ... 
~-:i~e.itud 



,, 
Vl'U1 Ci)(;Y) 

' 
L"lJ i1'Un'1'11'\.JL tJn'lj1 

' 

0 - OJ ' (C9>) n1Vl'UVl'U'UVl'Uv.:i'1m 

(l!:J) n1Vl'UV!Ui~L.flVl'Uv\I h'l~h«11r) 
0 CIJ ,..J cud~ J"d I 

(rn) n1Vl'UVIVI" mn ru"Vl Ln t:J1ntJVl111\1 L 'U vVl LLe.J'U ~.:J LL"~ n1 i rl v '1 ~1\1 b \1~1 «1111~\I {I] v\lij 

h'lin«1111vi'1t:J 

(Ci'.) n1Vl'UV11'ULL"~L1"1~1«11111'ULL"~L1"1LUVILL"~UV1 h\1~1«1111LL"~ L i.:Jin«1111 

(ct) n1Vl'\.JVIVI~ mnru'fi ifimi L1v'U 1 'U LL"~1J1m~1'\.J L~ t:J1ntJn1i~1«111lVl~v n1i'!hLL VI"~ ... 
CV I .f tV ,c:J OJ 

LL"~ 111VILL111\IL'Uv'11111 Vl () n '1 'U" n 'ljnJ ~ 
\) ' 

(b) n 1Vl'UVIVI~ mn ru'fi ifim ~ LL"~ L1v'U 1'lJ L~ t:J1nun1iV1 LL"foij1f1111J '1~v1V1 L~ t:JU~v t:J 
\) 

mt:J 1'LI1 ~.:i~1«1111LL"~1 i\li n«1111 L~v 1 ~nn(l]m11111J'1'U~ n'ljru~ mi~vi 1 ~ij n1ii1m11JV1~vn1~V1'Ut:J~1JmJm.J 
\) ' \) 

LL"~~\ltJ5Q" m~i~u1ml1~\I n1ii~u1t:Jmm111 i11Jfi\lmi~vi 1 ~ijmii'.Jv.:in'UiJ1 ~LnviL V1~~1m'l! 
LL"~uv\ln'Umi~~U1vi'Uv.:i 1ifl~vi~vVl~v1 ifli~u1vi'11n«1111 LL"~"'U~n'ljru~'Uv\l~tJnu~\11'U1 'UL i\1~1«1111 

' \) :..J 

Lrn~Li\lin«1111 

(b'll) n1Vl'UV1VI~ mn ru'fi ifin1i L1 v'U1'1J LL" ~1J1 m ~1'\.J n1 ~'U'U~\I« m1 tJ EJ\I b \1~1« 111l LL"~ ... 
n1~'U'U~\I L dv«1111'11n 1 i\1~1«m1 UEJ\1'1fl1'U~'li1LL VI"~ LL"~~VI LL~\I L dv«vi1V1~mhwJ1 t:J L dv«1111 

(~) n1Vl'UV1VI~ mnru'Yl1 'Un1~~V1 LtltJcLJv1J"'Uv\1«111l~L cLJ1~L i.:J~1«1111 LL"~L dv«1111~vv n'11n 
\) \) 

1 ~\1~1«vi1 L ~vi.Ji~ 1t:J'U'U1 'Un1im1'1'1vtJUv'Un~uLL"~L~t:Jnfi'LILdv«1111 
(~) n1Vl'UV1VI~ mnru'fi 16mi LL"~ L1v'U 1'U 1 'Un1i~'UV1~ L Dt:J'U n1iL Yi n'1v'U n1~~'\.JV1~ L Dt:J'U 

LL"~flru'11JU~'Uv\1Uflfl"zj\1'1~ 1vi'-ruLL~\l~\I L U'U~-Jn\11'Um1'1 L if\«1111 
' ' 

n1~vvn n!J m~Vli1.:J \1111J1i~f\Vl~\I 1 ~'111J1 ~'1 n1Vl'UV1VI~ nLnru"fi ifim~ Vl~v L1 v'U1'1J 

1 ~ LL\11 n~1\I n'U 1vi'mml'LlV1'Uv\1«1111 LL"~tJi~ L.flVl'Uv\l L i\1~1«1111 

V11J1V1 l!:J 

n1itJi~nvun'1n1~~1«1111 

mm1 C9lct ~11JiJ1 ~0vitJi~nvun'1mi~1«1111 L l'ULL1111vi'fo 1 um~'l!1111'11n~v~'l!1111 

1 1 "~1 .., '"""" .J 1.Jo 1 m~vvn um~'l!1111 VILi.J'U tJ11111JV1"mnru'Yl 1omi LL"~L.:Jv'U 'UV1n1Vl'UV1 'Lin!Jm~Yii1\I 

1J1m1 C9) b ~zj\ltJi~'1.:JA'1~tJ~~nvun'1mi~1«vi11~d'Ur11'Uv-ru1 uv'Uru1111~v'U1t:JVJ~L -U t:J'U 
\) '" 

~~v1Jvl1t:JLLe.J'U\11'\.Jn1iUWnvtJn'1n1i~1~\1llzj\lv 81.:iiJv t:J{l]v.:iiji1 t:Jn1~ vl.:J~v 1 ud 
(C9>) 1'LI L~v'U tJ ~tJW'1\IA'1~L~1JtJi~nvun'1mi~1«1111 
(l!:i) zjmL"~~v V'Uv.:J~'Uv-ru1 u v'U ru1vi V11 n~'Uv-ru1 Uv'U ru1111 L lJ'LI'Ll~u flfl"l'i'v\I ~'LI LB n'11i 

\J \I , "' \I , .., , 

LL'1 V).:J n1iL U'U'Ll ~Ufl fl" vl1 t:J 
' 



SJ 

Vl'U1 Ci)~ 

'i1'llfl'1'11'U L i.mi~n 
' 

(rn) ~t:n'U~~\l b 'i\ISJJ1~\ll1m1~ L 'i\l~f1~\ll1 
(~) 'i1tJ'1~LBtJviL~tJ1 nu h\ISJJ1~\ll1 h\l~f1~\ll1 LL'1~f11'i~1L 'Ll'Uf11'iSJJ1~\ll1 \ll1:W~n1Vl'Uvi 1 'U 

.J 
f1!Jf1'i~Yl'i1\1Ylvvf1\ll1:Wl.J1\ll'i1 CiJ~ (CiJ) (l!i) (rn) (ct) LL'1~ (b) 

l.J1\ll'i1 Cilfri 1"Wn1'i~'11'iru1A'1'11v'i'u1uv'i~1\llm:w:w1\ll'i1 Cilb 1~i1flru~f1'i'i:Wf11'i 
QI 0 CV QJ .J .q 11.1 ~ QI .q I Ill.I ' 1" ~ .J QJ 

u'i~'11'1\IVl1vi L 'Wv'W'11'it\J1 Vlfl11:WL Vl'U'llvULLt.J'U\11'Uf11'i u'i~ f1vUf1 '1f11'i'.IJ1~\ll1 LL'1~ Vlfl11:WL Vl'ULf1 tJ1f1U 

A1'11v'i'u 1 Uv'UCU1\ll ~\1'9lv 1 u-d' 
' " 

(CiJ) 1 'U f1'i\I L Yl'W :WV11'U fl 'i U'i~ f1 vU ~1tJ~l1 'i1'llf11'i f1'i \IL Yl'W:WV11'U fl 'i L U'UU 'i ~ 51'U f1'i'i:W f11 'i 
' " ' 

~LL Yl'Uf1'i:Wfl1Ufl:W:W'1~~ ~LL Yl'U f1'i:Wfl1Ufl:W hfl ~LL Yl'U f1'i:W btJ51Bf11'i LL'1~ ~\I L~v\I ~LL Yl'Uf1'i:W h\l\11'U 
\I , \I , \J \J 

ti v IJ o v QJ tlo .¥ .JcJ v \llmVI f1'i'i:W mL Yl'Uf1'il.Jv'U1l.J tJ mL Yl'U~ 1'U f1v'U1l.J tlf1'i \IL Yl'W:WV11'Ufl'i LL'1~ t.J V1'U1 tJ f11 'i L '1J\ll'1Jv\l'W'UY1Yl 'i~U 
, \J \J , \J , 

1'UA1'11v'i'u1 rnJ'Uru1\ll L U'Uf1'i'i:W f11'i 
' " 

(l!i) 1 'U~\IVl1vi5'U'Uvf1'11f1f1'i\I L Yl'W:WV11'Ufl'i tl'i~nvu~ 1u~11'i1'llm'i~\IV1l vi L lJ'Utl'i~'51'Uf1'i'i:Wf11'i 
' " 

Yl'i''W tJ1 f1'i51'i:W'll1~LL'1~~\I Lnvi~ vl.J~\IVllvi -Xv\! ~'U~\IVllvi 'U1 mL 'WYl ~~151'it\J~'1J~\lvt1vi btl51Bf11'i 
' 

LL'1~~\I~ v\l~\IVllvi v (1)~1Vlf1'i'i:W~\1Vll vi ~LL Vl'Uv\lrl f1'iUf1fl'iv\1~1'U-X v\l~'U'Uv\l~'U~~ 'i~U 1'UA1'11v'i'u1 Uv'U CU1\ll 
, \J , , "' 

1 ~'111uviuqi ~~l.J1(1) 11 CiJO l.J1 (I) 'i1 CiJCiJ LL'1 ~l.J1\ll'i1 CiJ(.11 m 1-Uu\I flULLn f11'iU Bu~Vli11~'1Jv\I 
fltu~ m'i:wm'itl'i~'11~'IV11vi 1vitiv'U fa:w 

' 
mm1 Cilc:i L~v'U1tJYl~L u tJ'UL~'i'uf\'1·1.m-ru 1 Uv'UCU1\ll LLrt~ 1~m1'1~vuA1'1Jvfo 1 Uv'Uru1\ll 

, "' , v 

LL'1 ~ LLt.J'U\11'U f11'iU'i~ f1vU fl'1 f11'iSJJ1~\ll1 \ll1:Wl.J1 \ll 'i1 CiJ b 'i1:W~\I L v f1~1'i LL'1~VI~ f1 i'i1'Ul1'1 f1~ v\I fl 'iU'11'U ... " 
\ll1:WVl~mnruo;115m'i LL'1~L~v'U L '11~ n1Vl'Uvi l 'Uf1!)f1'i~Yl'i1\l~vvf1\ll1l.J:W1\ll'i1 Cilct LL~1 1 ~L~'Uvflru~f1'i'i:Wf11'i 
U'i~'11~\1Vllviffi 'i\ISJJ1~(1)1J'U~\lvVL ~v~'11'itu1 l ~m1:w L ~'U'llvU LLt.J'U\11'Uf11'iUW f1vU fllilf11'iSJJ1~(1)1 

" 
m'i~'11'iru11 ~m1:w L ~'U'llvrnLt.it1\11t1 m'itl'i~ nvun Iii m'i6JJ 1~ (1)1 mm'i'iflVl~\I 1 ~fl ru~ m'i:w m 'i 

U'i~'11~\IVllvi~'111t\J1LLt.J'U\11'U~\lf1~11l1L U'U 1 U\ll1:WVI~ mnruo;115m'i LL'1~L~v'U L '11~ n1Vl'Uvi l 'Uf1!)f1'i~Yl'i1\I 
~vvnm:wm\ll'i1 Cilct Vl~v hi 1viul'i'v\loWlil1'iru11 ~LL~1 L~~'11vim ~1 LL"1~v\l LilLnt1~~u~11't1iTrnL"11't1~ 
flru~ m'i:w m'itl'i~'11~\IV11vi 1~-rur11'11v'i'u 1 Uv'Uru1\lllil1f1'U1 uvi~ Lu tJ'U 

'" 
l.J1\ll'i1 Ci)~ L ~ v vl 1 L {j 'U f11 'i n v ~ ~ 1 \I b 'i \I SJJ 1 ~ l'l 1 LL '1 ~ b 'i \I ~ f1 ~ \ll 1 LL '1 ~ ~ vi ~\I L fl~ v \I ~ f1 'i 

LL'1~~tln'iru1 'Uf11'iU'i~f1vUfl'1f11'iSJJ1~(1)1(1)1l.J f1!JVl:W1 tJ~ L~v1sif v\I L~tJU~v tJLL~1 1~~'Uv-ru1 Uv~~1(1) 
LL ~\11 ~fl ru~ m'i:w m'itl'i~'11~\IV1lvit1l'i1'1~vu11 m'inv~~1\l L 'i\ISJJ1~\ll1 LL'1~ L 'i\l~f1~t111Lllt11 tlm:w LLt.it1-:11t1 

f11 'iU'i~ f1vU fl'1 f11 'iSJJ1~t111~1~-rufl11l.J L ~'U'llvUVl~v Lil LL'1~ f1'iru~ L ~'Ul1 b 'i\l'lJ1~ t111Vl~v b 'i\I ~ f1~\ll1 
~nv~~1\I LL~1 L~~'11il~1m'iri LLm '11Vl~vtlfotl'i\l L ~L llt11 tlm:w LLt.i'U\11'U m'itl'i~ nvu n'1m'i'lJ1'1t111~1~fo 

' 



"' 'v'l'U1 (9)cf 

J1'1ln'1'11'U b i..rn'l:f1 
' 

111m1 l!>o 1 ~~fl'Uru1(Jl~'"J1Jru1r11'Ufl-ru1 rnimu1(Jl hfa~1 b'1~'1J\1 v1 'U'11l.J~'U1'LI'Llrnb~ 
\I '.., , " 

1'Uvft11Wum1l.Jbi1'U'11nFiru~nJJlJn1JtJJ~~1~'1'v'l1t11 
l.J1m1 l!>GJ 1um~q]1(Jl1~iim~~1u'Llrnb~1''U~flfln1 um~qj1(Jl 
111m1 \!>I!> ~-ru1 'Ufl'Uru1(Jlvlfl'lbb'1t11'11'Ufl'Uru1(Jl11l 'LI~bUt'lbe.Jmb'1~bi1'U 1v1~1tJ ru h'l~1~(Jl1 

" '" , t.I 

I 1 1 "'"" I 1 ..!' .. 1 "'"" O IJ inm1 l!:irn n1J'Ufl(Jlflfl1tJ 'Ufl'Uru1(Jl 'v'ltJ'Unfl'U 'Ufl'Uru1(Jl'1'Ufl1tJ bb'1~bl.Jfl t'ltJ'Um'Umbm 
' , " "" ' 

1 ~~fl11~~'Url1'Uflfl~1 'U~1'U~ ~-ru 1 ufl'U ru1(Jl '1'U n11-;;i~iir11i'l'1'l~'1t'l hJfl'U ru1(Jl 1 ~~ flfl1 v1 'Ufl'Uru1(Jl 
\J " '" \I , " , , .., , , .., 

~ "' ' 'v'!JflV'l'UJ~ tJ~b 1mflY16Jruml.Jl.J1m1 \!>1111 
' 

mJ~flm~ 1 um~qi11J11~bll'U1 tJml.J'v'l~mnru"1 15mJ bb'1~b~fl'U 1 'U~n1'v'l'Ut111 'Lin~nwYlJ1'1 
1 1 1 "' .. 1 "' 0 1 "' .. 1 "'., "' 111m1 l!:i<I'. mJ fl'U um~qJ1(Jl m~F1F1'1fl'U 'v'lm~YJ1 t'lbl.Jfl t'lJ'Ufl'1fY1(Jl'11n~m~ry1(Jl 

1 1 1 "' iJ~ 1· I ., ' Q"' d 1 ..J 0 1 n1J fl'U 'Ufl'1t1J1(1l 'v'lb 'U u(Jl1lJ'v'l'1mnrusn 16n1J bb'1~b'lfl'U 'UYln1'v'l'Ut'l 'Un~nWYlJ1'1 

lJ1(JlJ1 \!:Jct 1 'Limru~~-ru1 'Ufl'Uru1(Jl'lt'lb ll'U'UF1F1'1uJJl.Jmmv bb'1~YJ1tJ1YJiiFi11l.JtJw'1'lfi' 
\I , " ' 

-;;i~tJJ~ nflun-;;imJ~ 1'1(111~fl1 tJ 1 ~mmYJ'v'I~ fl~~ t1l mJmt'l nii'v'lu'I~ mb'1vNA11l.J~1'U'I bb'1~ bb ~'lzjfl'Ufl'IY11mYJ 
" 

~-;;i~tJJ~nflun-;;imJ bb Yl'U 1 ~'U1tJYJ~ bu tJ'LIYJJ1umv 1'Libn1~u1'LI'Llubb~1'LI~~fo1 ufl'Uru1(JlmtJ '11lJ1vi'bb'1t11'1 " '., 
m1l.J~1'U'lm tJ 1'LIJ~tl~b1mt'l'ln~111 ~~fl111 ufl'Uru1(Jl~'Um tJ '., ' 

1'LIJ~'v'l11'1J~tJ~b1'11(Jl1l.J1JJF1'v'l~'I 1 ~~fl b'1nfl'U11YJ1tJ1YJ'v'l~fl~~t'ln1JlJJt'l nzj'I b oU1tJJ~nflu 
" 

n'1 n1J~1'1(Jl1(Jl1lJ1 'U fl 'U ru1 (Jl tT'U b ll'U ~-ru 1ufl'Uru1 (Jl bb'1~b~fliin1 J bb'1\11'1F111lJ~1'U'I(Jl1lJ1JJ Fl'v'l~'I , " " , .., 

1~'LI1 tJYl~ bu tJ'U'1 t11 bb ~'lzjfl'U fl'IY11 tJ1Yl t'l'I n ~11 b ll'LI~tJJ~ nflu n-;;i n1J bb Yl'U 1t11 v1mufl'Uru1(Jl1olflvi'~fl1 tJ " ' ., ... 
'1'Lin11-;;i~~'Ufl1tJ 

' 
n1Jbb'1t'l'IA11l.J~1'U'lmlJ1JJFl'v'l~'I 1~bll'U1 \.J(Jl1lJ'v'I~ mnru?l 15mJ bb'1~b~fl'LI1 'U~fl6u~n1'v'l'Ut'l 

Lt11tJtJJ~ mP11 'LIJ1'1ln'1'11'Ub u n'l:f1 
' 

1'LInJru~YJ1v1YJlJ1vi' bb'1\11'1m1lJ ~ 1'U'I b ll'U ~tJ J~ n flu n-;;i m J~ 1'1(Jl1 bb vimHu 1ufl'Uru1(Jl~(Jl1 v 
" " ' .... 

(Jl1lJ1JJFl'v'l~'I 1~Yl1tJ1Yl'v'l~fl~~t'lmJlJJt'lnii'v'li11~vi1m1l.J'1~mvib~tJufavmv1'U1J'l~1'1(Jl1bb'1~1 J'I~ n'1(Jl1 
" 

1 ~flt! L 'LI'1mY-lvfw n fl 1 ~ bnvie.Ji;im~Ylu~ fl'1'UJ11Y-lbb'1~fl'U1l1tJ'Ufl'ltJJ~'ll1'1l'U'v'l~fl~'Iu1vi~ fllJ~ fl~u~ b1ru 1n~ bA tJ'I 
" ' " 

1~bb~1b'1~-;;in1v1'U'11lJ~u1'U'Llubb~1'U~'U'1\11J~tJ~b1i;i1(Jl1lJ1JJFl'v'l~'I bb'1~1 ~t11uYJururu~lJ1{1lJ1 l!:i~ ' ., ., 

1JJF1'1fl'I bb'1~1JJF1'11lJ 1111-ilu'lfi'u 1vi tlfl'U fal.J 
' 

111m1 \!>'o) 1'LimM'Ufl'Uru11J1'1ru'v'l1t1 b~tJ'v'l1tJ 'v'l~mrnvi1mt11~~-ru1ufl'Uru1(Jl~'UA1'Uflfo 
, .., \I" " " , " 

1 rnb Yl'U 1 ufl'1t1J1(1l~fl'U1tJVl~ bu ti'UmtJ 1 'LI'11lJ~'U1'Uu'Ubb~1'Liffi 'Ufl'1fY1(Jl~qj'v'l1 tJ b~tJ'v'l1tJ 'v'l~fl~ nvi1i;i1v 

1 1 1 
"' ~ 1 ., ' QQ .. 1 ..J 0 1 n1Jflfln 'UbbVl'U 'Ufl'1t1J1(1l 'v'lbiJ'U \.J(Jl1lJ'v'l'1mnrurn 1umJ bb'1~b'lfl'U 'UYln1'v'l'Ut'l 'Un~m~VlJ1'1 



,, 
"1'U1 <ilD 

'i 1 'll fl '1 '11 'UL 'U n'\~1 
' 

lJ1~'i1 l9ITTI 1'Limru~~'1mfo1ufl'Uru1 ~,,,~fl~fo1 ufl'Uru1~ hl L ~'U~1vnufi1i.:i'llfl-l~fl'U ru1~ 
\J , u \J , "" \J , .., 

mlJlJ1~'i1 l9o lJ1m1 l9rn ,,,~fllJ1m1 l9Ci'. 1-X~tT'UiJ~YJ5flYJ5'iruLU'U"1iT.:i~fl~flflru~m'ilJn1'imv1'LI 
" ' 

'11lJ~'U1'UU'U LL~1'Uvfl~-r'U"1U-l~fl LL ~.:i fi1i.:i 

1-XFiru:m'i'ilJn1'i1-0-;,io VflYlli'iru mm'i'iF1"1U.:i 1-X LL~1L'1~Wnv1 'LI"1n~u1'UU'U LL~1'Uvfl~fofl Ylli'iru 
' ' 

lJ1m1 l9~ ~-ru 1 ufl'Uru1(;)m111th~'1.:ifi-;,i~L~ m. .. l'i~nflun-;,im'i~1~(;)1 vi' fl.:iiJ,,,ir.:i~mL~.:i 1-X 
\J , "" " 

'U1VYI~ b D V'UYl'i1'U hJufl Vff"l1"1n~'U1'U nfl'U b~ ntJ'i~ nfl'Ufl'1 n1'i bL'1~vl fl-lvl 1Fl11lJ'1~fl1\11 L~ V'U~fl Vfl1V1 'LI 

L 'i .:i~ 1~ (;)l bb'1 ~ L 'i .:i'W' n ~ (1111-X mJ1 'U '1fl T't~ ~hJ n fl 1-X bfl \11 t:rn n'i~Yl'U ~ fl'1'1J fl 1YI bb'1~fl'U111' V'U fl-l tJ 'i ~'1l1'11'U 
" ' 

.di .d._ II .J I~ 1 ,,_,, 1",, a 1 .J <Of O 

"1'ifl'1-l Lb1\11'1fllJYlflV'U'iL 1 ru nmflV-l "1Lb'11 L'1'i'1fl1V 'U'i~ v~ L 1'11Yl'U1VYI~ b 'UtJ'Un1"1'U\11 
" 

1'Limru~~fo1 ufl'Uru1\llij1~~i1Li1'Lim'i,,,~fl~1L -O'Um'i hJ LL~1L'1~-;,imv 1'LI'i~v~L1m~'LI1vYJ~L \1v'U 
" '" 

n1"1'U\11\111lJ1'i'iF1"1U.:i 1-X'U1VYI~ b \1 V'U"1~fl~zj-l'U1 VYI~ b \1 V'UlJfl'U"1lJ1m.LJ1v\'1 b -0'Un1'iLL Yl'U 1viv~-ru 1 Ufl'U ru1\11 
\J \I , " 

-;,i~vi'fl.:i'llvi 1-Ufi11-U~1vm-Uvi1 L -O'Um'i~.:in~11 

1-X~-ru 1ufl'Liru1\11~.:i~'U1 ufl'Uru1~ LLn'U1 vYJ~ L \1v'Umv 1 'LI'11lJ~u1'Ui1uLL~1'LIL~ntl'i~nflun-;,i m'i 
\I , " , u 

lJ1\ll'i1 l9~ 1 'Limrum um~~1(;)i'Um~,,,~flm~-rum'i~flm~1 um~~1\11 1-X~1'u1 um~~1\11 
lJ"1U1~vl1Fl11lJ'1~fl1\11b~V'U~flVfl1V1 'LIL 'i-l~1~\lll bb'1~ L 'i-loW n~m1-XflVL 'U'1fl1Yl~hJnfl 1-XLnVl~·mn'i~Yl'U 

" 
~fl'1'1Jfl1YI LL'1~fl'U1lJV'Ufl-lU'i~'l11'll'U"1~fl~-lbb 1\11~fllJ~fl ~'U~b 1ru1n~L~V-l 1-XLL~1b'1~'1fl1V 1 'LI'11lJ~'U1'U 

' " 
i1uLL~1'Um ufl'Uru1(;)i'Umti,,,~fli1u LL~1'U~iJfi1i.:i hl~flm v 1 ufl'Uru1(;) 

, " , , , u 

mm1 mo 1-X~u~"11'ifl-lAmt.lnfl'ifl-l~1'UVlfl-l~'ULL~.:i~.:iY1i!n.:i1'U\ll'i1'1 hfl~~1 ~1,,,-r'\J 
" 

L 'i-l~1~(;)1L ~fln1'i~1,,,iJ1vL dfl~~1~~.:ifl ~n1v1 'UL 'lJ(;)fl-lA n'it.lnfl'ifl-l~1'UVlfl-l~'UtT'U L 1'LILL~L 'i.:i~1~\111 
" 

L ~fln1'i~1,,,iJ1 m dfl~\111 L ~fln1'i~-lflfln~1 v 1-Xfl5u~ L U'U~LL~.:i~.:iYii1 n.:i1'Um1'1 L 'ifl~~1 
" 

m'iLL~.:i~.:iYii1 n.:i1'U~'i1'1 L 'ifl~ ~1 ~1lJ1'i'iF1"1U.:i ~ fl-lLL~.:i~.:i-;,i1nu Flfl'1~tl'i~nflu1'1l1~Y1m'i~ mLL YIYIV 
' " 

,,,~flu Fl Fl '1zj.:ie.J1 'Um 'i Pi mn fl'U 'ilJ ~ 1'U n1'i m1'1 L 'ifl ~ ~1 LL'1~ n1'i~ 'i1 -;,i L \1 fl~ ~1 mlJ ,,,~ n'1 ~ 'i~ mlJt.l Pl.~ ~1 
' " , 

,,,~fl~ ~1LL Y1Ylti'1m 1-Xm'ifo'ifl-l LL'1~'U Flfl'1~-l'1fl-lt.l'i~LflYJ~.:in~ 11f'i' fl-l hi'-rum'i~ 'UYl~L \1tJ'U11 numlJt.lPl~ \Ill 
' ' 

lJ1m1 rn<il mvit.l'i~'1-lA'1~~1~~lL~fln1'i~1"1U1 VL \1fl~~11-XLL~-l'1li1111Lb'1~~1'U1'U~~1 
" .J I I cJ QJ ,.J I QJ .J I QJ ' .J "" I IV ' I QJ J,I .ci! 

Yl'1~~1 Lb "1'1-lYllJ1'1Jfl-l'1 \111YI '1 ~~1 1'U Lb'1 ~ b1'11YI '1~~1'1 m bL'1 ~'llfl'Ufl-l ~ 'i .:i~ 1'1 m ~flYl'U n.:i1'UYI fl-l'1'U 



tJ 

'v'l'Wl ®b'JI 

i1'1Jfl'1'11'Ub'\Jn'\~1 , 

bb'1~ b~ ti en m fl1i~1~ vi1vi1l.Je:i'Vl i1~ n 1vr'Ut'l 1 'Ufl!J m~vii1~ bb'1~vr1 m lJ'U mru n1i~1~ V11 b ~fl n1i'1 ~BB fl~ 1 ti 

1 ~bb~~~fl'WUfl~l'Ub~1vriJ1~ 

bnfl 1~ b~ ti eJ1flifl1i~1~Vl1 Vlll.Jliiflvr~~ bbtl1 1 ~-wu fl~1'UV1 fl~ ~'Uflfl fl'v'I~ fl :;i1'U fll i-ru bb ~~ .... 

b u'Uwu~~fl 1 ~bbner~~ bb~~m1l.JtJi~'1~r-l ml.J1iiflvr~~ 1(1) ti vi' fl~ n1vr'Ut'l~1'U1'U~Vl1 bb Vl~~~l.Jl'llfl~~Vl1 
'\J 

~'1~~1 l'Ubb'1~blm 1 'Uflli~l~Vll b l'Ubb~ flli~l~Vll b~flflli~~flf)fl~ltJ 1 ~'WUrn1'Ub~1V!iJ1~flflfl'v'I~ fl'11'U .... 

fllifobb~~ 

n1ibb~~n1i~1~vi1 bb'1~fl1iflflfl'v'I~ fl'1l'Ufl1i-rrnb~~Vl1miiflV1~~bb'1~1iifl'1fl~ 1~bU'U1 tJvi1l.Jbb'UU .... 

l.J1Vli1 ml!:J er~b~tJBlfldfl1i~1~VllVlll.Jl.J1Vli1 m® liiflVl~~bbill l'i'fl~t11~Vl11tJ8~ 
'\J 

1 i~'W' fl~Vll bb'1~'1~1Pi'fl~~1~Vll,!'UV11l.JVI~ n'11'Ufl1i-r'Ubb ~~~'WUrnl'UVl fl~~'UVl~fl'WU fl~l'Ub~1V1iJ1~flflfl 1 ~ .... 

(?lll.Jl.J1Vli1 m® 1iifl'1fl~ 

l.J1(?ld1 mm ~1l.JiJ1 ~mt'lt11~Vllflflfl'11fl h~~l~VllVl~fl h~'W'fl~Vll b l'Ubb~-:V~ 1~-r'Ufl'Uf;U1V1 
'\J ' u 

-:v1fl-wufl~1tJm1-:v 1 ifl~Vl1 

mm1 me( 1~'Wufl~1tJm1-:v1 ifl~vi1v11fl1im1-:v hfl~Vllnfl'Un1i~1~Vl1 bb'1~1 tJmru~ 
'WU fl~ 1'U(?)dd-:v1 i fl~ (?11 n b VI(?) e:i' 'U fl 1d'1~~tJ11 ~ Vl l ~ -:v ~ ~ 1i! mu 'U 1 d fl VI ~fl n 611d(?)flfl1~ ~bu 'U e:i' 'U (?) il tJ 

' 
~fleru~1.nfl Vl~fllJ~fl~ru~ hlbV1m~'1l.J~-:v~ 1 -li'bdfl~Vl1i!tJbU'UenV11i ~~.Q Vl1l.J~fl5'U~n1vr'Ut'l 1t'ltitli~fl1111 

'\J 

1 tJi1'1Jn-:u-:v1'Ub ufl~l 1~-wurn1tJm1-:v1 ifl~Vl1i1B'1'LI1-:vi~~t'lfl1i~1~Vll bb'1~bbt!fl~vi1i!'LI 11b ~flm1-:v~~-:v'LI1~ ' ,, 
1 'LI mru~1~v11 flliVli1-:u~'1-:utlbbtl1-w'U11~Vl1~-:v~~1i!'U hh ll'U 1 ifl 1lil1'11iVl flfl1~~b lJ'Ue:i''Um1 ti ,, 

~fleru~lilfl vr~fli1m1l.JbV1l.J1~'1l.J~-:v~1-ubdeJ~Vl1i!tJbU'UmV11i 1~-wurn1tJm1-:v1ifl~i;i1iJfhi~1~~1~Vl1i!tJ1~ ,, 
1 'LI mru~tJ i1 flD11~i;i1~ -:v ~~1i!tJ b lJtJ 1 ifl V1~fli1'11iV1flfl1~~ b lJ'LI e:i''LI Vl il ti ~fl ~u~1n fl 

Vl~fllJ~fl~ru~ 1lib vrm~'1l.J~'1~ 1 -lib dfl~i;i1i!m U'UB1Vl1i 1~'WUfl~1'Um1-:v1 ifl~V1llJfhi~~t'lfl1i~1~vi1 
bb'1~ bb ~~~ fl'WU fl~l'UVJ fl~ ~'U'v'l~fl'WU fl~l'U b ~ 1V1iJ1~ bbill bb~ fl iru b ~fl A'Ub~'Uen mf\1 i~l~ Vll bbn er~tJi~'1~ A ,, 

" '1~~1~VllU'U 

1 'LI mru ~ bfl (1) 1 ifl i~'U 1 t'l'v'I ~ fllJ b VI(?) B'Ufll i'1~ ~ tJl l~Vll ~ '1 ~~1bU'U1 ifl i~'Ul (1) 1 ~'WU fl~ 1 'U 
' 

Vli1-:v 1ifl~vi1tJ5iJ~ml.Jfl!]Vll.JltJ11~1tJ1 ifli~'U1t'l~V11 

fl1 iVldl '1 h fl bb '1 ~ fl1 d Vl dd '1~ '1-:VU 1~bU'U1 tJ m l.J'v'I~ flb fl rusn 15 fl1 d bb'1~L1fl'U1'V~fl5u ~ 
'\J 

'lh~fl1111n1V1'Ut'l 

l.J1Vli1 met Li1fl L~~1~VllLLfl1 ~1l.JiJ1 ~mt'lt11Ldfl~Vllflflfl'11fl h~~l~Vllrlfl'U~'WUfl~l'U ,, 

V1i1-:v 1 ifl~vi1-:v~-ruifl~1 ~~1VlillmdeJ~Vl1i!"LJ 



., 
'WU1 C9l~ 

11'llfl'OJ'OJ1'Ub'Un'l~1 
' 

1 'Llmru~i..h1n!J11~vi1~~1J'Ub ll'U 11ri V1~e:i~m1(;lnr11-:i~ b lJ'UeJ'U(;l11EJ~ e:i~u~1flri 'Vl~e:i~~ n~ru::: 
hJ b 'Vlm:::mJ~'OJ::: 1-Ub dv~\;llJ'Ub U'U€l1'Vl11(;)11J~B5'1J~1..b:m1fl1(;)1lJlJ1(;l'j1 mu: 111f0l'V!ti-:i 1 iXvn1n'l1'U 

m1'111ri~(;li~tl1'U1'0Jv11m EJ b de:i~(;liJm~-:iV111viV1~e:iu1-:i;;11'U 'V!~e:ii-:i 1 iX~viv111 iXb ll'Ub de:i~\;ll~b V1m:::'111 

'11 wfo n11 '\J ~fo fOl ri B 'U 1 vl 
m11u1e:i-:i 1 iX'11mh m de:i~\;111 iXb lJ'U 1 U(;l1lJ'VI~ mnru'Vl 15m1 bb'1::: b~B'U 1 'll~e:i5u~n1V1'Uvi 

1vi vtl1:::mfl11 'U11'lln'1'11'U bu n~1 , 
mm1 mb rrlvitl1:::'1-:il"i''1:::'11'Vl't.hm de:i~(;ll'lJB'l~\;ll~(;l1EJ 1vivn1vi''1 n~1 1 iXi11bdv~(;liJ'Ll 

" " 
zj-:ie:iv1 'Ll'1m~~ ~-:iiJ1vi''l11bb i-m:::brn:::vi'vibb~'lb de:i~m1tJ1iX~un-:i1'U(;l11'111ri~(;lim1'1 V1~e:i 1 'Umru~hJ'11iJ11'1 

" 
i11bde:i~m1 tJ1iX~un-:i1'Um1'111ri~(;lim1'11vi' 'OJ:::'lle:i 1iX~un-:i1'U(;l11'111ri~m1 tlm1'1bdv~\;l1Jwi1vi' 
~-:iii vi'e:i-:i b~ EJA151111btlviJm1~u1e:i-:i1 iX'11'Vl'lli m de:i~(;lim11B(;l11~ n1V1'Uvi 1 'Ll n~ m:::·m1-:i 

n11(;) 11'1 b de:i~(;ll'lJ e:i-:i ~(;11~ (;11v1vi viJ1vi' '1 n~1 bb'1::: n11~u1e:i-:i 1 iX'11vttl1 vb de:i~\;11~-:i n~11 
" 

1iXblJ'U1 tlmiJvt~mnru'Vl 15m1 bb'1:::b~B'U 1'll~e:i5u~n1vt'Uvi1vivtl1:::mfl11 'U11'Un'1'11mun~1 , 
mm1 mini iX111iJ1 iXmvi'l11 bb vt'1::: bb'1 :::vi' vi bb~'l b de:i~\;11 b ~e:i n11'11vttl1 m de:i~\;)1~iJ1v11u 

" 
m11u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1m de:i~(;lim11~1:::11'UuqJqJ1ld 

mm1 m~ iX 111m iX ~vi '11vttl 1mde:i~\;ll~iJ1vi'1u ni 11u 1e:i-:i1iX'11V1tl1 m d e:i ~ \;l l 
" " miJ~1:::11'lluqJ~&it1 

mm1 m~ iX111iJ1iXrrlvi~1~(;ll'Uvn11-:i~1~(;llb ~e:im1'11vttl1mde:i~(;li 
" 

1'Llmru~tl11n1d1Vlm~1vib.Jm1-:i~1~(;)1 V1°1e:imru~~bvt(;l~'1'111m1bll'U~bfl1~ ~1111'Um1~-:ivt1vi 
6J , " 

1vivm1iJbi1'Ll'llB'U'llv'lriru:::m1iJm1m"Jtl1:::mfl1n1V1'Uvi'1m'U~~1~(;llb~e:im1'11vttl1mde:i~(;ll'Uvn11-:i~1~(;)1 
bll'Uri~-:iri111 bb'1:::n1iXi11m1111 'U111riV1ti-:i1111-Uu-:iri'u 

1iXil1 uvi u t\! ~&\ 111 (;111 me9l bb '1:::111 (;111 mu: 1111 -Uu-:i ri'u 11u ni 1~1 ~ \;ll 'Ll e:i n b -:i ~1 ~ \;l l 

b~e:im1'11vttl1EJbde:i~(;ll(;l11Jm(;l11ffivi EJB'U faiJ , 
mm1 u:o b~e:i1v1~1~(;ll'Ue:inh-:i~1~(;lim11111m1 m~ bb~1 iX111iJ1iXmvii11bdv~\;li 

" 
e:ie:in'OJ1n'1m'U~~v11 m1~1~(;lirie:i'U~~i.r n-:i1'U(;l11'111ri~(;ll'OJ:::1u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1 vb de:i~(;l1Jmb~1 

1 'Llmru~tl11n!J11~(;)1~~1J'Ub ll'U 11ri vt'1e:i~'111(;)nr11-:i~ b lJ'UB'Um1v~ e:i~u~1flri vt'1e:i~~n~ru::: 
hJb 'VllJ1:::'1iJ~'OJ::: 1 oUb de:i~(;liJm lJ'Umvt11miJ~e:i5u~tl1::: n1fll(;l1lJlJ1(;) 11 mu: 111rivtti-:i 1 iX~u n-:i1'U 

m1'111ri~(;li~a1'U1'0Jv11mm de:i~(;liJ'U~-:ivt11viV1~e:iu1-:i;;1Tu vt'1e:ii-:i 1 iX~viv111 iXb U'Ub iie:i~\;ll~b'Vlm:::'111 
'11vt1'1Jn11'\J~lflf01rie:i'U1vi' 

b ~1'lJB'l~\;l1~ bb ~-:i m1~1~(;ll'U e:i n 11-:i~1~(;livi'e:i-:i b~ v A15111l b tlv11m11u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1 vb de:i~\;11 
., d 0 1 miJe:im1vimvt'Llvi 'Un~m:::vi11-:i 



., 
Vl'U1 (9)~ 

11'1lfl'i\l'i\l1'U b 'Ufl"ef1 , 

1111~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11mdv~t'll'llv-:J~l'l1~~1'UvflL1-:J~1~1'l11 ~b U'U hJl'l1l.JVlr;r mflrusii 15fl11 

bb'1~b~v'U1 'll~v5'U~n1V1'UV1 LV1m.h~111~1 'U11'1ln'1'11'Ub 'Ufl"ef1 
' 

mm1 (((9) 1 ~~~bb~-:JA11l.JU1~'1-:ifi'1~~1~t'llb ~v1111'11V1-t11m dv~t'llt'l1l.Jl.J1t'l11 m(9) 

" 
111f'lV1~-:i ~~ bb~-:im1l.JtJ1~~-:ifi'1~'11V1-t11 m dv~t'll'llv-:J~l'l1~1'l1~ LVl~iJ1~flfl~1t'l1l.Jl.J1m1 mb 111f'lV1~-:i 

" " 
11.d I.I QI ' I CV ' ~ I QJ ' d 0 I &' CV !'l IJ d Cl t d 

bb'1~CJV1 bb 'i\l-:Jf'l11l.J u1~'1-:Jf'l'i\l~6JJ1~t'll'Uvfl b 1-:J6JJ1~t'l'J b'V'lvl111'11Vl'U1m'Uv'1m b 'UV1V-:JV1t'l1l.J u1~1l1~Vlvvflt'l1l.J 
" 

mm1 m~ 111f'l'1v-:J b~~r11bdm~~-:i A1Y.J1Vl'U~ bb'1~r111off~1~'llv-:JY'li1n-:i1'Ut'l11'1 Ldf'l~l'li 
ei'm1 1111'1i11~ bb'1~1111bUfl~1~r11bdm~~-:i r11Y'l1V1'U~ bb'1~r11 H~1~'lJv-:JY'li1fl-:i1'Ut'l11'1 hf'l~l'li 

ml.J111f'lV1~-:i 1 ~b ll'U1 tJml.JVlr;r mflrusii 151111 bb'1~ b~v'U1'll~v5'U~ n1V1'UV1 LVl ~m1m .;1'U'1lv'U'llv-:i 

m~vi11-:i1111f'lr;r-:i 1vrntJ1~111~1 'U11'1ln'1'11'Ub 'Ufl"ef1 
' 

0 I Q.J ' di ~ I Q.J I' 0 I q 

mm1 ((~ 1111'1!11~mm11116JJ1'1l'l1 m1f'l'Ub-:J'Umm11116JJ1'1m bb'1~1111'1J11~f'l1511l.Jb'U~l.J 

m1~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11mdv~l'l11~bU'U1 tJml.JVlr;r mnrusii 151111 bb'1~b~v'U 1'll~~:.il.J'Ul'l1111111m~vi11-:il.JV11V11 vi~ .... 

mm1 ((m mm1111~1~1'l1 bb'1~r11n11l.Jb -w~l.J1111~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11m dv~l'li ~ b1~mn'U 
t'l1l.JY'l1~11'1lU CIJ 0~\11 'U b 'lJ t'l'll v-:i v-:ifi fl 1tJ n f'l1v-:i~1'UV1 v-:i ~'U 1Vl 1 ~t'l n b ll'U11~1Jl'llv-:iv-:i fi fl 1tJ flf'l 1v-:i 

' ., 
~1'UV1v-:i~'Uil'U 

Vll.JlVl (( 

1111~fl 1oUbb'1~1111b w fl flv'U 1 'Uv'4CIJ1t'l 

mm1 (((( b~vtJ11fl!J11~~'U1'Uv'4CIJ11'ltJlV1~1tl'UV1~v1lltJl)u~t'l1l.Jfl!)m~vi11-:i~vvfll'l1l.J 
l.J1m1 (9)(( (ct) (b) Vl~e:i (~) 1~Y'li1fl-:i1'Ub~1V1tl1~iitl1'U1'1vvflr-11i-:ibll'UV1il-:i~v1~~~'U1'Um~CIJ11'ltJlju~ 
1~flfl~v-:im~1'Unmei''U~l.Jm1 

" 
1'Ufl'jru~fl11tJ 1~fle:i'U11\)fl11t'l1l.J1'Ue:i'4C1J1t'lVl~e:ifl11~ 1tl'UVl~e:i111tJlJu~t'l1l.J fl D fl 1~vi 11-:i 

ml.J111f'lV1~-:i bum Vll'l 1 ~Vl~e:iij b V1t'leJ'Um1b zje:i 1Jl11'1~ bflVle.J'1 m~vi'U~B'1'll.fl1Y'l bb'1~e:i'U1lJ'~'lJe:i-:itJ1~'1l1'1l'U , , , 

bb '!A-:iel'Ut'l 11 ~vr-:i flci11.fl1~1 'U1~ ~~ b 1'11~ rl1Vl'UV1 ntJJ 
1'Wmru~~fo1 'Ue:i'Un '11'l 1llv11 b iJ'U1111ml.Jr-11i-:i'lle:i-:i'V'liln-:i1'Ub ~1V1tt1~V1~e:iv11biJ'U1111111 bb~1b'1~'1 

" ,'al 

t'11l.J1~ ~ ~ b 1 '11~'\"l ii fl-:J 1'U b ~ 1V1t11~ n1Vl'Uvit'l1l.J111f'l ~ e:i-:i 1 ~Y'l ir fl'l 1'U b ~1V1tt1~ b .U1v11biJ'Ufl11 bb Vl'U 

1Vl~~~'U 1'Ue:i'Uru1t'l~e:i-:i'1lVl1 -rrr111 off ~1 ~vn -Uv11biJ'U1111v1-:i flci 11 
" '"' 



II 

VltJ1 lvo 

11'lJfl'1'11\Jb '\Jn'\~1 , 

1tJmru~~-ru1 rn:i~qi1Vl hhJBu~ mlJl°l1i-:iVl1lJ111AV1~-:iV1~en11fl'1eM 1~-w-Jn-:i1m:5'1V1tf1~ 
11tM1tJ ~ t1 ~ti tJ ru1 Vl " , ., 

' ' ' .:::ii QJ I.I IJ qq 0 v 

mlJ'Vl'Y'ltJn·nWb'11VltJ1'Vlllfl1'1\IVl1llmVl11 c(c( 

r11i-:i~n 1-ii'l ut1tJru1VlmlJ111AV1~-:i 1~i1n1V1tJ~b1mfl~\1'1~ hhntJ'11ll~u1tJ-Ju bb~1'W~bb:5'-:i 1 ~ 
' v 

rn1t1t1nf11i-:i~n1-ii'l ut1tJru1Vl~tJ'1~'1\I , v , 

mm1 c(b 1 ~~t1~qi1Vlne11tJ1'1i-:i b YJ n nt1tJ1ut1~qi1Vl1vi' bdm.b1n[J11~-ru1 ut1~ t1J1Vl 

~1!JtJl"11i-:i~ n 1-ii'l '\Jtl~t1J1Vl V1~t1~-ru 1 ut1~qi1Vl bfl v~ni-:i~ n 1-ii'l '\Jtl~ty1Vl bb'1~ 1vi' n 1 ~vi'1n11e3'tJb UtJb VI~ 
1~vi't1-:inn~n1 m ut1tJru1Vlmllmm1 ((ct 5nmv 1 tJVl~-:iu " , " 

l.11m1 (((,")) nt1tJi-:i~n1mut1tJru1Vlmllmm1 ((ct V1~mYJnnt1tJ1ut1tJ ru1VlVl1llmVl11 c(b , " , .., 

~t1~qi1VJm'1n,,,,ir-:i~t1b~t1'U1~~-ru1 ut1~qi1Vlu5~1 ~~nl'l t1-:im v 1tJb1m~n1V1tJ~nt1tJn1vi' 
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1 ~lJ~V1-J'-:i~t1 b~t1tJ11 ru '1mtJ~tl1~nt1un'1rn1~1~Vl1~1~~ 111 tJL ut1~ty1Vlbb'1~ 1~~t111~-ru1 ut1~qi1VJ 
1vi''Vl11u fl' 1 b~ t1m1tJ bb~1 ~ -:i bb~l'tJD ~Vl-J'-:i~ t1 b&'l t1tJ 

mVl11 c(~ ~-ru 1ut1tJru1Vlzj-:inni-:i~n1 m ut1tJru1VlV1~m ~nnt1tJ1 ut1tJru1Vln~'Vl6 t1 'Vlo1ru 
'U , 11.J \J , u , " , 

b UtJV1-J'-:i~t1~t1flru~ n11l.ln11fl1EJ1 tJ'11lJ~u1tJ-J'u bb~ltJ~'Vl11ur11i-:i bb'1~ 1 ~il1u'Vlururu~l.11Vl11 tvrn1 ., ... 
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~hJ n t11 ~ bn ~~'1 m~'Vlu~ t1'1'llm'V'I bb'1~t1tJ1lJ EJ'llt1-:itl1~'lJ1'lJtJV1~t1~ -:i bb 1~~ t1ll~ t1tlu~b1ru 1n~ b~ v-:i 1 ~ bb~1 b'1~'1 , " 
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\J 
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m:wrhi-:1'/Jel-:1-w1.Tn-:i1m~1V1u1~zj-:itJ5u~ m1m:w:w1m1 cto l'lel-:11~11.:i 1 vi~'11~n hJ bfl'U'Vln b~el'U 
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Translation by Surakiat Thitathan * 

 
LOCAL PERSONNEL ADMINISTRATION 

B.E. 2542 (1999) 
 

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. 

Given on the 18th Day of November, B.E. 2542; 

Being the 54th Year of the Present Reign. 

 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 

Whereas it is expedient to have a law on Local Personnel Administration; 

Be it, therefore, enacted by the king, by and with the advice and consent of 

the National Assembly as follows; 

Article 1  This Act is called the “Local Personnel Administration Act, B.E. 2542. 

Article 2  Act shall come into force as from the day  following the date of its 

publication in the Government Gazette. 

Article 3  In this Act: 

“Local Administration Organization” means a Provincial Administration Organization, 

Municipality, Commune Administration Organization, Bangkok Metropolitan Administration, 

Pattaya City Administration, or a Local Administration Organization of other kind  

established by law; 
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   The Department of Local Administration 



“Local Official” means an official of a Provincial Administration Organization, 

an employee of a Municipality or Commune Administration  Organization, an official  

of Bangkok Metropolitan Administration, an employee of Pattaya City Administration, 

and an official or employee of a Local Administration Organization of other kind 

established by law, who is recruited and appointed to perform service and receives 

salary from the budget of a Local Administration Organization under the salary category, 

or from the government budget under the subsidy category for a Local Administration 

Organization and such Local Administration Organization has allocated such money  

as salary for its official or employee.” 

Article 4  The Minister of the Interior shall have charge and control of the execution 

of this Act. 

 
CHAPTER 1 

Personnel Administration in Provincial Administration Organization 
 

Article 5  In each Provincial Administration Organization, there shall be a 

committee on Provincial Administration Organization Personnel consisting of – 

(1)  The Provincial Governor as Chairperson; 

(2)  Three head from the provincial articles announced by the Provincial 

Governor as relevant articles; in case of necessity and for the purpose of personnel 

administration, the Provincial Governor may announce the change of such relevant 

articles as he deems suitable; 

(3)  Four delegates of the Provincial Administration Organization consisting 

of the Provincial Administration Organization President, a Provincial Administration 

Organization Member selected by the Provincial Administration Organization Council, 



the Provincial Administration Organization Clerk, and a delegate of the Provincial 

Administration Organization officials selected from among themselves; 

(4)  Four qualified members selected from experts in the fields of local 

administration, local personnel administration, civil service, administration and 

management or other fields beneficial to the personnel administration of the Provincial 

Administration Organization; 

In selecting the qualified members under (4), the Committee  members under 

(1) and (2) shall nominate a list of six candidates and the Committee member under 

(3) shall nominate another list of six candidates so that the twelve candidates hold a  

meeting to select four among themselves. 

Rules and procedure for selecting a delegate of the Provincial Administration 

Organization officials shall be in accordance with criteria and conditions prescribed  

by the Central Committee or Provincial Administration Organization personnel. 

The Provincial Governor shall have duty to provide the selection of a delegate 

of the Provincial Administration Organization personnel.  

The Provincial Administration Organization Clerk shall act as Secretary of the 

Committee Provincial Administration Organization personnel. 

Article 6  The qualified members shall have the qualifications and shall not be 

under any prohibition as follows: 

(1)  being of Thai nationality; 

(2)  being not less than forty years of age; 

(3)  not being a State official holding a position or receiving regular salary; 

(4)  not being an official or employee of a State agency, State enterprise or 

local government Organization 

(5)  not being a holder of political position; 



(6)  not being a member of Local  Administration Organization Council or an 

executive of Local  Administration Organization; 

(7)  not being a holder of any position of a political party; 

The person selected as a qualified member must have his name in the house 

register in the jurisdiction of the province for the consecutive time period of not less 

than one year to the day of his nomination. 

Article 7  A member who is a delegate of the Provincial Administration Organization 

officials and a qualified member shall hold office of a term of four years and may be 

re-selected. 

In the case where the member who is a delegate of the Provincial Administration 

Organization officials or a qualified member vacate office, a selection of a member 

to fill the vacancy shall be made promptly in accordance with the criteria and conditions 

stipulated in article 5; and the newly selected member shall hold office for the remainder 

of the term of his predecessor. 

During the time when the selection of a member to fill the vacancy under paragraph 

two has not finished and the remaining members comprise more than one-half of the 

number of the original members, the remaining members can perform duties as  

Committee as usual. 

Article 8  A member who is a delegate of the Provincial Administration Organization 

officials shall vacate office before the expiration of term when he submits a written 

resignation to the Chairperson, or when he ceases being an official of the Provincial  

Administration Organization. 

Article 9  In addition to the vacation of office upon the termination of the term, 

a qualified member vacates office upon: 

(1)  death; 



(2)  resignation, by submitting a written resignation to the Chairperson; 

(3)  being a bankrupt; 

(4)  being an incompetent or quasi-incompetent person; 

(5)  being disqualified or being under any of the prohibitions under article 6; 

(6)  being imprisoned by a final judgment. 

Article 10  At a meeting of a Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel, the presence of not less than one-half of the total number of existing 

members shall constitute a quorum. If the Chairperson dose not attend the meeting 

or is unable to perform his duties, the member present shall elect one among themselves 

to preside over the meeting. 

In a meeting, if there is a consideration of a matter in which a member has 

an interest, that member has no right to attend such meeting. 

The decision of the meeting shell be made by majority of votes. Each member 

shall have one vote. In case of an equality of votes, the person presiding over the  

meeting shall have an additional vote as casting vote. 

Article 11  A Committee on Provincial Administration Organization Personnel 

may appoint sub committees to perform the tasks as entrusted by the Committee. 

Article 12  A member of Committee on  Provincial Administration Organization 

Personnel and a member of its sub committee shall receive remuneration in accordance 

with the regulations as prescribed by the Central Committee on Provincial Administration 

Organization Personnel. 

In prescribing the remuneration under paragraph one, must consider its workload, 

expenses. The remuneration can be adjusted to a higher or lower rate in accordance 

with its workload and financial status in each Provincial Administration Organization. 

 



Article 13  A Committee on Provincial Administration Organization Personnel 

has authority to prescribe criteria relating to personnel administration in Provincial 

Administration Organization as follows: 

(1)  to stipulate necessary qualifications and prohibition specifically applied 

to officials of the  Provincial Administration Organization; 

(2)  to stipulate the number of positions, salary rates and procedure of paying 

salary and other benefits to officials of the Provincial Administration Organization; 

(3)  to prescribe criteria and conditions relating to personnel recruitment, 

selection, appointment, transfer, level-promotion, salary-raise, investigation, disciplinary 

punishment, removal from office, appeal and grievance; 

(4)  to lay down regulations relating to administration and performance of duties 

of the Provincial Administration Organization officials; 

(5)  to oversee, examine, advise, promote and develop knowledge for Provincial 

Administration Organization officials. 

The performance under (1) to (5) must be accompanied with the approval of 

the Central Committee on Provincial Administration Organization Personnel. 

Article 14  In prescribing the criteria and operating relating to personnel  

administration under article 13, each Committee Provincial Administration Organization 

Personnel has the power to adjust to the needs and environment of its Provincial 

Administration Organization on a proper basis, yet within the general standard umbrella 

stipulated by the Central Committee on Provincial Administration Organization Personnel 

in accordance with article 17. 

Criteria relating to personnel administration as prescribed with article 13 by 

the Committee Provincial Administration Organization Personnel shall openly announced 

at the office of the Provincial Administration Organization, and a copy of which shall  



be submitted to the Central Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel for information. 

Article 15  The Provincial Administration Organization President shall have 

the authority to issue orders regarding personnel recruitment, selection, appointment, 

transfer, level-promotion, salary-raise, investigation, disciplinary punishment, removal 

from office, appeal, grievance and any other matter, and must be in accordance with 

the criteria prescribed by the Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel. However, orders of appointment or removal must be approved by the  

Committee Provincial Administration Organization Personnel. 

With respect to the authority relating to personnel administration under paragraph 

one, the Provincial Administration Organization President may appoint a head of any 

position in the Provincial Administration Organization to act on his behalf in accordance 

with criteria prescribed by the Committee on  Provincial Administration Organization  

Personnel. 

Article 16  For the purpose of making the operation of the local administration 

of all Provincial Administration Organization to operate within the umbrella of the same 

standards, there shall be a Central Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel consisting of- 

(1)  The Minster of the Interior, or a Deputy Minister of the Interior as appointed, 

as Chairperson; 

(2)  Permanent Secretary for Interior, Secretary-General of the Civil Service 

Commission, Director of the Budget Bureau, Director-General of the Comptroller-

General’s Department and Director-General of the Department of Provincial Administration.* 
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(3)  Six representations of the Provincial Administration Organization selected 

from three of the Presidents and three of the Provincial Administration Clerk  

  (4)  Six qualified members selected from experts in the fields of local administration, 

personnel administration, civil service administration administration and management 

or other fields beneficial to the personnel administration of the Provincial Administration 

Organization. 

 As for the selection of qualified member mentioned under (4), those members 

under (1) and (2) are to nominate nine people, and those under (3) another nine. Then 

all the 18 nominees will hold a meeting to select only six people among themselves.  

 The selection methods for the representatives of the Provincial Administration 

Organization and the experts are to be complied with the principles and conditions  

designed by the Commission on Local Government Standards Personnel.  

  Permanent Secretary of Interior is responsible for organizing selections for 

representatives of the Provincial Administration Organization among either the Presidents 

or Clerk depending on circumstances.  

 The Director-General of the Department of Provincial Administration*   is to 

appoint one of the officers, not lower than the Director-General Deputy, as a Secretary 

to the Central Committee on the Provincial Administration Organization Personnel. 

 The Committee on the Provincial Administration Organization representatives, 

selected among the Clerk and qualified members, has a four-year term of office and 

could be reselected. In that case, Article 6, paragraph 1, Article 7 and Article 9 are  

to be enforced with necessary changes. 

 
*(Now is a Director-General of the Department of Local Administration) 



 In the operation of the Central Committee on the Provincial Administration 

Organization Personnel, Article 10 and Article 11 are to be enforced with necessary  

changes.  

 Article 17  The Central Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel has authority a follows:  

(1)  to Stipulate criteria and conditions of selecting representatives of a delegate 

of the Provincial Administration Organization officials and qualified members mentioned 

in Act 5 paragraph 3  

(2)  to Stipulate general standards of qualifications and Prohibition characteristics 

for officials of Provincial Administration Organization  

(3)  to Stipulate general standards of positioning and the standard of positions  

(4)  to Stipulate general standards of salaries, its payment procedures and 

remunerations  

(5)  to Stipulate general standards of selection criteria and conditions, Position 

Filling and appointment, transfer, level promotion and salary promotion   

(6)  to Stipulate general standards of discipline, discipline observation and penalties 

(7)  to Stipulate general standards of Dismissal  

(8)  to Stipulate general standards of rights to appeal, appeal investigation and  

complaint filing  

(9)  to Stipulate general standards of structure of bureaucratic division, 

dministration, task operation of officials of Provincial Administration Organization and 

activities related to personnel administration of Provincial Administration Organization 

(10)  Comment or give consultation on the working of the Committee on Provincial 

Administration Organization Personnel. 



(11)  to oversee. advise, promote and develop knowledge for Provincial 

Administration Organization officials. 

(12)  Perform other duties specified in this Act or other related laws  

For optimize the operation and develop officials of Provincial Administration 

Organization the Central Committee Provincial Administration Organization Personnel 

has to set up criteria which facilitate its personnel to transfer mentioned in (5) to other 

Provincial Administration Organization within the province.  

Article 18 To stipulate general standards specified in Article 17,the Central 

Committee on Provincial Administration Organization Personnel has to stipulate them 

to suit the administration and responsibilities of each Provincial Administration 

Organization. they must be in line with the mean principles standards of personnel 

administration stipulated by the Commission on Local Government Personnel  

Standards, according in Article 33 (1) 

Article 19  The General Standards determined by the Central Committee on 

Provincial Administration Organization Personnel are used as the mean principles for 

each Committee on Provincial Administration Organization Personnel to refer to in 

specifying its standards in personnel administration according to Article 13.  

In case any of the principles in personnel administration or resolutions of the 

Committee on Provincial Administration Organization Personnel Contradicts the General 

Standards, the Central Committee on Provincial Administration Organization Personnel 

must inform that particular Committee to make correction. If the Committee fails to do 

so, or its implementation results in serious damage, the Central Committee on Provincial 

Administration Organization Personnel is authorized to suspend the use of those 

standards or revoke that resolution. 



Article 20  The Central Committee on Provincial Administration Organization 

Personnel must has responsible for sorting and organizing the salary and other 

benefits of all the  Provincial Administration Organization in each level using the same 

standard.  

Article  21  Compensation given to the Central Committee on Provincial 

Administration Organization Personnel and its sub committees must be according to 

what specified in the Royal Decree.  

Article  22  All provisions in this chapter are also applied to the personnel 

administration Provincial Administration Organization Personnel employees with 

necessary changes Mutantis Mutandis Provided that the specified general standards, 

principles, or treatments are appropriate to the operation Provincial Administration 

Organization Personnel employees. 

 
CHAPTER 2 

Personnel Administration of Municipality 

 

Article 23  A Committee on Municipal Personnel functioning as an administrator 

of personnel for all municipalities in that particular province is comprised of: 

(1)  The Provincial Governor as  Chairperson;  

(2)  Five heads of various government offices in that province which are specified 

as related office by the Governor; if needed in the best interest of personnel administration, 

the Governor can amend the list of related offices any time. 

(3)  Six municipality’s representatives:  

 (a)  Speakers of the municipality councils select two representatives among 

themselves in Provinces area  



 (b)  2 mayors voted by all the mayors in that province  

 (c)  2 representatives of municipal officers elected from municipal officers 

of that province  

(4)  Six qualified members selected from those who have expertise in local 

administration, especially in personnel administration, bureaucracy, administration 

and management or other areas beneficial to the municipal personnel administration.  

The governor of the province is responsible for organizing the selection of the 

Speakes of municipal council, mayor, and representative of municipal officers. The 

selection is to be conducted in accordance with guidelines and conditions stipulated 

by the Central Committee on Municipal Personnel. 

In selecting the qualified members under (4), the committee members under 

(1) and (2) nominate 9 candidates and committee members under (3) nominate 

another 9 candidates. The 18 candidates meet and choose 6 among themselves 

according to guidelines and conditions stipulated by the Central Committee on 

Municipal Personnel.  

 The governor assigns one government official or municipal officer to be the 

secretary for Committee on Municipal Personnel.  

The representatives of municipal officers and experts in this committee hold 

office four years at a time and may be re-elected and Articles 6, 7 , 8 and 9 can be 

applied to the case with necessary changes.  

 Articles 10, 11, 12, 13, 14 and 15 apply to the performance of the Committee 

of Municipal Officers with necessary changes. The duties assigned in those articles 

are given to the Central Committee on Municipal Personnel, the Committee on Municipal 

Personnel or the mayor, as appropriate. 

 



 Article  24   So that the personnel administration of each municipal office meets 

the consistent standards, the Central Committee on Municipal Personnel is set up, and 

it consists of the following:  

(1)  The Minister of the Interior or his assigned deputy as the president of the 

committee  

(2)  Permanent  Secretary for Interior, Secretary-General of Civil Service Commission, 

Director of the Bureau of the Budget, the Director General of the Comptroller-General’s 

Department, and the Director General of the Department of Local Administration  

(3)  Six municipal representatives, three of whom are elected from mayors and 

the other three from municipal clerk  

(4)  Six qualified members selected from those who have expertise in local 

administration, personnel administration, administration and management or other 

areas beneficial to the municipal personnel administration  

In selection the qualified member under (4), those members under (1) and (2) 

nominate 9 candidate and committee members under (3) nominate other 9 candidates. 

The 18 candidates must and choose 6 among themselves. 

 The selection methods for the municipal representatives and the experts are 

to be complied with the criteria and conditions designed by the Commission on Local 

Government Personnel Standards.  

 Permanent Secretary for Interior is responsible for organizing selections for 

municipal representatives among either the Mayors or City Clerks depending on 

circumstances.  

 Director-General of the Department of Local Administration is to appoint one 

of the officers, not lower than the Director-General Deputy, as a Secretary to the Central 

Committee on Municipal Personnel. 



 The committee of municipal representatives, selected  among the City Clerks 

and qualified members has a four-year term of office and could be reselected. In that 

case, Article 6, paragraph 1, Article 7 and Article 9 are to be applied with necessary 

changes  

 In the operation of the Central Committee on Municipal Personnel, Articles 10, 

11, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 are to be enforced with compromise under the authorization 

of either the Central Committee on Municipal Personnel or the Committee on Municipal 

Personnel depending on circumstances.  

 
CHAPTER 3 

Personnel Administration in Commune* 

Administration Organization 

 

Article  25  For the Commune Administration Organization in aprovince, there 

must be a Central committee on Commune Administration Organization for personnel 

administration for all the Commune Administration Organizations in that province. This 

committee consists of 

(1)  Provincial governor or the Deputy provincial governor appointed Chairperson.  

(2)  Eight from District Chief officers or division heads in that province which 

are announced to be related office by the Governor; if needed in the best interest of 

personnel administration the Governor can amend the list of related offices and time. 

(3)  Nine Commeene’s representatives 

 
*(Tombon in Thai) 



 (a)  Speakers of the Commune Administration Organization Council selected 

three representatives among themselves in Province. 

 (b)  Three Chairman of the Commune Administrative Organizations selected 

among themselves in Province. 

 (c)  Three Commune personnel representatives selected among the City 

Clerks of the Commune Administration Organization in the province.  

(4)  Nine qualified members selected from those who have expert is in local 

administration, personnel administration, bureaucracy, administration and management 

or other fields which benefit personnel administration of Commune Administration 

Organization.  

In selecting qualified members under (4), the committee under (1) and (2) 

nominate 15 candidates and committee members under (3) nominate another 15 

candidates. The 30 candidates meet and choose 9 among themselves.  

 The selection methods of representatives of Commune Administration Organization 

and the experts members has to follow the criteria and conditions specified by the 

Central Committee on Commune Administration Organization Personnel. 

 The Governor is in charge of selecting the Speakers of Commune Council, 

the Chief Executive of Commune Administration Organization or the Chief Administration 

of the Commune Administration Organization as the case may be as a representative 

of Commune Administration Organization.  

 The Governor appoints a civil servant or a Commune officeras the Secretary 

of the Committee on Commune Administration Organization Personnel. 

 The representatives of Commune personnel and experts, serve a four-year 

term and may be reelected and Articles 6, 7, 8 and 9 can be applied to the case with 

necessary changes.  



 Articles 10, 11, 12, 13, 14 and 15 are apply with the operation of the Committee 

of Commune Personnel with necessary changes. The Central Committee on Commune 

Personnel, the Committee on Commune Personnel or the Chief Executive of Commune, 

as appropriate.  

 Article 26  To make sure that the personnel administration of Commune 

Administration Organization is of the same standard, the Central Committee on Commune 

Administration Organization Personnel must be set up, consisting of  

(1)  The Ministry of the Interior or the Deputy Ministry of Interior is the Chairperson.  

(2)  The Permanent Secretary of Ministry of Interior, the Secretary of Permanent 

Secretary for Interior, Secretary-General of the Civil Service Commission, Director of 

the Budget Bureau, Director-General of the Comptroller-General’s Department and 

Director-General of the Department of Provincial Administration.* 

(3)  Six representatives of Commune Administration Organization are selected 

from the Chief Executive of Commune Administration Organization three members 

and the Chief Administration of the Commune Administration Organization Three 

members.  

(4)  Six qualified members selected from experts in local administration, personnel 

administration, bureaucratic system, administration and management or other fields 

which benefit personnel administration of Commune Administration Organization. 

In selection the qualified member under (4), those members under (1) and (2) 

nominate 9 candidate and committee members under (3) nominate other 9 candidates. 

The 18 candidates must and choose 6 among themselves. 

 

 
*(Now is a Director-General of the Department of Local Administration) 



Six qualified members according under (4) come from the process of self-selection 

of eighteen proposed individuals – nine are proposed by the members under (2) and 

(3) and the other nine by the members under (3). 

 The selection methods for the Commune representatives and the experts 

members must follow the principles and conditions designed by the Commission on 

Local Government Personnel Standards. 

 The Permanent Secretary for Interior is responsible for Organizing for Chief 

of Execative the Commune or Chief Administration Commune to be representatives 

of Communes.  

 The Director General of the Department of Local Administration appoints one 

of its high ranking position holders, not less than deputy director general, to be the 

Secretary of the Central Committee on Commune Administration Organization Pesonnel. 

 The Committee of Commune representative, selected among Chief  Administration 

and experts members has a four years term and can be re-selected. In the case,  

Article 6, paragraph 1, Article 7 and Article 9 can be applied with necessary changes 

(mutantis mutandis).  

 The content in Articles 10, 11, 17, 18, 19,20, 21 and 22 can be enforced with 

the operation of the Central Committee on Commune Personnel with necessary changes 

depending upon whether the authorization of those provisions belongs to the Central 

Committee on Commune Personnel or the Committee on Commune Personnel, as 

the case may be. 

 

 

 

 



CHAPTER 4 

Personnel Administration of Bangkok Metropolitan 

 

 Article 27  The personnel administration of Bangkok Metropolitan is in accordance 

with the Bangkok Metropolitan Civil Servants’ Rules of Procedure Law 

 
CHAPTER 5 

Personnel Administration of the City of Pattaya 

 

 Article  28  The Commission of the City of Pattaya’s Employees to determine 

principles and operate on personnel administration of the City of Pattaya’s employees 

comprises of:  

 (1)  The Governor of Chonburi as the Chairperson 

 (2)  Three district officers or heads of offices in Chonburi which are specified 

as related offices by the Governor; however, this list of related offices can be amended 

any time if needed in the best interest of personnel administration.  

 (3)  Four Pattaya representatives from Pattaya governor, a selected Pattaya 

Council member, pattaya city manager, and a selected Pattaya officer  

 (4)  Four experts selected from those who have expertise in local administration, 

personnel administration, bureaucracy, administration and management or other areas 

beneficial to Pattaya personnel administration  

 To select the experts under (4), the committee members under (1) and (2) 

nominate six candidates and the committee members under (3) nominate another six 

candidates. The twelve nominations then meet and elect four experts among themselves. 



 The methods of selection Pattaya representatives and experts is based on the 

guidelines and conditions stipulated by Central Committee on Municipal Personnel, 

with necessary changed.  

 The governor of Chonburi is responsible for arranging the selection of Pattaya’s 

representatives.  

 The city manager of Pattaya acts as the secretary of the Committee of Pattaya 

Personnel.  

 The committee members who represent Pattaya and who serve as experts hold 

office for four years at a time and may be re-elected. Articles 6, 7, 8 and 9 apply to this 

area with necessary changes.  

 Articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 and 22 apply to the performance of Pattaya 

personnel with necessary changes. The enforcement of those laws is the responsibility 

of Committee on Pattaya Personnel or Pattaya governor, as appropriate.  

  The guidelines for personnel administration of the Committee on Pattaya 

Personnel can be set to serve the needs of and to be appropriate to Pattaya itself; 

however, they are to comply with the general standards regarding personnel 

administration as set by the Central Committee on municipal Personnel.   

 
CHAPTER 6 

Personnel administration in Other Local Administration Organization 

 

Article  29  The personnel administration of other local administration organization 

are to be in accordance with related laws.  

 



CHAPTER 7 

Commission on Local 

Government Personnel Standards 

 
Article 30  Commission on Local Government Personnel Standards in brief “C.L.” 

is appointed for supervition of efficient personnel administration of all the local 

administration organizations, the local people, the benefits to the nation and the 

decentralization. The Commission consists of 

(1)  Chairman selected according to Article 31  

(2)  Six ex officious namely Secretary-General of the Civil Service Commission, 

Secretary-General of the National Economic and Social Development Board, Director 

of the Budget Bureau, Permanent Secretary of Finance, permanent Secretary of Interior 

and Director-General of the Department of Local Administration. 

(3)  Five advisory members appointed by the Cabinet who select them from 

the experts in the local administration, personnel administration, bureaucratic system, 

management and administration or law. These experts are those who are reputable 

for their knowledge. 

(4)  One representative of the Central Committee of provincial Administration 

Organization Personnel, one from the Central Committee of Municipal Administration 

Organization Personnel, one from the Central Committee of Commune Personnel, one 

from the Committee of Bangkok Metropolitan Personnel, and one from the Committee 

of Pattaya City Personnel. In case there is legislation on the establishment of other 

local administration organization, there is to be one representative selected by that 

organization.  



 The selection of the committee under (4) will be done from the committee 

representatives. 

 Head of the Office of Commission on Local Government Personnel  Standards 

is to hold the office of Secretary to the Commission.  

 Article 6, paragraph 1, Article 7 and Article 9 are to be enforced on the occupation 

of the position of experts committee. And Articles 10, 11 and 21 are to be enforced 

on the operation of the Commission on Local Government Personnel  Standards with 

necessary changes. 

 Article 31  To select the Chairman of Local Government Personnel Standards, 

the committee members from Article 30 (2), (3) and (4) nominate three persons each. 

All the nine people will hold a meeting to find one who gets the highest vote. 

 Those who will be nominated according to paragraph one must be experts in 

the areas of local administration, personnel administration, bureaucratic system, 

management and administration or law. They must have academic work or be reputable 

for their knowledge. Moreover, they must not be committee members of The Central 

Commission of Local Civil Servants or Officers or members of the Commission of Local 

Civil Servants or Officers. In addition, Article 6 paragraph 1 is enforced. 

 The Minister of the Interior has to organize the selection of the Chairman of the 

Commission on Local Government Personnel Standards. The selection procedures 

are based on the criteria and conditions set by the Cabinet.  

 When receiving the selected name, the Minister of Interior has to appoint him 

to the Chairman of the commission on Local Government Personnel. 

 Article 32  The Chairman of commission on Local Government Personnel 

Standards serves a six-year term and cannot be reselected. 



 The Chairman of the commission on Local Government Personnel Standards 

is released from the duty after finishing the usual six-year term or in the following 

conditions:  

(1)  Death 

(2)  Resignation by submitting a written letter to the Minister of Interior 

 

(3)  Dismissal by the Minister of Interior whose decision is approved by the  

Cabinet since the Chairperson fails to perform his duty or is dishonest. 

(4)  Lack of qualifications as stated in Article 31 paragraph 2  

(5)  Bankrupt 

 (6)  Incompetence or quasi-incompetence  

(7)  Imprisonment by final court order  

 Article 33  The Commission on Local Government Personnel  Standards has 

Authority ; 

 (1)  to  Stipulate the mean standards and guidelines in observing merit system 

in personnel administration,  particularly, in appointment and dismissal, and set 

structure of salaries and remunerations to be in proportion with income and the 

development plan by the local administration organization. But all these the stipulation 

lf general standards and guidelines must not be too specific for local organization to 

operate to achieve its objectives. 

 (2)  to Stipulate guidelines in development of local personnel administration 

to meet the decentralization of local personnel  

 (3)  to Stipulate criteria and conditions of selection in Article 16 paragraph 3, 

Article 24 paragraph 3 and Article 26 paragraph 3 

 (4)   Promote study, analyze or research into local personnel administration. 



 (5)  Give consultation and advice, and investigate problems of local personnel 
administration to the local administration organizations.  
 (6)  Co – ordinate with the Cabinet. The government offices, local government 
organizations, commissions of Civil Servants of various branches, the Central 

Commission of Local Civil Servants/Employees to promote effective local personnel 

administration. 
 (7)   Work on other assignments as specified in this Act or other laws. 
 The mean standards specification according Paragraph (1) is used as guidelines 

for personnel administration of Bangkok Metropolitan, the City of Pattaya, and other 

local administration organizations legally established as in Article 29.  

 Article 34  In case the Commission on Local Government Personnel Standards 

sees that the specification of the general standards of the Central Committee on Local 

Personnel contradict the mean standards or their guidelines as in Article 33, or there 

is contradiction in specifications of personnel administration between the committee 

on local Personnel and the Central Committee on Local Personnel the Commission 

on Local Government Personnel Standards must inform the Central Committee on 

Local Personnel or the Committee of Local Personnel for correction according to the 

mean standards. If the procedure is not done timely or the operation of the Central 

Committee or the committee of Local Personnel results in serious administrative 

damage either to the public or an Local civil servant or employee, the Commission 

on Local Government Personnel Standards is authorized to revoke the use of that  

particular Local Personnel principle. 

 Article 35  Salary, other types of compensations, and wages of local civil 

servants, employees, and wage earners from the revenue excluding subsidy, loan, 

and other kinds of financial sources cannot be paid more than 40 percent of the annual 

expense budget of that local administration organization. 



 Article 36  The Office of the Commission on Local Government Personnel 

Standards established in the Office of the Permanent Secretary of interia is responsible 

for the official work of the Commission and authorized to be in charge of:  

 (1)  Administrative work of the Commission;  

 (2)  Studying, analyzing, and gathering all in formation related to the work of 

the Commission on Local Government Personnel Standards.  

 (3)  cooperate, follow up and evaluate the personnel administration of local 

administrative organizations  

 (4)  assist and offer suggestions regarding local personnel administration 

 (5)  arrange meetings, seminars, training programs and publicize knowledge in 

local personnel administration  

 (6)  prepare annual reports including objectives, works and limitations at work 

as well as drawbacks in the administration of the Committee on Local Government 

Personnel Standards and its office.  

 (7)  Perform other duties assigned by the Committee on Local Government 

Personnel Standards  

 
PROVISIONS 

 
Article 37  Those who have been officers in provincial administration organizations, 

municipal offices, Commune offices, or Pattaya before the enforcement of this Act 

are to maintain their status under this Act and be eligible for the same pay and benefits 

as before. 



 Article 38  Permanent workers of provincial administration organizations, municipal 

offices, Commune offices, or Pattaya office before the enforcement of this Act are to 

continue their status under this Act and enjoy the same pay and benefits.  
 Article 39  The Committee on Local Government Standards Personnel, Central 
Committee on Local Personnel, and  Committee on Local Personnel and the Committee 

of Local Administrative Standards’ Offices are to be established within 1 year after 

the enforcement of this Act. 

 When such committees go not exist, the local personnel administration in local 

administration organization is to provisionally comply with the Act on the establishment 

of such local organizations. 

 While the average standards, general standards, guidelines and Principal of 

local personnel administration are not available, the previously existing bills, royal 

decrees, rules and regulations, announcements or orders regarding personnel 

administration of provincial organizations, municipal organizations, Commune 

Organization and Pattaya are valid as long as they do not contradict this Act. 
 Article 40  Prior to the appointment of the committee under Article 30 (4), the 
commission of Local Personnel Administration standards consisting of the committee 
under Article 30 (2) and (3) are to take charge.  

 The committee in paragraph one is to design the criteria and conditions for 

selecting the committee under Article 33 (3) within 90 days after the Cabinet’s 

appointment of the committee under Article 30 (3). 

 The committee in paragraph one is to appoint one of the committee as Chairman 

to hold the office until the committee under Article 30 (4) is appointed.  

 Article 41  Any legal operations whether completed or in progress under the 

authorization of the Committee on Local Personnel prior to the enforcement of this Act 

are considered completed or in progress in this Act.  



 Article 42  Should any local administrative organizations not paying the salaries, 

other remunerations or wages to the civil servants, officers and employees according 

to Article 35, they have to comply with Article 35 within five years after the enforcement 

of this Act. 

 Article 43  Prior to the appointment of the Office of the Commission on Local 

Government Personnel Standards, the Department of Local Administration is to take 

charge in the meantime. 

 

Counter – Signature  

Chuan Leekpai 

Prime Minister  

PS  The reasons behind the enforcement of this Act are the Local Administration 

Organization deserve to have their own committee to take care of personnel administration 

and there should be an organization to set standard criteria and guidelines for the 

sake of fairness and propriety. According to the Kingdom of Thailand’s Constitution, 

the Local Administration Organizations must have autonomy in personnel administration 

in order to meet local demand, and this Act has been written as result. 
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หมายเหตุจากผูแ้ปล 
 

 เอกสารคาํแปลน้ี จดัทาํครัง้แรกเมือ่ครัง้ผูแ้ปลดาํรงตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ สาํนกังานปลดักระทรวง 
มหาดไทย เป็นเอกสารภายในหน่วยงาน เพือ่ใชป้ระกอบการศกึษาดงูานในต่างประเทศของ 
ขา้ราชการในสงักดั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีส่นใจ โดยมกีารเผยแพรใ่นวงจาํกดั 
 ต่อมาใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนวชิาการแปลกฎหมายในระดบับณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่ครัง้ไดร้บัเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ โดยมอีาจารยนิ์กร  เภรกุีล อาจารย ์
ประจาํวชิา ไดใ้หค้าํปรกึษาคาํแปลน้ีเป็นอยา่งด ี
 ปจัจุบนัเอกสารคาํแปลน้ีมผีูส้นใจนําไปใชศ้กึษา และประกอบการจดัทาํวทิยานิพนธ/์ 
ดุษฎนิีพนธ ์ในชัน้บณัฑติวทิยาลยั สาํหรบัผูท้ีศ่กึษาในเรือ่งการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวชิากฎหมายเปรยีบเทยีบในสาขากฎหมาย หรอืการเทยีบเคยีงระบบการ
บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ไทย กบัระบบการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ในต่างประเทศ
ผา่นกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ในสาขารฐัศาสตร ์หรอืรฐัประศาสนศาสตร ์ฯลฯ 
 ปจัจุบนัประเทศไทยยงัไมม่หีน่วยงานทีเ่รยีกวา่ “โนตาร”ี ในการรบัรองการแปลกฎหมาย 

หรอืสญัญาต่างประเทศ จงึตอ้งอาศยัการจดัทาํเป็นเอกสารภายในหน่วยงาน เพื่อใชป้ระโยชน์ 
เฉพาะหน่วยงาน หรอืเฉพาะกจิ คาํแปลจงึมขีอ้บกพร่องอยู่บ้าง หากผูส้นใจนําไปใชค้วร
ตรวจสอบอกีครัง้ 
 มคีาํศพัทห์ลายคาํทีด่แูปลกตาไปบา้ง เชน่ คาํวา่ “ตําบล” ผูแ้ปลใชค้าํวา่ “Commune” 

ทัง้น้ีเพือ่ใหต้รงตามทีค่ณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทร์ฐัศาสตรแ์หง่ราชบณัฑติยสถาน
ไดก้าํหนดไว ้
 การนําเอกสารคาํแปลน้ีมาแทรกเป็นผนวกหน่ึงในเอกสารน้ีกเ็พื่อใหผู้ท้ีส่นใจสามารถ 
ใชก้ฎหมายทัง้ภาคภาษาไทย และภาคภาษาองักฤษ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการอธบิาย หรอื
ขยายความใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของหนงัสอืน้ี 
 จะขอบคุณยิง่ หากเอกสารคาํแปลน้ีจะมปีระโยชน์อยู่บ้างและผูนํ้าไปใช้ได้กรุณา
ปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืแจง้กลบัมาเพือ่ผูแ้ปลจะไดป้รบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

สรุเกยีรต ิ ฐติะฐาน 
ผูแ้ปล 
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พระราชบัญญตั ิ
เครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ฝายทองถ่ินพุทธศักราช 

๒๔๗๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องแบบ”  หมายความวา เครื่องแตงกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายตางๆ 

ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแตงกายอยางอ่ืน ที่ไดกําหนดใหเจาหนาที่สวนทองถ่ินแตง 
“เจาหนาที่สวนทองถ่ิน”๒  หมายความวา สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการสวน

จังหวัด ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําของ
เทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา 
รองปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําของเมืองพัทยา ตามกฎหมายวาดวย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๙๑/หนา ๖๕๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจางประจําของ
สุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กรรมการสภาตําบล ที่ปรึกษาสภาตําบล เลขานุการสภา
ตําบล หรือเจาหนาที่และลูกจางประจําอ่ืน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนตําบล 
หรือเจาหนาที่สวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการตําบล กรรมการ
หมูบาน หรือเจาหนาที่ตําบลและหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และ
หมายความรวมถึงผูไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแตง

เครื่องแบบของเจาหนาที่สวนทองถ่ินแตละจําพวกหรือแตละช้ัน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ผูใดไมมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยชอบดวย

กฎหมาย แตงเคร่ืองแบบนั้นเพื่อจะใหผูอ่ืนเชื่อวาตนเปนเจาหนาที่สวนทองถ่ิน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจาหนาที่ฝายทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ใชอยูในปจจุบันยังไมอาจกําหนดเครื่องแบบของ
เจาหนาที่สวนทองถ่ินบางเหลา เชน ครูประชาบาลที่จะโอนมาเปนขาราชการสวนจังหวัด เปนตน 
และโทษที่จะลงแกผูฝาฝนที่กําหนดไวนั้นก็ไมเหมาะกับปจจุบันดวย จึงไดปรับปรุงใหม 

 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบขึ้นและพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ไมไดกําหนดใหผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบไว ทั้งๆ ที่ผูชวยผูใหญบาน
ดังกลาวมีหนาที่ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตางๆ ฉะนั้น เพ่ือความเหมาะสมจึงเห็นสมควร
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน เพ่ือใหผูชวยผูใหญบานมีสิทธิแตง
เครื่องแบบได และนอกจากนี้ควรขยายไปถึงเจาหนาที่สวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และเจาหนาที่ตําบลและหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองที่ เพ่ือใหมีสิทธิแตงเคร่ืองแบบไดเชนเดียวกัน 

 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๔ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหมอีกรูปหนึ่ง 
แตกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ินยังมิไดบัญญัติใหรวมถึงเจาหนาที่ของเมือง
พัทยาดวย สมควรที่จะกําหนดใหสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รอง
ปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา และลูกจางประจําของเมืองพัทยา มีสิทธิแตงเคร่ืองแบบ
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถ่ินได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๑๐๘/หนา ๘๓๐/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๙๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ประธานสภาทองถ่ิน”  หมายความวา บุคคลผูทําหนาที่ประธานของสภาทองถ่ิน
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอใหสภาทองถ่ินนั้นพิจารณาออกขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 

“ขอบัญญัติทองถ่ิน”  หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินใหสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
พิจารณา 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
ประธานสภาทองถ่ินเพื่อดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได 

 
มาตรา ๕  คํารองขอใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณา

ออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได 

(๒)  รางขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งตองมีขอกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอไดวามีความ
ประสงคจะตราขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องใดที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น ในการนี้อาจมีสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละ
ขอกําหนดของรางขอบัญญัติทองถ่ินที่เสนอใหเพียงพอที่จะเขาใจเหตุผลที่กําหนดไวในแตละ
ขอกําหนดดวยก็ได 

(๓)  รายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการ
เสนอและการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน 

(๔)  คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วา ผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมลงชื่อดวยตนเอง 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดรวมลงชื่อในการเขาช่ือ
ดังกลาวโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการ
เขาช่ือในภายหลังอีกมิได 

 
มาตรา ๖  เมื่อประธานสภาทองถ่ินได รับคํารองตามมาตรา ๕ แลว ให

ประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบความครบถวนของเอกสารดังกลาว ถาเห็นวาครบถวนแลว ให
ประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการปดประกาศรายชื่อผูเขาช่ือดังกลาวไว ณ ที่ทําการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเขตชุมชนหนาแนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ในกรณีที่ผูใดมีช่ือเปนผูเขาช่ือดังกลาวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิไดรวม
เขาช่ือดวย ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานตอประธานสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ประธานสภา
ทองถ่ินแตงตั้ง เพ่ือใหขีดฆาช่ือตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาช่ือดังกลาวไดภายในยี่สิบวันนับ
แตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาช่ือที่
ไมมีการคัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง และถามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภาทองถ่ินจัด
ใหสภาทองถ่ินดําเนินการพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินตอไป แตถามีจํานวนไมครบตามมาตรา 
๔ ใหประธานสภาทองถ่ินแจงใหผูแทนของผูเขาช่ือตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดให
มีการเขาช่ือเพ่ิมเติมใหครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิได
เสนอการเขาช่ือจนครบจํานวนใหประธานสภาทองถ่ินจําหนายเรื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับ
การประชุมของสภาทองถ่ินนั้น 

มาตรา ๗  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน หรือ
ขัดขวางการดําเนินการเขาช่ือเสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
มีสิทธิเขาช่ือเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 





































 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพิจารณาช้ีขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่สมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และการดําเนินคดี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คดี”  หมายความว่า  คดีแพ่ง  คดีปกครอง  คดีประเภทอื่นซึ่งมิใช่คดีอาญา  และคดีซึ่งต้อง

ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายหรือ 

ตามสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งต้องมีการดําเนินคดีเก่ียวกับข้อโต้แย้งดังกล่าว 
“คู่กรณี”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกัน   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่าง

หน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี 
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด   

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี”  เรียกโดยย่อว่า  “กยพ.”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ   



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้อธิบดีอัยการ  สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และรองอธิบดีอัยการ  สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ   
ที่อัยการสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) พิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
(๒) พิจารณาชี้ขาดความเห็นแย้งกรณีอัยการสูงสุดเห็นว่าควรยุติการดําเนินคดีของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อพิพาทซึ่งอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๔) เสนอแนะความเห็นและแนวทางปฏิบัติในการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ   

การดําเนินคดี  และเร่ืองที่เก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรี 
(๕) เรียกให้คู่กรณี  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง  

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  จัดทําคําแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  และให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ทําการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน  เพื่อประกอบการพจิารณา 

(๖) วางระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  เพื่อให้การดําเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปโดยรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   

การพิจารณาชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   

ข้อ ๘ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

ให้นําความในข้อ  ๗  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ ให้สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  

ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานจากคู่กรณีทุกฝ่าย  เพื่อทําความเห็น

เสนอต่ออัยการสูงสุดในการดําเนินการตามระเบียบนี้   
(๒) เรียกให้คู่กรณี  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง  

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  จัดทําคําแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  และให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ทําการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณา   
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(๓) เข้าตรวจหรือดําเนินการให้มีการตรวจสถานที่  ทรัพย์สิน  หรือยานพาหนะของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานธุรการ  งานการประชุม  และจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
(๕) รวบรวมและจัดทํางานวิชาการของคณะกรรมการ  และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ   
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   
(๗) ดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับงานของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินการตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้คู่กรณีเป็นผู้ชําระตามที่

สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายสําหรับการประชุม  เบ้ียประชุม  หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ  รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาข้อพิพาทเพื่อยุติการดําเนินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องแจ้งข้อเรียกร้อง
หรือข้อโต้แย้งสิทธิไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง  โดยระบุให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง   
หากคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องเห็นว่ามีพยานหลักฐานว่าตนต้องรับผิดและไม่ติดใจโต้แย้งในเร่ืองจํานวน
ค่าเสียหาย  ให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องดําเนินการตามข้อเรียกร้องหรือชําระค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี 
ฝ่ายที่เรียกร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ข้อพิพาทตามข้อ  ๑๑  ไม่อาจยุติได้ภายในเวลาอันสมควรเนื่องจากคู่กรณี
ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องปฏิเสธหรือไม่ยอมชําระหนี้  ให้คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดภายในอายุความหรือกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

หนังสือเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด  ให้ลงนามโดยบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้อง  ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทน  จะต้องมีหลักฐานการมอบอํานาจ
แสดงประกอบด้วย 

เม่ือคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความหรือ
กําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว  ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยกอายุความหรือกําหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีขึ้นต่อสู้ในภายหลัง   

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุความหรือกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามวรรคสาม  ในกรณี 
ส่งหนังสือเสนอข้อพิพาททางไปรษณีย์  ให้กระทําโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  และให้ถือว่าวันที่ส่ง
หนังสือเสนอข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืนหนังสือเสนอข้อพิพาทต่อสํานักงานอัยการสูงสุด   

ให้นําความในข้อนี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องได้ใช้สิทธิเรียกร้องแย้งด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๓ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้รับหนังสือเสนอข้อพิพาทจากคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องแล้ว  
ให้พิจารณามีหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องของคู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องเพื่อให้ชี้แจง
แก้ข้อเรียกร้องดังกล่าว  ในกรณีนี้ให้คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าจะรับหรือ
ปฏิเสธความรับผิดตามที่ถูกเรียกร้องภายในระยะเวลาที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องมิได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องสละสิทธิในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
เก่ียวกับข้อพิพาทที่ถูกเรียกร้อง  และให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการต่อไป   

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาระงับข้อพิพาท  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเปิดโอกาสให้คู่กรณีรับทราบ
ข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ  รวมทั้งชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบข้ออ้างหรือข้อเถียง
ของตนตามควรแก่กรณี   

ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจที่จะไกล่เกลี่ยให้ คู่กรณีได้ตกลงกัน  หรือ
ประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาท   

ข้อ ๑๖ เม่ืออัยการสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยเก่ียวกับความรับผิดตามข้อเรียกร้องในข้อพิพาท 
เร่ืองใดแล้ว  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบ  เพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาส
เจรจาตกลงกันหรือแสดงเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยดังกล่าว  และให้คู่กรณีแจ้งผลการเจรจาตกลง 
หรือเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด   

ในกรณีที่คู่กรณีทุกฝ่ายเห็นพ้องกับคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุด  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันยุติและ
ผูกพันคู่กรณี  และให้คู่กรณีถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดดังกล่าวตอ่ไป   

ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่าคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นพ้องกับคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้แสดงเหตุผลโต้แย้งคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุด  
แล้วแต่กรณี  ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไป 

ข้อ ๑๗ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาข้อพิพาทของคู่กรณีและมีคําวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว  
ให้คําวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด  และให้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้คู่กรณีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับรองมติเก่ียวกับข้อพิพาท  เพื่อให้คู่กรณีถือปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวต่อไป   

เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีทราบแล้ว  หากปรากฏว่าคู่กรณี 
ฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาด  ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอัยการสูงสุดทราบ   

เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนคู่กรณีฝ่ายที่ 
ต้องรับผิดให้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว  หากคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม   
ให้มีหนังสือเสนอให้ประธานกรรมการมีหนังสือถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้มีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแล
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเพื่อแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว  และหาก
ยังคงเพิกเฉยอยู่อีกให้ประธานกรรมการเสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป   
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ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของ
บุคคลภายนอกซึ่งไม่อาจยุติได้ในฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การทบทวนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจะกระทําได้เม่ือมีพยานหลักฐานใหม่
อันสําคัญและไม่อาจเสนอได้ก่อนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดจัดทํารายงานสรุปคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกหกเดือน 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาดําเนินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 

 
 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่กับเอกชนในทางแพ่ง  
หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล  ให้ส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีเร่ืองนั้นโดยตรงดําเนินการ   

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินธุรกิจการค้าหรือการบริการเป็นปกติธุระ  และมีข้อพิพาท
อันเก่ียวกับธุรกิจการค้าหรือการบริการนั้น  อาจดําเนินคดีเองโดยไม่ส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุด 
หรือพนักงานอัยการดําเนินการก็ได้   

ในการดําเนินการฟ้องร้องคดีทุกประเภท  ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานให้ครบถ้วนและรีบส่งเร่ืองไปยังพนักงานอัยการก่อนครบกําหนดอายุความไม่น้อยกว่าสามเดือน  
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่งเร่ืองให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงหรือรับผิดชอบดําเนินคดีเองตามวรรคสอง  หน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อช่วยดําเนินการในเรื่องนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อพิพาทที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ 
ในประเด็นอันเป็นสาระสําคัญแห่งคดีหรือเป็นการดําเนินคดีในต่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถ
จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดําเนินคดีได้   

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นหน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบหรือการดําเนินคดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า  ให้แจ้งฐานะคดีและความเห็นควรยุติ
เร่ืองให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานอัยการ  
ให้การดําเนินคดีเร่ืองนั้นเป็นอันยุติ   

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความเห็นขัดหรือแย้งกับความเห็นของพนักงานอัยการ
ตามข้อ  ๒๒  ให้แจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  และให้พนักงานอัยการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดพิจารณา   
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ถ้าอัยการสูงสุดเห็นพ้องกับหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการต่อไป   
แต่หากอัยการสูงสุดเห็นแตกต่างจากความเห็นของหน่วยงานของรัฐ  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องกับความเห็นของอัยการสูงสุด  มติของคณะกรรมการผูกพัน
หน่วยงานของรัฐ  แต่หากคณะกรรมการเห็นควรให้ดําเนินคดีต่อไป  ให้อัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอัยการประกาศกําหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ   

คดีใดจะขาดอายุความฟ้องร้อง  ให้พนักงานอัยการดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ  
โดยไม่ต้องรอผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๔ ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาใช้บังคับกับการอุทธรณ์  ฎีกา  
การย่ืนคําให้การ  และการย่ืนคําร้องอื่นใดโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งกับเอกชนเป็นคดีปกครองหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตกเป็นคู่กรณีในคดีปกครอง  ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณีส่งเร่ืองให้
สํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีปกครองโดยตรงดําเนินการ  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือนิติกรซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว
และประสงค์จะดําเนินคดีเอง  ก็ให้ดําเนินการได้   

ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีปกครอง
โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่กับเอกชนในคดีแพ่งหรือ
คดีปกครองที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทก่อนนําคดีขึ้นสู่ศาล  ให้ส่งเร่ืองให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการโดยตรง
ดําเนินการ   

ให้นําความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๗ การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และการพิจารณาชี้ขาด 
การดําเนินคดีทั้งปวง  ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่ง
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙   
ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการตามระเบียบนี้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาชี้ขาดต่อไป  
และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งได้ดําเนินการ 
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ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  เป็นกระบวนพิจารณาของพนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด   
หรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้ด้วย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๘ การบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการ
ดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  
ที่ยังค้างดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้บังคับตามระเบียบนี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



 
กฎกระทรวง 

การงดหรือลดเบี้ยปรับ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัด 
ตามกฎหมาย   

ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นค าร้องเป็นหนังสือ  พร้อมด้วยส าเนาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีภาษีนั้น   

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง  
ให้มีค าสั่งงดเบี้ยปรับ 

ข้อ ๓ การงดเบี้ยปรับตามข้อ  ๒  ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
มีค าสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือเป็น 
การบรรเทาภาระภาษีค้างช าระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือ  
อายัดตามกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓
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"-X1V1t11m.htiu~mi~757iru~611 " -v,:w1tJm1:w11 ~rl1'Ll1timi ((nt-X1w.!1-v,tl1tJu~mi 
' ',J 

~751jnJ~611 
' 



I, I, fl, I, fl, I, fl, I, 

M,Q,[lQ.M,LU' ll.~9 n, l,l fl.~ rut LQL~!.L u~n.9 M,l,l n,~ n.8 u t} ~ l!I 9 IAM, ,, !.Lu 9 M,l,l 1,mL~ L~ ~ !, [1M, LU' fl.~ 

11~~,1:-~1JLn.L8MI:-!. 1 8_ctLM.8tJ,LLrn 1JLn.L8MC-!. l L~llLll!l8L111,1, "ll.krutLQL~tLu~n.8t,f1,1,1," 

' ' ' lllJl M.88 ~1.E-1 Lil ~n.1,1,Ly ll.~rutLQL~C-UIA~W ~ll.~rutLQL~tLu~n.8 t,r,1,1,~1,¼1-~L!-1,1,L]:1 

l:-81l.M.L l:-~,[bQf1!.L U n._v 1'..,rJ ~1 !'\IA 11 rl.8 W L~ Ll'\¼1-1 tJ,8 JJ,M. 1 ~ l'\l,1,L 1) }f t~tl&M.~f\lA 11 rl.8 WL ~ (~) 

ll.krutLQL~!.L~~n.rJ r-r,1,1,n. 1 n.LC-~,[bgf1;~LL1-1ti,L]:mk1,1,L~8L~L~1,1, 11:-8~rno, 1L~ (~) 

lkl!ln.8!.l!I ~,CbQf"\ri.l 1~1J11Mwll.k11~~11:-L}·~·!.LUM.L)PM.LC-~,Cbgf1!.Lun. 1 M.IA ~m;wL~ (Ju') 

M.Q.U8rnLn.L8M,1:-!. l M. 1FtLc-~Qf18il,1,~IJ11l~M.l~~,[bQ[1Q.t, 1L1'1,~t 8~1 ll.krutLQL~!.LU~n. 

81'..,fti,1,M. 1 M.L1:-~,[bg[1~ WQ.~LfrnlJ11 91AM, ,, WM.~ 91AM, ,mkl,1,L~Fbl,l1~11~ mtmlA 1m8WL~ (q) 

Fbl,l1 ~11~~1 l:-~Lll.LIJ9 IAM, 11 rl.}1,1,LfRW1 ~!'\IA 11 rl.8 WL~ (~) 

M,l,JU~M,!.W~~_Q,M.Ll:-~,[bQf1!.LUM. 1M.IA 1m8WL~ (;!J) 

~Ln.L8M,i:-81l.U~~~r-:l8ii,1,rJLfl,~~t•mi1,1,!,t, mLi:-tn.g[1!.LUM. 1n.1A 1m8WL~ (I.Jj) 

!.LUQ.L!.L~t, 1U8M.Fbl,l1 ~Ut}~tell'\ 1 M.Ll:-~,[bg[1!.LUM.IA 1m8~L~ (G\) 

~L!-1,1,L]: 11:-81l.M.Ll:-~,[bQf1!.LUM. 1 !'\IA 1m8 WL~ (t§l) 

NmUl1Ll'..,tel8Llll,1, IP 

' ' ' ll.~ru!. LQL~!. LU ~rl.81'..,ftl,1,1:-L ~ 8il,1, ll.~ruug L~!.LU~rl.8 lfti,1,U 8 M.8il,1, . ll.~l'U!.LQL~!. Lu ~rl.81'..,fti,1,M. 1 

!. LUQ.L!. L~ t, 1 U 8 M.8il,1, !. LUQ.L!. L~ l 1 ft LM.Ll:-~,[bQ[1!. LUM. 1 !'\IA 11rl.8 WL~ M.~ 1 ~ ~11 ~ 11:-~I:-!.111:-L}~l1~~1 

Mwg1A~~t[1n.~rn~, 8~, n.~i:-8,1t,n.t,~i:-8t telUf1W~ C-81:-81l.ll.krutLQL~tLu~n.~ r,r,1,1,~1,¼1-1 n.LC-~,[bQf1~ 

~L!-1,1,L]: 1 ~11¼1-1 rJ L ~n,~ 1:-8 ,it,M.l~ 1:-8!. tel U [1!. U yJ 1:-8 ~ftt1 L ~llL l'..,l!\ rJ L 111,1, "!'\IA 11 rl.8 WL ~ ftt111 

M.L1:-~,[bQf1¼1o 18Llll,1,rl.811rl.})ft %1,1,1:-¥L~rl.k)f~l:-L]:M.Li:-U,t1,M.~~11 1:-L]:U ~ (~) 

M.L1:-~,[bgf1¼1-18Ll11,1,rl.811rl.})ft 8ii,1,!:-¥L~n.k)P~M.~1:-f1,1,1, 11L~~L!-1,1,L]:1 (~) 

' ll.~ru!.LQL~WM.IAM.Ll:-U M.M,L~ 1 (Ju') ,. ,. ,.. 
' ' ll.~ru!.LQL~M.Ll:-U M.M,L~ rn~1, ll.~ru!.LQL~!.LU LQ.l'..,UM, (q) fb /'I bfb 

81AM,11!.LU!.WIJLl,JLrJIAWM.~~11 !.WIJLl,JL81AWM. (~) ,, ,, 'O fb ,, 'O fb 

telt}tellArnLn.L8M,~m, ~Lrl.LrJM, (;!J) 

WQ.~U'1 (I.Jj) 

8M,IA 11 WM.IA (G\) ~ ,. 
81AM,118LM. (t§l) ~ 

' ~11)Pt M.fl.Lfl.~!.[1~11!.LU~rl.¼1-111l~8il,1, !.LU~rl.M.L)PM.M.~n.,ti,~ !.LU~n.!.LU¼1o 18~ 1 

' ' ' ll.~ru!. LQL)J!. LU ~n.8 lfti,1,1:-L ~ 8il,1, ll.)J ru !, LQ L~!.LU~rl.81'..,ftl,1, u 8 M.8 il,1, ll.)J ruug L~!.LU~rl.81'..,fti,1,M. 1 

~LL\l,1,~,[bgf1¼1o 18Ll11,1,rl.8111:-¥L ~rl.k)f t~~11 1:-ftl,1, 11L ~1:-!.L~ ~n, ~1:-8 ,it,M.l~l:-8!.l!IU[1!.U yJ!:-8~m1 ~n.L~M.t,~!.Ll,1,~n, 

' !.LU tell:-8 ~L rl.l,JIA 1 ~tl,1,1:-~M.rn!.Ll,1,!.rl.!.LU tel 1:-81:-G ll.W L~ tel n. L lflLl'..,telrJ Llll,1, "IAL!'\l,1,L~111 
,I fb I'll I b ,P I f't1 t1i 

' LRUrl. mL~~~Q.L!. 11~, 
' 

IJj LM.1,1, ,. 



' 1LUM,Lfl.~1f'1.Q 1f'1.lelb'pv1.n,t,n,L~~Lr,v1.L~1 (tel) 

1LU 111W n.1; mlelNH~L~U ~ Gr.rtt n,t,M,L~fl.~ru1L.QL~1 LU~fb~ qtv1.Lr,v1.t.~ (fl.) 

' 1LU 111WM,L.Q;::1fl,M,I} 1 ri.~ru1L.QL~M,L~1LUR.L111,rnLn.b1t,b,1, (U) ~ f'I I l'I n 

8 r,~n,Gu ;::1fb ruL11;::1fbmQn,~n.,t,uLl'!-~~n.,t,~11b'Jn,r,n.,t,n,~Lym 18 LLf b' klelb'Dv1.;::~Qn,L11A 
,i II /'I I 

b r, 

~_cmGtrn~,, n,~b'Gjt-M,l~b'G1lel_Ufl,W~b'G~~fb»1n.~rn1[1,1LU~r-mLb'8L1;::~11 ~M,b,1,L~L1w_g;::~11 1LU£~ 

ri.in.G~1 ~ruu1u~b1rtLWfl, t n.1; 1¼1-W,Lr,v1.L~m1A 1mGWL(emtrnL~1LUrt~;::Lrtb1111LllelM.Llfg1A~;::1[1,n.~rn1[1, 

;:: ~ 1111L W ~ ~ ~ Lr,v1. ~ n, IA 1m G W L ~ n.trn L ~1 LU ~r-1 n,~rn1 fl,;:: ~1111L W ~ ~ 1 LU 111W ;::ru tel (U'J) 

1LUrtLfl.~ml} 111,lel b'r1,b,\,M,t,M,Ll'!,fl.~ru1L.QL~M,L~1LUR.L1M,t,~LM,b,1,t,b,1, ( b') 
~ f' 0 f'I I f'I n 

' 1LUl11WM,Q 1f'1.lelb'G~L~U8Gr,['tt n,t,n,L~fl.~ru1L.QL~1LU~fl,8 qtv1.Lr,v1.t.~ (tel) 

1LU 111wn.1; 1f'1.lelb'G~L~urmr.rtt n,t,M,L~1LUR.L111,t,~Lr,v1.t.~ (fl.) 

1LU 111W M,L.Q;::1[1,11,Q m~b'G);\M,l~b'G1lelU fl,W~b'G ~~fl, (U) 

8t,~fl,GU;::1fl, Fl.IA 11rl,GWL~ 

n.tmk~tglA~~» 1 n,GR.n~ 1Lru1Ll'!-~;::~11 n.lA 1m~wL~n.tmkGfl.L,\eln,n, 1m~~~Lr,v1.L~1rnri.11~;::L11v1. mLr.lel 

n,~1;::1[1, ~,ctrt~ru~Lru1Ll'!-~ ~Lr,v1.~ 11,IA1mGW_L~ntrnL~Lru1Ll'!-~1LUl111U;::rulel (Cit) 

' 1LUM,l,fl.~1f'1.I} 1f'1.lelb'F1.b1M,t,F1.Ll'!-IALM,v1.Ll'!-1 (tel) ~ f9 Df7f'l l'I 

' 1LU 111W 11,Q 1 M,lelb'G~L~U8 Gr,['tt r,.t,n,L~ fl.~ru1L.QL~1LU~fl,8 lf1v1.~Lr,v1.L~ 1 (fl.) 

(U) 

8t,~n,r3u;::1[1, fl,GR.n~ mlA 1mGWL~ntrnL~Lm1Ll'!-~1LUl11W ;::rul!JG~Gr.~1;::1:rn Fl.IA 1mGWL~ 

n.tmkGfl.L .\eln,n, 1m~ ~~Lr,v1.L~1 b'Gfl.11~;::L11v1. mLt-leln~rn1fb ~,ctm~ru ~n,G~l'!-t-1w n.lA 1mGwL ~ntmkGfl.L,\el 

n,n,,1 Lru1LL'l~ ~Lr,v1.~ 11,IA 1mG W L~n.tmk1LU Bfl.L,\ell'!-l1W Lm1Ll'!-~1LUl111U ;::rule! (®) 

P,fb t G~b'~ n,~rn,tt.n.t.~b'G1le!Ufl,W ~b'Gb'Gfl.fl.~ru1L.QL~1LU~fl,~ lf1.b1~11¼1-111,Lb'~,ctQfb~ 
r, 

~Lr,v1.L~m1A 1mBw L~ n.trn L~1LU n.0, 1 L~1LU 1111U ;::rulelb'J b'~,m~ b'G Jtb1Lv1.~r1,J: » 1 ~ GJl, 
' " ' 

' 11~1n.G8~1n,~b'D}J,1Lrt ~11,b,1,L~ 

' ri.~ru1L.QL~b'l11A;::W ~rtLWL1w_g;::~11 1LU£~ fl.tr.Gp ~ruu1u ~v1.L[l,¼1-1 n,~b'Gj;\F1.l~b'G1l!!Ufl,W ~b'Gb'Gfl. 

fl.~ru1L.QL~1LU~rl,8lf1.b1~11¼1o 111,Lb'~,ctQfb~~Lr,v1.L~1~11¼1-111,IA 11r1,GWL~Fl.l18L~U[} 11LU f.B Gfl, 

F1.~b'Gjt-M,l~b'G1 lelU fl,W ~ b'Bb'Gfl.fl.~ru1L.QL~1LU~fl,8lf1.b1~11¼1o111,Lb'~,ctQfb~ 
' r, r, 

~Lr,v1.L~ 1 Fl.IA 11 fl,G W L ~Fl.l1 ~ L~ U [} 11 LU ~_ctr.Gl'!-L Fl.L ~ ~): Fl.Q 1 n,~b'Gj;\1 Lb,1,~n,J: » 1 G GJl, 

n,~b'Bjt-F1.l~b'B1lelUfl,1U¥b'Gb'Gfl.b'~lel1LUb'LIA;::n.L~~b'~b'DL.\el»18~1 rt~;::Lrtv1.111LllelrtLW 

~Lr,v1.L~1~11»111,IA 1mGWL~n.trnL~8L1ruLrt;::1fl,mb'Jr1,~b'Bjt-M,l~b'G1lelU fl,W~b'G» 1 J) BJl, 
' " ' 

fl, t lf 11,fl.LQ.;::1[1, 
b 

~ 111 LU ~n,¼1-1 b'~ n ~ b'G );\Fl.l~b' B1 tel U fl,1 U ~ b'G b'G fl.Fl.~ b' Lr G G~U 8 i 1 ~ fl.~ ru1 L.Q L~1 LU ~n,n,L ~~ G ~b1 



f11A t l!lLl,1,rtN,11A:::W1LUL~~lili\.rt[_.t, 

Ll!li\.l!.Lf':li f,\.Nv\,F\8 U8rnM. 
... ' ~ 

p,rwp, ,:::mLW[l, in.r; 1~ 11LUi\.Q, 1L~8~, ~,C1Qfl,~~:::~,1¥9ruU1U~l,1,l!)i\,l,1,LYLl,1,mr:~~l!.Q,~ 

rt L I'... tel ~ I!. L n. L ~ ~ ~ 1::: ~ 11 t} n. r1 p, rn 1 rt L w n u Lg u ,.t, r1 IA t lil L 1,1, rt r:-I'... 1 IA ::: 1 u l!l ~ fl,~ 1 c:.i (.!) 8 fl, 
" 

n, 

1!.~~11'...~1,:::1!.L~Ui\.l!.i\._t'b:::ruri.n.1 
" 

r8JJ,~n1W~111'...~11 b'Gfl,W~1~1LUt:-~8~t:-_t'bl,1,8~1,1, ~n.L~i\.l'...~i\.Lt:-U_t'bM.t:-L~U1LUrt1W:::rulel!r>LU:::1[7,8~1,1, 

~Ln.\r>IA1i\.Lb'U_t'bM.b'L~U1LUrt1W:::rulell,;LU:::1[7,8~1,1, lilll,1,t:-~i\.l'...~1Li,1,in.1LU~b'81LUQ.L1LJl,t:-L~U1LUrt1W:::rulel 

lr>LU:::1[7,8~1,1, f11A t l!lLl,1,rtb'l'...11A:::Wrnfl.1LUt:-¥8~b'_t'bl,1,rtLW[l, t 8~1LUi\.Q, 1L~~ 1 n.~t:-,C1JJ,1t}n.r1p, rn1~n.1 
' " ' 

i\.8~1!.~~1 l'...~i1rttt:-~i\.lA 1in.8WL~i\.t1f1L~U[!, 11LUi\.Q, 1 L~lil1i\.~b'8J{bi\.1'...~t:-81lelU [l,1U~t:-8ULl,1, 

t:n.r1p, rnmLW[l, t n.r; 1i\._t'b1LUi\.Q, 1L~1LUL~8~~ 1 
" " 

i\. _t'b L ~ l'...1 ru ~ 8 fl, rt L W l!l i\, 1,1, Ly ~ L 1 lil J i\. ~ 1 rt p ~ 11 tll 1 U ~ 111'... ~ 11 b' 8 fl, rn ~ 1 ~ n U b' ¥ 8 ~ b' _t'b 1,1, 8 ~ 1,1, 
11 I I I I 

~n.L~i\.l'..,~i\.Lb'U_t'bM.t:-L~U1LUrt11u:::rulel!r>LU:::1[7,8~i,1, ~Ln.l,;IA.1i\.Lt:-U_t'bM.t:-L~U1LUrt11U:::rulel!r>LU:::1[7,8~1,1, 

lilii,1,b'~i\.l'...~1 L1,1,in.nu ~b'81 LUR.L1Lfl,t:-L~u1Lurt1w:::rulel!r>LU :::1[7,8~1,1, r11A. t l!lLl,1,rtb'UIA.:::w t:-8ri. 

1 Lu b' ¥ 8 ~ b' ,t\ 1,1, rt L w [7, t i\. IA. 11 n. 8 w L ~ i\. t 1 f1 L ~ u 0, 11 Lui\. 0, 1 L ~}Pp~ 11 n. ~ b' D fl, 1t: n. f1 (J, 1 ::: 1 ~ n. ii\. 8 ~ 
' " ' 

i\.lA. 11n.8 W L ~n.trn L~ U [!, 11 LU i\.Q, 1 L ~}Pt~ lil1i\.~ t:-8 J{bi\.l'...~b'81 lel U [l,1U ~ t:-8tll1 U n.1 l!Jl!J 8Jl, 

rn ~, r:-y1-11t:-f1~ 1i\._t\b'_.t,leli\.Lb'~,C1Q[7,1LUi\. 1 i\.lA.11n.8 WL ~n.tm L~ U[l, 1~i\.Q, 1 
" " 

i\.Lt:-~,C1Q[7, ~L~l,1,L~1 ~n.~rn J{bi\.l'...~b'81lelU[l,W ~t:-8~ 1 t:-pl,1,lel111'...rtLWi\.lA.11 n.8WL ~n.tmL ~u 0, 11LU 

~ 8fl.rtLw1Lurt1w:::rulelrnri.n.8R.n.1,1, m:Ll'...lelf1lill ~ p 
n, ,.. ,.. 

L ru 1 L I!. ~ n. ~ b' 8 J{b 1 L 1,1, i n. J: ~ 18 n. ~ 1 8 ~ 1 n. ,E, n. ~ L ~ rt L lil L R. m ,C1 n. ~ r:-DJ: 8 ~ t} n. r1 p, 1 ::: 1 r1 L J{b n. n. 11 
I I /'I /'I 

n.n.irnL w i\.lA.11n.8 w L~ i\. tm,.t, 8 fl.L ~ i\.~ ~L ~1,1,L ~ 1~ 1 i\.lA.11n.8 lil L~ n.trn L~ u 0, 11L u O(.!) 8Jl, 

}Pt1Lurt1w:::rulel 
n, 

n.r; mF ~L~l,1,L~, r:-!r:-~1m~ t:-8,l{btL1,1,in.J: ~ 1 l'...L~ u b'~ ~L~l,1,L ~ 1 ~rtt 8~1,1,8M.t:-f1 ~ 1 rtt ~ 8 Jl,rtL w 

1LUmw:::ruleli\.Q, ,r:-~t:-~11n._.t,}Pt~~L~i,1,L~1~lil1 i\.~b'8J{bi\.l'...~b'81lelU [7,W~b'8~n1W n.1 ~ 8Jl, 
11 l I I I 

' Lfi.Un. 1i\.Ll!.l!.~R.L1 

J> Li\.1,1, ,.. 



c················································· .. ································· ....... ) 

V.Ln. ....................... 1'1.U'l.Ll'; mmn 1111'..,1 V.Ln.· ................................ ~IJN1:1Ul./~!Jl!l!Jr-:1/~IJl'1.l/~IJl'1.Gl!l1/~!Jn.i.,jL1l!lGf1.1 
o -o Ip' ~ n n ,-:. n l, 

rn1ui.··· .. ····n,Gw1 ......... n ........ L1Jl1::m~w:u···· ...................................... v.n.u--u ······ .. ······ .............................. v.n.c.,l!l111:-l!l 
n I?' IP Ji'=' n ,-.:, 1<::r n I n 

...... ' ........................................................................................................ .'. fl.~1 ~ f'\~f'\IA11n.Gl!lL~ D ' " 

fl.~rtH.L.QL~1LU~n.rK:U1f1. t f'\Ll:-~,c1,gr,~~Lr,li1.L~1n.kli1.L~rlL~Lrtli1.11:-rlj1rlP, 1L~ 0 
l_!,l,!r\.G1l,!~,ci.gr,p,c., 1~\J11 M.Llffl.~rt~ml:-L}~1LUf'\L~f'\Ll:-~gr,1Lun. t f'\IA 11n.GWL~ 0 

n,p,umiJLn.wM.1:-11 n. t n.L1:-~gr,G~1i1.~1J1K~n.c.,~~gr,p,c.,, L.\'1-ftt rll!ll ri.~rutL.\lL~ 

1LU~r\.rllfl,li1.f1.tf1.Ll:-~,c1,gfl.~ WQ.~LJ"l~IJ11 91AM.11Wf1.x's 91AM.11n._!,li1.LrF\.lzl1~rt~mtmV.11n.Gl!lL~ □ 

Fl.lzl1~rt~~11:-~Lfl.L~91AM.11n._!,li1.L~F\.lzl1~f'\IA 11n.Gl!lL~ D 
M.l,IU~M.1W~n._E.n.Li:-~gr,1Lun. t f1.IA 11n.GWL~ 0 

IJLn.LrlM.l:-Gfl.U~l!l~r-:1G~li1.rlLfl,l!l~r-:1@~1i1.1l 11'1.Ll:-~gr,1Lun. t n.v.1m@WL~ 0 
1LUQ.L1LIJU U@f'\Fl.1,11 ~Ut}~l,!n, trtLl:-~,c1,gfl.1LUf1.IA 11n.@WL~ (G\) 0 

~Lr,li1.L~11:-@fl.f1.Ll:-~gr,1LUf'\ trtV. 11n.GWL~ (®) D 
_p,i:-,ip u\~G\ ·1,1 ·M. n.~l:-@)t-f'\l~l:-G1l,!Ufl.W~l:-@l:-@fl.fl.~ru1L.QL~1LU~n.rllfl,li1.~11k'-t n.L1:-~gr,~~Lr,1i1.L~mv. nn.@l.tlL~ 

n.trn l~L~rl IA t l!l Lli1.rtl:-U v.~w n.ri 0, 1 ~11:-@fl. ;!> @~rtLl.tl n.v. 11n.@W L ~n.trn_!,@fl.~ l;-~~1[1rtL l'..,l,! ~ 

.................... ·w·M. ..................................... n.@l!l1 ........ v.n.c., ru l,1,1U@@· ....................................... IAfl.~11.tlLffir.@n.1rtLLl 
I?' r:7n nl, f" lFn 

"' M.~LP.~n.@u~1r,wLrun.@n. Wftt 0 
..................................................................................................................... h~1 ~ n.~M.~LP.~n.@u~1r,wLfur.@n.t 0 

l!l,c1,L[1.M.LlfrlLUM.~LQ.~n.@U~1fl.WLIU r.@n. t Q 91AM.111LU 

l,j t}l,!IA 1M.~LP.~n.@u~1r,1.tJLfur.@n. t O ~u ~~1r,riv. t n.r-:1119v.M.111LUM.~LP.~n.@u~1r.DwLfur.Gn. t 0 
rl\A t n.r-:11191AM.111LUM.~LP.~n.@u~1r.DwLm r.@n. t O Y11l,!l:-~r-:11LU~~,mLn.LrlM.1LUM.~LQ.~n.@u~1r,wLmr.@n. t 0 

rt1wP.~LJ1M.~LP.~n.@u~1r,wLmr.@n. t O rt1wwn.xtM.~LP.~n.crn~1r,wLfur.Gn. t 0 
rt1WQ.l 1M.~LQ.~n.GU~1[1WLffir.@n. t Q ~fl.lJ~l,!11 n.@U~1[1WLfur.@n. t Q 

_p,i:-,ip lf11P,@fl.L_\elr\.~rt@f M.Lrtn.L[u ~1,1,n.n. 1111@}M. M.~LQ.~n.@u~1r,IJlL1Ur.@n. t n.i~t 

.................................... rlrtJFl.1[11 ~1,1,1 ···· .................................... l!llli1.l:-l'; ........................................................ Wfl.1/@l11L@ 
)Ji'=' ~n n n o 

......................................... 1:-lfl. 11/ !Jr\.LW ........................................... ·n,n,u ..................................... · v.ri.iJ1 n.Ln.n.n,~l'; n.rmv. 
o F' 11 n ~", f" 

f'\@l!l1 ......... n ........ L !Jlrnrl~1rtl1 ................................................ 1Af'\ll:-Ll ......................................................... IAf1.lW11t-W 
Ji?' I,! f" n ~ F' n 1 ';: 

................................... · wc.,1,1,1;-l'; ....................................... ··@l!1 LG .................................................... ·!Jn.Lw ........ ······ ··v.r1:1i1. 
n n o o f"' 

...... · .. · · · .... · ....... · · .......... · .. · · · · ........ · · .... · · ...... · ............... ···· · ... ·· · · · ..... · · ..... · ...... ri.~rutL.\lL~1LU1n.rl m1i1.n., n.Lt-wn.Gn n.n.~l!n. 
-o I l, bt'b'0'1°n h" 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบญัญตัิองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  ในข้อ  ๓  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคล 
ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
ให้มีความรู้   สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “เกษตรกร”  และค าว่า  “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  ระหว่าง  
บทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  กับบทนิยามค าว่า  “โรคติดต่อ”  ในข้อ  ๓   
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพ  ปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ า   
และท านาเกลือ  ท่ีมีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อย  และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน
ของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร  หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   
ของกรมปศุสัตว์  หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง 

“เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอย่างยากล าบาก  ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะมีการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไม่กต็าม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น  โดยฉับพลันทันที  เพ่ือการด ารงชีพ  หรือบรรเทา  
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  หรือป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน  ได้ตามความจ าเป็น  ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด   
สาธารณภัย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ให้รายงานอ าเภอ  หรือจังหวัด  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้  ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๒)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  ผู้แทนส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีคณะกรรมการ
ของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  และนายอ าเภอ  ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต าบล  จ านวน  
ไม่เกิน  ๒  คน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  ของ  (๓)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



“(ก)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ   
และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒  
และสถานที่กลาง  ตามข้อ  ๑๙  มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม  (๑)  ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ณ  ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจาก
กรณีการช่วยเหลือดา้นสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๙ 

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้อยู่ในดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ทั้งนี้  
ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”   

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  หมวด  ๔/๑  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายไดน้อ้ย  
และข้อ  ๑๒/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“หมวด  ๔/๑ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้นอ้ย 

 
 

ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย   
ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ า 
(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร   
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9  
พิจารณา”   

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“(๒)  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็น  (๔)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๔)  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๒/๑  และข้อ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า  หากจะใช้
งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ  
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
โดยให้ติดประกาศ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  
และชุมชน” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



,, 
'V!'U1 C9) 

b~1J C9lbflb ~tl'U~b?I~ kl -.'.! )16/lfl"il"il1'Ub 'Uf1~1 m 1J m11°11J klctt:ikl 
' 

i~ b cLJ tJ'U fli~'Vli1~~Vl1~ 1 'VI tJ 

11~1m~'Llr:ti'r:t~m1b~mti''Um1-rn~Tvm1'l.J1i;'J'lJtJ-.:i'VfWrn1'Ll~1'UVfe:i-:i~'U (uu'U~ kl) 

'l"J . ?I. kl ctt:> C9) 

'i d ~I !:'1 "' 1 I ., ... .... ... d .... 
b~ tl'\ll b u'U f1116'!1J 1°11) bb f1b'lJ1~ b 'U tl'U f1)~'\ll 11-.'.11J'V!1 ~ '\fl tl11 ~1 tJ b-.'.l'U6'!16'! ~ f111 bf1 tl1 f1'U 

n 11-r n~1'1"J t11'l.J1i;'J 'IJ e:i-:i'l"Jtl' n-:i1'Ll~1'UVf e:i-:i ~'Ll 'l"J. ?t. klctctgiJ 1 Vf r:te:i ~ l°1 ~e:i-:i n'U'Ll 1t1'U1 ti-r;i"'l.J1i;'J .,. 
d: a IJ ..:::., Q. .c::IQ. .c::t, d Q. Q.I ..c:rl d Q.I d .c::I d 1 " <> 

"b"il'Uu1tiqmu'U1f1~~ 1J?!'VlLiYJf1'Vl" l9111J1J~l°lru~1~1J'Llm b1Jtld'Ll'\ll kl~ 1J'U11°11J klctbo b'l"Jti 'V!bf1~ 

1°1111.J b6'!1Je:J.fl1 l°l bbi;'l ~ b ll'Llu111J b °1l'Llb~ m n'U-U'1116llm1'1"Ji;'J b~e:J'Ll 

m~t1eJ'1'U1"il~1:1.Jm1:1.J1'Ll:1.J1m1 b 1111°1V1~-:i :1.J1~11 g])C§'.'. bbi;'J~1J1~11 g])b 1111"1V1~-:i 
I . Q.I Q.lc::t, d' Q. I CV Q.I I Q.I Q.l.c::t, 

bb 'V!-.'.l'l"J1~116ll'Ururu~e:i-:il°lm1'U1'V1116'!1'Ll"il-.'.l'Vl1~ 'l"J.?I. klcte§'.'.o mm1 bg]) bb 'Vl\l'l"J1~116ll'Ururu~b '\ll?l'l.J1i;'J 
~ ~ ~ ~ 

'l"l.?t. kle§'.'.~b zj-:ibbm'llb~m&i:1.Jt~t1'1"J1~116llutytQ'~hvi?t'l.J1i;'J (uu'U~ C§'.'.) 'l"l.?t. klctoct :1.J1~11 b~ 
I I 

4 I Q.I Q.l.c::t, ~ 

bbi;'l~1J1~11 gijgij 1111°l'Vl'U-.'.I bb'Vl-.'.l'l"J)~116ll'Utyty~b'\ll?l'l.J1i;'J 'l"J.?I. kle§'.'.~b 1J1~)1 ct 111\0l'Vl'U-.'.I 
' id I Q.IQ.lc::t, O d' Q. IO 

:1.J1m1 ~ct bbi;'J~:1.J1m1 ~~ 111\0l'V!'Ll-:i bb m'l"l1~116ll'Ut1Jt1J~6'!.fl1~1'l.Ji;'Jbbi;'l~ti-:il°lm1'U1V111r:t1'U~1'l.Ji;'J 

'l"J.?f, klctmgiJ -r;i1J'Ll~~11m1m~vi11-:i:1.JV11~1'Vlt1e:ie:im~but1'UH ~-:i~e:i1ud .,. 

.Ue:i C9) 1~ bu tl'U db~tl f1rJ1 "1~ bu tl'U f1)~'\ll11-.'.11J'Vl1~1 vi tJrJ1 ~1 tlb~'U?!l?!~ f111 b~ tl1 tl'U 

m1-rn~1'1"Jt11'l.J1i;'J'IJti-:i'l"Jurn1'U~1'LlVfe:i-:i~'Ll (uu'U~ kl) 'l"J.?I. klctt:>C9l" 

.Ue:i kl )~buti'Ud1m-Uu-:ifi''U~-:ibb~1'Ll~ C9) b1J~1t1'U klctt:io bll'U~'Ll1'll 

.Ue:i m 'U11~11~but1'U .Ue:iu-:il°l'U f11i-:i bbi;'l~Vltl'-:i~e:ii-:im1~'U1~ 1'Ll~1'U~1~n1'Vl'U~11\b~1 
iJ' I ii Ill 

1 'U1~b uti'UiJ V1~e:i611-:i-LJ'~V1~mb~-:iti''U1~b uti'UiJ 1 m -ff1~ b uti'UtJbb vi'U 

.Ue:i (['. 1Vft1m~n1°111:1.J1'U1111°1V1~-:i'lJe:i-:i.Ue:i ~ '1Jti-:i1~but1'Un1~vi11-:i:1.JV11~1viti11~1t1 
b~'Ur:ti'r:t~m1b~mti''Um1-rn~1'1"Jt11'U1'1'1Je:i-:i'l"Jtl'rn1'U~1'UVfe:i-:i~'U 'l"J.?t. klctctgiJ bbi;'l~1m-Um1:1.J~e:i1'lldbb'\ll'U 

".Ue:i ~ 1 Vf ~ili1'Vl6~me:inr:t11V1~f1;i1'Llm1ili1vi6'1Je:i-:i~me:i-:i bbi;'J~'l.Jl°11°1'11 'Ll1°11e:i'Ul°l-r1'1Je:i-:i~'Ll 
~ .,. ' 

~e:iil1 ti'\ll~ bu ti'Ll'Ul°lm me:i-:ir-l m'lln 1"11e:i-:i~1'UVf e:i-:i~'Ll~'LliK-:ifi' ~ Y1~e:i:1.J~-:i-r'U1e:i-:iii11b'U11°1111.J ~n~e:i-:i ' ~ 
.... 1210 OJ d' d 1 d Q.J 0 .c::I 

'lJtl-.'.!b€lf16'!11'Vli;'Jf1~1'U 'V!'U1'Vl'1f1bf1fll6Vl bbi;'l~b-.'.1€l'U 'IJ'\llfli~'\ll)1-.'.lf1111°1'1-.'.lf11'Vl'U~ l9111J'l"J1~116llf1~~~f11 

11 ~1 m~'Llr:ti'r:t~ m1 b~ t11 n'U m1-rn~1'1"J tl1'l.J1i;'J 'Vl~B 1~ bu ti'U 'Vl~B'IJ1~ m ?I 'Vl~eJ'Vlu-:i~e:i i-.:i m1G11V1-r'U 

-t'1116llm1'1"Jm~B'Ll m1 otiu-:il°l'U t~tie:i'Ll 1'1:1.J" 
' 

.Ue:i ct 1Vft1m~nl°111:1.J1'Llie:i C9lkl 'llti-:i1~bUt1'Um~vi11-:i:1.JV11~1viti11~1m~'Llr:t1'r:t~m1 

b~mn'Um1-rn~1Ylm'l.J1i;'J'IJe:i-:i'l"Jurn1'U~1'UVf e:i-:i~'U YI.?!. klctctin1 bb'1~ 1m-U\0111:1.J~e:i1 udbb '\ll'U 

".U €1 C9lkl ~ili1vi5ili1'Vl51~-r'U b~'Llr:ti'r:t~ m1 b~ m n'U m1-rn~1Y1 tl1'U1'1 ~1'Vl-r'U ~'Ll be:J-.'.l'Vl~e:J'U 1°11°1'1 
~ ' 

1 'Llme:i'Ul°l-r1'lJe:i-:i~'U 1'Llmru~-:i~e:i1 ud 

(C9l) m1 b .U1-r'Um1-rn~1Yl t11'l.J1i;'J 1 'Llr:tm'LlYl t11'l.J1i;'J'lJe:i-:ivi1-:i116llm1 ~-:i'll1~ b.flvi~ll1 ti'Ue:i n 
~ 

V1~e:i~ll1t11'Ll 
~ 



b6il.J <9)bflb 191€)'\.J~ b12113 kl .,:i 

vtii1 1!l 

11"1lfl"il"il1'\.Jb 'Ufl131 bfl lJ m1 l°l l.J 1!l cn, 1!l 
' 

(l!l) m1b-il1-rum1-rfl131'Wt.11'U1i;:t l '1.J6'fm'W'Wt.11'U1i;:t61.1€l..:Jb€lfl"ll'\.J '\J1~bf1Vl~lJ1t.11 'W 
" 

(bfl) fl 11b-il1-ru fl 11-rfl 131'W t.11u1i;:t l '1.J6'f t11'\.J'W t.11u1 i;:t°IJ eM b €l fl61l'\.J ~-.:i'\J 1~ bflVl ~ u1 t.1'\.Jtl fl 
" 

VI~ €l ~th t.11 '\.J bu'W1 ~fl) ru~ ~ii i1vi5vt~ tl 'U 1°11°1 (;11'l.Jl°1)tl'U1°1-r1blJ'\.J~u1 tJ u fl bQ'\.J \911l.J fl 1'Vll.J 1 tJ 
'U 'll q 'U q 6J 

I 21 tf .::., 

11\111 t.Jfl11bb 'WVlt.Juflbu'\.J 
' ' 

(Ci'.) m1b-il 1-ru m1-r fl131'Wmu1i;:t l '1.J6'f m'\.J'W t.11u1i;:t61.1€l-.:i be:i fl61l'\.J '\J1~ bfl'\11~u1 t.1'\.Je:i m lJ'l.Jl°l~ -.:iri111 
" 

b 'W11~ b V1\9l~6'f t11'1.J'Wt.11u1i;:t61.1€l..:JV11-.:i1161lfl11ilm1ml1 b ll'Wl'i'€l-.:i6'1-.:il'l11 VI bbrl6'f tn'\.J'W t.11u1i;:t61.1€l..:J btlfl"ll'\.JJ '\.J 
' 

~-.:id hH1"il~ bll'1.J6'fm'\.J'Wt.11u1i;:t61.1€l-.:i b€lfl61l'\.J\9l1l.J1~b ut.1utlV1~€l 1:Wn\9l1l.J 

m1b-il1-rum1-rfl131'Wt.11u1i;:t l 'W6'ffl1'1.J'Wt.11'U1i;:t61.1€l..:Jb€lfl"ll'\.Jml.J (l!l) bbi;:t~ (Ci'.) bbi;:t~fl11~1m~'\.J 

6'116'1~ m1b~mnufl11f fl13'1'Wmu1i;:tm Vf~1m ll'1.J~1f fl13'1'Wmu1i;:t 1 Vftl1V1~mflru~ b~e:i'\.J 161.1 '\J1~bf1'\ll 
Q.I .d QJ O .c::il I iJ ~ Q.I .C::.. d Q.I Cl.I 

bbi;:t~e:i \9l11'Vl m~'\ll11-.:im11°1i;:t ..:Jfl 1V1'\.Jt1lml.J'W1~1161lfl~1!i'~ m11\111 t.1 b..:J '1.J6'f16'1\11 fl11bfl m fl um11 fl131'Wt.n'U1i;:t 

Vl~m~b u t.J'U V1~€l'\J1~m121 V1~€lV1tl'-.:i~€li-.:im1i;11vtfu-il111"l!m1'Wm~€l'Wl.J11off'Li-.:ifi'u1t1lt.1€l'\.J fal.J 
' 

fl)WVI~ fl bfl W~\9l1l.J1))1°)6'f€).,:j Vl1fl rl1Vl'l.Jt1l 1 Vf l'i'€l..:J61.1€l'vl11°111l.J\9l fl(;'l.,:j tl'Ufl)~V111..:Jfl1)1°1~..:J 

nffw\911 b 'W'Wfl11Vl~m 'Lifl~1m~'\.J 1Vl'Vll.J1t.11°111l.J(i-.:im~vi11-.:il.JV11t1l1 vimb Vl'\.J" 

-iJ€l ti 1 Vf t.1m~flm1l.J1 '\.J1111°16'fe:i-.:i61.le:i-.:i-ile:i <9)(['. 61.ie:i-.:i1~ b ut.1ufl1~vi11-.:il.JV11\111 vi t.111~1 t.1 

b~'l.J6'f16'f~fl1)b~t.11tl'Ufl11f fl131'Wt.11'U1(;161.Je:J..:J'Wtl'rn1'1.J6'i1'1.JVJeJ..:J~'\.J 'W.121. l!Jcrcrgi1 bbi;:t~ 1moffri11l.J~e:J1 'l.JtlbbVl'\.J 

"1'l.Jmru~u1°11°1i;:t l '1.Jm€luri-r1il i1'Vl51~-ru b~'\.J ~ 1f fl131'W mu1i;:t\9l1l.Ji1'Vl661.le:i-.:i\9l'\.Jbe:i-.:i"iJ1flvt-tl1 t.1-.:i1'1.J~'\.J 
' 

~ili1'Vl51:Wili1'Vl51~f u b~'l.J6'f16'f ~ fl11 b~ m nu m 1-rfl 13-1'W t.11u1i;:ti;11V1fuu1°11°1 i;:t l '1.J l°11€lu ri-r1 ml.J1~ bu t.1u d 
" ' 
b 1'1.J bb~ ~1f fl131'W t.11'U1i;:t~1~fuii'\.J ~1 fl11 b~'W6'f16'f ~ m1 b~ t.11num1f fl131'W t.11u1i;:t~ili1vi6"il~ 1~fu 
\911l.J1~ bu t.1utl 1 Vf~ili1vi51~f u b~'W6'f16'f ~ fl11b~ t.11 nufl11-rfl13'1'W t.11u1i;:ti;11V1fuuriri i;:t l 'l.Jri1€lurif1 

" ' 
bu'W1~6'11'1.J~61.11 \11€l~ 1 Vftl1V1~flbfl ru~ b~ e:i'\.J 161.1 '\J1~ bflVl bbi;:t~e)' \9l11~fl 1~vi11-.:i fl11ri~-.:i r\'1V1'1.J\11 

" 
m~'W)~)1"1lfl~13~fl111~1 tJ b~'l.J6'f16'f~ fl1)b~ t.11 nu fl11f fl131'W t.11'U1(;1 Vl~tl)~ b Ut.J'U Vl~e:J'\J)~fl1121 
V1~€lV1tl'..:J~€li-.:im1i;11V1fu-il11161lm1'Wi;:tb~€l'U l.J11off'Li-.:ifi'u1t1lt.1€l'U 1i;:tl.J" 

' 
-ile:i gi) 1 Vf t.1m~ flri11l.J1 'W-ile:i @)~ 61.le:i-.:i1~ bu t.1um~vi11-.:il.JV11t1l1 vit.111 ~1 m~'W6'f1'6'f~fl11 

b~t.11tl'Ufl11f fl131'Wt.11'U1(;161.JeJ..:J'Wtl'rn1'1.J6'i1'UVJeJ..:J~'U 'W.121. l!lctctgi) bb(;'l~ 1m-ffri11l.J~e:J1 'l.Jtlbb Vl'\.J 

"-ile:i @)~ fl 11b'Lim~'\.J~1-r fl 131'Wt.11u 1i;:t fl 1ru b-il 1fum1f fl131'W t.11u1 i;:t l '1.JG'f m 'l.J'W t.11u 1 i;:t 

°I.I€) .,:j Vl 1..:J 11"1! fl 1) ~ .,:i '\J )~ bfl V1 ~U1 t.J'U €l fl Vl~tl ~U1 t.11'Ubu'W1~fl)ru~r\'1Vl'\.J (11 VI~ €l fl )W b-il1-ru 
" " 

m1-r fl131'Wmu1i;:t l 'U6'f m'U'W mu1i;:t61.le:i-.:i be:i fl"ll'U ~-.:i'\J1~ bflvi~ll1t.1'1.Je:iflV1~e:i~ll1t.11 'W mru b ~ull1 t.1u m~'W 
" " ' 

ml.J fl nVfm t.1 bb 'W'\11 ~fo fl bu'U Vl~e:iil b V1\9l "i\'1 b llm ~ -.:i ~1'U~-.:iV11 fl:n1~-ru m1f fl13'1'W t.11u1i;:tV1'WViV1'1.J 1t1lm"il b ll'U 
d.J ' ' 

eJ''l.J ~11 t.1n-.:i~1 \9l Vl~tl fl1ru1 -ffi1'Vl5b 'Li mu'W1~6'11'1.J~61.11\11 e:i ~ VI~'[) fl 1ru ~'l.J~ r\'1V1'U\1l~'W1 'l.Jf11 t.1VI~ -.:i 
" 



" V!'l..!1 bf] 

b~l.J C9lbflb \91€l'U~bl3!~ ~ ..:i ';i1"1ln'OJ'OJ1'Ub un~1 
' 

bf] l.Jfl';i11°1l.J ~<tb~ 

1 VI ~i1~vi6~'U1ubDnb~'Llfi1-r n~Twmrn~ 'W~€ll.l~ 1 ti'V!i;l' n:o1'U m';i-ru b~'U"1l€l..:J?tm'U'Wt11'U1~~ €1€1..:Jfl mtJ n l°l';i€l..:J 
~ "" 

ci1uvf €1..:i~ 'U~'UG1..:in ~ V!~€1€l..:il°l mtJnl°l';i€l..:ici1'UV!' €1..:J~'U~ ~1ti b~'Uu1m~ ~1V1-ru~-ruu1m~l911l.ln!JV1l.l1t1 
11~1t1U'1b V!U'OJU1'1..!1~oLJ1';i1"1lm';ici1'UVi'm~'U ~-:id 1 Vlb U'Ub tJml.lvii;lmnru6Vl 16m';i bb~~b~€l'Ub"1l 
\911l.JoLJ€l C9l~" 

al OJ cJ 
u';i~f11131 ru 1'UV1 ~~ \9lml°ll.J 'W.131. ~<tbC9l 

' 
~ I ""' 

'W~b€lf1 €1'1..!'W..:J~ bf:.J1'0J'U~1 
' 

-r:olJ'U\9l~l1f11';ifl';i~Vl';i1..:JlJVl1~ 1 Viti 
"" 



r ·~ 

" Vl'U1 (9) 

b~il 19lQ1b l9le:J'U'Wbl"1~ (9)~ \l ';i1"llii"il"il1'Ub 'Ufl~1 k>l9l ilfl';i1flil k>ctbk> 
' 

'j~ ~ U tJUfl 'j~'VJ'j1-'.JdJVl1 (?11 'Vl tJ 

11~1CJfl1';i~'l'l'U'lh~mru'Ue:i-.:ieNfi"fl';iUflfl';i8'1'11'LIVf8-.:i~t1 
.d 

b 'V'Jel~ilVl'U fl8'1Vl'U 
' 

'V'J.1"1. k>ctbl9l 

1 ~CJ~ b U'U fl1';i~ilfld';i 1 ~ih~ bu CJu11 ~1CJfl1';i~\l\l'U'1.h~i11ru'U8\l8\l fim'll flfl';i8'1'11'LIVf8\l~'U 
.d 

b 'V'J8~ilVl'Ufl8\lVl'U 'V'J.1"1. k>ctbl9l 
' 

81PlCJeJ1'U1"ill911ilfl11il1'Limm1 (;Yi/Ci'. (~) 
I CV cv.c:i. d' 

bbG'i~il1l9l';i1 (;'i/b bb Vl\l'V'JWi1'1l'Uqjqjl918\lflfl1i 

'U~V11';irl1'U-:il''IVl1~ 'V'J.1"1. k>ctcs:'.o i!1l9l';i1 b(;'i/ (~) bb'1~il1l9li1 b~ bbiii'l'V'JWi1'1lUqjfQ'~hVll"l'U1Gl 

'V'l.1"1. k>cs:'.~b bbG'l::ml9li1 ~ct (19lo) bbG'l~il1l9li1 ~~ bbiA\l'V'JWi1'1lUqj~~~.n1vi1u'1bbG'1~8'lfifl1i 

u~V11i'11'U~1uG'l w.1"1. k>ctm(;'i/ ~\iil'Ul91~11rnim~vii1-.:ii1V11~ 1viCJ~-.:i8eim~L uCJuH ~-.:i~ei 1 ud 
"' 

oLJ8 (9) i~ Lu CJutlL~ CJ fl11 "i~ bu CJ'U fl i~Vl i1-.:ii1v11~1 vi CJ 11 ~1 CJ mi~ 'l\l 'U 'lJ i::i11 ru 

'UB\l8'1fi m'llflflim'11'LIVf 8-.:i~'UL ~8~ilVl'Ufl8\lVl'LI 'V'J.1"1. k>ctbl9l" 
' 

oLJ8 kl ';i::L UCJutl1 m oifu-.:if!u~-.:i bb~1'Ut:i'~"il1fl1'Utli~fl11"11 'Ui1'1lfl"il"il1'Ub 'Ufl~1b U'U~'U 1 'l.l 
9.1 61 q 3 
'U8 Q1 b'U';i::b'UCJ'U'U 

' 

"8-1 f1" fl i'l.l fl fli8'1 ?11 'UVJ8'1 ~'LI" Viii 1 CJ fl11il11 8-1 f1" fl1 i'U~V11i'11'U-:il''IVl1 ~ b Vl l"1'U1'1 
d' .c::i. I o 

bbG'i:: 8\l fl rn iu i'Vi1 i~1 'LI m U'1 

"fl 8-'!Vl 'LI" Viii 1 CJ fl11il11 Vl'U VI il'U b 1 CJ'U~ -:il ~~'I~ 'LI b~ CJ 81PlCJel1'U1"ill9l1il fl 1l Vlil1 CJ 
q q , d.J 

11~1CJVI~ flUi::tl'U~'U.f11'V'Jbb iii'1'1l1~ bLG'l~n-r l9lflUi~~\lfi" b ~ 8"1hm VI~ 8Vl~8~tJ'U~'U'Ufl1i-:il' ~'U~ fl1i~151';iW:: 
' ' ' 

l911ileJ1'LI1"ilVIU1~'U8'18'1fim'llflfli8'1?!1'UVJ8'l~'U 
"L~'U~i1Vl'Ufl8\lVl'U" V1i11CJfl11i111 L~'U-'IU'l.lwmru'U8'1B'lfim'llflfli8'lrl1'LIVf8-.:i~'U~~-:iH 

' 
i;'lilVl'Ufle:J'IVl'U 

' 
oifei cs:'. ei-.:ifi" m'l.lfl fl18'1'1TUVl8\l~'U~llfld1ilUi::mifi" L oLJ1~1lJU~Vl1i-:il'~ fl1i'Vi~8~1 L il'Ufl1i 

~1iltlUfl8'1Vl'U ~-.:i-:iu'l.li::mrui1 CJ~1CJ'l.li~..ij1tJ V1~8-.:iu'l.l';i::mrui1CJ~1m ~iib~ii 1~CJ~-.:i 11l 'LI'l'Ufl'11'l 
' 

tJ I V ., '°" 'j .,., .d ..,j ~ ol 
i~ L.f1Vli1CJ"il1 CJl911lJ'Uelc.J fl'V'J'U i1 CJfl1ib'l'U~ilVl'Uflel'lVl 'LI b~ CJ b VI i::'U'll8fl8'1Vl'UVl"iJ::l9l\l\lU ui::iJ1Wi;'flJVl'U 

\I , q , 

~-'!tl l911lJeJl9li1L~'U~lJVl'U~bb~Gl~flel\lVl'U 1tilri1V1'U~ H 
' 

fl1 i~\l\l'UUi~mru L ~8i;'fiJVl'Ufl8'lVl'Ul9l 1iJ1iiflVIU-1 1 ~8\l f1" m'l.lfl fli8'1'11t1Vf 8\l~'UflTU'1fi'1 
' 0 

" ..J ..J ..J " ., • I 'i ~ ..J. I 1 "'"' fl 0 ., 

81'U1"ilVl'U1VlVlbflC.l'J'U8\l ~m'U~Vl1\l fl1iflG'i\l bb'1~ui:: bCJ'll'UVlui::'ll1'1l'U"il~ ~i'Ub u'Ui;'f1flqj 

oLJ8 ct fl1i~1 C.lb~'U~lJVl'Ufl8\l'VJ'U 1 ~~8'lJl)u~ l911lJW b U CJ'U flWVli1'1lJVl1~ 1 VlCJ11~1 CJ 

fl1i~'UL~'W fl1ib Ufl~1m~t1 fl1i~1m~t1 fl1ibtl'U~fl~1 L~'UbL'1:: fl1im1"il L~'U'U8'l8'lfi" m'llflfli8\l 
' I V '°" 

~1'UVle:J'lfl'U 



~

i· ' 

b!A:u C9)Q10 (;leJ'U~bl"!'13 (9)~ -:i 

'Vli'11 ~ 

-s1"llfi'1'11'Ub un'l31 
' 

~(9) :Ufl'S1f1:U ~ctb~ 

-ile:i o -s1 ti~1ti(;l1:u-s~ b utiuil~1~~wu'Wm-s1 tlbb~1 ~1~m~v111VltiG'l'1~~ bb'1~ b ll'W1 tJ 
' (;11:uV1't!-:i~e:ii-:im-s'tle:i-:i m~'Vl11-:i:uV11V11 'Vlci ne:i'Wl''W~-s~ b uciuil1-Uu-:i~u 1 ~~e:i11 b ll'Wn1-sm~v11~"Ue:iu 

"" .!{ 
mm~b 'UCJ'U'W 

-ife:i in! 1 ~tJ ~VI fl 'S~'Vl 'S1-:J:U 'Vl1VI1 'Vl ti-r fl'l?11fl1'S~1 :I.J'S~ b U tl'U.Q bb '1~1 ~:rJ eJ1'U1'1~1°111:1.J 
1il'1U'titlt11V11 ri1'Vl'WVIV1~mnru1ibb'1~1~tJ~u&i b ~e:i~1 b il'Wm-s1 ~b ll'W 1 tJm:u-s~b utiuil 

·' ... d ... u-s~ml"! ru 1'1.J'Vl ~C§:'. t5'W11f1:U 'l"l.I"!. ~ctbC9l 
~ I ""' 

'\"l'1be:Jn el'U'\"l-!1'13 Lt..11'1'1.JV\1 
q 

-r~:u'W(;l~11n1-sn-s~'Vl11-:i:uV11V11'Vlti .. 



• 1LUJl.U.11 tt-W.n.~i1LUn. l Iii L~E-t L~n.r; m~ m~~l ~6161n.µii» l 13L~n.µt-BJ!-nt~t-B161U 11w~t-B~(!L~~111 

13L~f3L1ruUt~111n.c-~fu,(\1rJIA. m~L-1.~fufu,(\B~LlAl!l~t-B~(!~fil ~1 n.~t-BJ!-rLt~t'B161U111U Jlt'B» t l:!Lll.~k~ 
• • n.nL-1.~Bntm~K ruLrt~111n.t-UBn.n.tm~KruLrt~111n.mti L~rtLt6113LrtK "rt~nti" (OCi\) 

1L61LrL.!lULMIA.rLM~CWNlrtt1 ,.,.. ... ~ 

T'Ll-~~~im t filL~~l:!imkntil!lBfil t-12rtU.rtLt6113UtL1. "T'Ll-L~~111nti1LU~rLLlll,mLt-f3L1,, (>-'<!>) 
n. 

n~t-B,l!-t\t~t-B161Ul11U~t-Bn.IATintmL~~ni;it-E611LUt't11A.~1U~ 
. . ... 

. n.n.LA.~Bn.ti Tl.I! ~B ~l!l n.~ t-BJ!-rLt~t-B161U 111 u Jlt'B t'B fl.t-E61 !.LU t' t!.IA.~1 u u L~ nti~ru ,(lU L~L p. ~ 
~Ln.~kULl!n.nL-1.l!l~nti~~,, rt11U~QULl!B~L1. n.~t-,(\B~ n.r;io-i~1 13LrtLA.VUrtLl!l£1A~rt1WnQ ,~ t , 
n.~~tB~Kn.~,l!l~nµt-BJ!-rLt~t-B161Ul11UJ!t-B~t-C,11t'~~mti L~rtLU~filUtLA. u 11.kfilL!.nti" (µ!<!>) 

n. ... . 

r;ic,~t-E61nLt-lilqtLA.B~ntit-~L!1-n. tt-12rtc.1» t ~!:!ii ~LA.L~m~Kntm~~µ,, » t n.tmL~!.LUt-l!l~TI ~~t n~nL~u EK 

B~K 1L61Ln.!:!~n.kD t-Bn.u L~nti~fu,(\L~ mti L[L!.LUnLKu ELA. ~KL~ i µTin.tm L~1LUt-l!l~TI1L61Ln!:!t-Bn. 
o w l'\n 

n.L~UEK n.tmkl!~~m t nr; i~ntifilL~!.LUn.L~UEK L~rtLC,6113LrtLA. "filL~~fU~L!m 1.. (~<!>) 

n!A. iio-11 t B~rtLC.61E-W t ~!:!,, µl;:!>J)Ci) .lrJ.M. n.~t-BJ!-T1.C.~t'B161Ul11UJ!t'Bt'Bll.nt11!C,1li\1LU~l:!TI 
n ' 

ntiLRUkn.~i!.LU ntiuL~!.LU n.tmL~U[}i!.LU n.t,rnk1LUl3C,~L~f31A. t ~LLA.rtt't!.IA.~wn.r;io-rn1t-Bfl. 

Jl B,Q-t'Bll. (lrlCi\) ~1:!1i (l!lCi\) (OU)) (;ol!l) (µ!l!l) (~<!>) n.trtLC.61U~iLI13»1 trJ B,Q-
• 11 t rL~rLI; iLRUn. mL!!!!.\,!Jl.L!.T'L lklLU~111rl.k-UL!!.~1JrLk-~11t'~f\~t'.(\,9-ll\ J.t:ll.13(} i~1 Ci\ B,Q-

n n 

"<!>eyci) .!d.M {;!> ~11.,(\0) n.µt-B)t-T'Lt.~t-B161Uf11UJ!t'Bt'Bfl.rLtil!t11!11LU~1:!1i T'Lt1LRUkn.~i1LU n.tiUL[~!.LU 

ntmL~ UQ. i1Lu ntmk1LUl3C,~L~f31A. t l!lLLA.rtt'C,11A.~1Ull.13Q. 1~1,, L~Ufilkit}n.~a. ,~1 (!) B~ 
n 

t}t'~ Hf\lilQ1~1UBBt'~ f31A.t~LL1.rtt'U.IA~1U 
n 

1LULU.l!lrLrtK1 µllrlJlG) .lrJ.M. l:!n.Ll!1n.t~1LL1.1f\1LU 61t'B~l:!Til:!f\Ll!\Llf~l!lfufun.Jl.L1~1M.t'LA. ii ~~ u;.l.!1Lrt~l:!11 IP' '9 0 I b ,I 0 ~ n I 

~~~n.C.~LK~f\1LU~t'B~fufu,(l.ll.L1~1M.t-~ii ~ L!.l!\Lrt~l:!TI ~ L1l!\Lrtn.trtLC.61rtLl!ll!Ln.L£!13~LB 

<!>JlJlG) ·1i1·t.1. t'l:!61t'~rLMLT'L1LU~~TIT'Lt-iLRU1n.UU.LU 
. ,... ' -0 -,... ~ 

• t-E61 c-B n.n. ti r;i L~ u Gin u n.r;i i:i ~1n.1Jt-B ~61 l!l B~~l:!ii n.,(ll! l!.(:rL Lru 1Lu r.LLr~n.1J rt~ ~LrtLA. ,~ t B~ i 

µl;:!>J)Ci\ ·1z1. M. n.~t-B)t-rl.C.t=!t'B161Uf11U J!~B rnri.n.ti 1!.C,11.!l!.LU~l:!TI n.t,iLRUkn.~i!.LU nt,iuq~1LU 

n.tifilL~U G i1LU n.ti f\k1LUl3C,~L~f31A. t l!lLL1.rtt't.11A.~1Un.13 !} ,~!.rt~m~ in. um1t61rt~1LUT'LQ, ~m~1 

l!J~Ci) .!d.M. 

(;:!> ~fl.,(\O) n.~t-B)t-rLC.~t'B161Uf11UJ!t'Bt'Bfl. 

n.til!.t!.l!l!.LU~~,, n.tiLRUkn.~i!.LU n.tiuq~!.LU n.tmL~UQ.1!.LU ntmk1LUl3t~L~ 

111A l ~Lb11bN,~IA~~Ur1.11Q> 1~~ 
\ 

LRUl11f1.Ll!.1!.~Jl.L1 

l!J Lrl.lt\. n 



• "flL»l!l!Jll.,Cmn.t,m_t,~~!Jm t Ln1L~t'~lt1.Tl.L~H l!ll LY. m~t'b"°rtt.!.ntmt.n.L~ l!l~f1.1:!1 t'~ l!lJ41!1.m 

ntin.,t.~~!Jm t rtL~n.,t.n. tmr; 1L~n.LtlA.~ lt'l!l!JTir.ll!ll ~t~rn ~1!.LUflL!.!:fUDTl. t u11n.DLrtn.,emu V.n.tm,t.~~IJ111. t 
LmL~rtL~n.,ti.u.LJi::trmtin.krtt.!.::~ n._cltmum ~ t'Q.1t1.ns-ntmk~~1Jm1]l!lt1A.LJ1::tf1.n.ti 

,. ' 
"' fl_kr!.Q~n. t l!l1Jn.tm~1::1:!11n.,r.n.,t-n.1 ,. 

nti n._t,!.LU u l1Tl.D~ t t.~im~n.s.n.klt1.L~~fuDl!ll!Ll:!t., l!lT1.lt1.LiJ t'~lt1.f3LLJn.tmk!.LU~~Ql!.U n. t 
l!lT1.lt1.LiJT1.~t'B»t'B!.1.,!U f1.!.LUrt~IJ1 t'~rt!.U~rtL~B~lt1. l!lt LY. mt.n.L~ l!l141n.m 

l!ltrt~i n.~!.LIJUB1B~lt1. Lug ntmk~~1JmtrtL~n.tmk~tL~n.U.1A.»tt'l!l!JTir.ll!ll l£Jfr" BilortL~n.L~U~VI. 

n.k~l 8~1t1. ntmk~t~n!-n. t flLLJn.n.::!.n. 1n.tmk!.LUr.lL!.Li_i1Tl.Dt'~l!!n.Lt'r.lt.rt1t1.~ t 0<£J Bn-,, 

Tl.IA. Tit}f1. t 8~11Lt.l!!_g. J» t ::1:!11 ,. 
~;:>;:>CS\ . Iii. M. .(tr) ~fl.DO) n.~ t'B~n.t~t'8!.l!!Uf1.!.U~t'Bt'Bfl.nti~t!.~!.LU::1rn nti LRUkf1~1 !.LU 

Tl.t1ULf1!.LU nt1r.lLf!UQ1!.LU Tl.t1rl.k!.LUflt.~L~f11A.tl!lLl.1.rtt't.!.IA.::!.Un.f3(}1::tr.ll!llrt~111~1!1.UlTit'~ ,..,;!>;:>CS\ ·1i1·M 

n~t'B»n.t~t'8!.6!Uf1.!.U~t'Bt'Bfl.n.ti ~t!.~!.LU::1rn n.t1LRUkrl.~1!.LU n.ti ULf1!.LU n.trnLf!UQ. 1!.LU 

n.trnk!.L u fl t~L~fllA t l!l Llt1.rtt't!.IA.::tu n.r.i c-1::!.t'Bll. O@ B~n. t rtLt61U ~1Ur.l ~ t ~ 8~ 

"n.~t'8»1'l.t~t'B!.6!Uf1.W Jlt'B Tl.IA. 11 fl L~t'~61!.LUt't.!.IA.~W~n.t1 (W) 

!.Ll!!Ll'l.QULf:lrl.t1r.l(: 1U8l!l (Ci\) ,. . . ... n.~t'B»n.t~t'B!.61Uf1.WJ!t'8µ11» t n.n.1t1.l!l88~V1. !.!.!Jl!l~~,t-~~L r.lL!. (®) 

n.tmk~~!Jm t Tl.IA. 11 t'~61!.LUt't!.IA.::Wt'8fl.l'l.IA. imtm Lf!!.LUrl.Lt'flL!. 

8~1t1. ULf1L!l-!.LU8~111. n.tm8lrl.k!.LUn.Lf\U~LA.£-w l Qf1. t B~t'~f1kr.lL!.n.tmk!.LU (!)ff.' 8~,, ,. 
µ!;!';:>CS\ ·1i1·M 

n.~t'8»n.t~t'8!.6!U f1.!.U Jlt'8t'8fl.n.ti ~t!.~!.LU ::mi n.ti LRUkrl.~1 !.LU n.tiu Lf1!.LU n.trn L~U Q. 1!.LU 

n.tmk!.LUr.lt~L~fllA. t l!lLVl.11t't!.IA.~Wn.r.l (: 1~!.t'Bfl. (!)fr" 8n-n.cpo-f1. t 8~rtLtl,!rt~i»t ~ 8~ 
,. ' 

(SWl-a : wa:i.s..<s aui:i.uno:ov aA!:J.eJ:i.siuiwpv ie::io1 ::iiuoJpai::n 

n.~t'8»n.t~t'8!.l,JUf1.!.UJ!l:-Bt'BU.}Bl!l1 t~rt81.,!!:fu _clrl.11.::!. L~l1Ltl,Jf3Lrtl.1. "f1rl.::!.,, (~G\) 

111~1nBr.ll!l)]o l Lrtt'Ll:!U!:fu_clrt!.Ut:-Bn.n.tmL~rl.k!:illDl!lQLl:!t 1L!l-» t Qt'~ ,. ,. 
n.~t'B»~t~t'8!.61Uf1.!.UJ!t'Bt:-Bn.n.tmL~n.,t-i:fu£ll!lQLl:!t, L~rtLt61r.lLrtl.1. "i:mDl!ll!Ll:!ti,, (~Ci\) 

,_.,;!'~CS\ ·1i1·M. Tl.llt'BIA.Tl.t!J ~ IC I 

t'8!.l!!Uf1.W~N~t'8U.n.ti~t!.~!.LU~1:!11 nt1LRUkrl.~1!.LU n.t1ULf1!.LU nt1flLf!U(}i!.LU ntmk!.LUr.ll~L~ 

r.llA.tl!lLVl.rtt'l!.lA.~!.Uf1f3(:1~!.t'8U. ~ B~nt (~CS\) ~~,, (~G\) nr;10-f1.tB~rtLll!!rt~i»t ;:!> Bil-
,. . • n. ~ 1:-B»nt~t'B!.1.,! u f1.W ~ 1:-8 t'B fl.t'~ 1.,j !.LUn.t, !.LU M.L lJ !. r.l ~ IJ1 LR Uk 8 ~, ruLrt~!.[1.n.t:-un.~u IA.L ~~!.f1. 

• rt1J::1Jn.t1l!lBr.lt'Bfl.L»n.~~l:!r.lB}rtln.L~rt1J::1Jntil!lBr.l L~rtLt61r.lLrtlt1. "rt1J::1Jnt1t:-8!.L~n.1A.,, (lr)Ci\) 

l!l n.1.1. LU r.l LrtV1.UU IA. rtL ~ 8!.1.1. . ,.. ... 
rt~t'B~n.t~t-8!.61Uf1.WJ!t'81:-81l.rt~t:-8~Ln.ffil~n.trn L~rtLtl,!llLrtl.1. "LTl.~~nt:ITI,, (®CS\) 

• LRUl11Tl.L~~~Q.L!. 

Ci\ LTl.LA. ,. 



' ~L~f1.~t-Gfl.ll L~~~1LU LlATl.1-Tl. t 1LldLf1.QUL~ tL~U t-~~ ~n.ti L!\ 

f\ ' 
» t :;~,, ~tfl,V1r}~n 1. ~~ntiLRUkn.~i» 1n,t.U1A.L~:;1r.ni; ,~t1LldLnQUL~L!1-lJ1LrtL~ftt Ut~:;~ftt 
rtldLT\rtld1LU ~ui t-Lif\.IA.f1.M.rtlA~n.L~n.t~1LLA.11ULU ldt-13 G1if\.~n.L~~Lr1.!dlA. iruW n, ~ lJ1LU LIA.Tl.tn.t L. Ir-r~r-o I ~ , IP O fD 1•L. n O n 

"' ntnL~t-~1LldLnguq1L!1-i1 t t-~if\.Y11UtL~fl~1Q,\!!Tl. ll-t LRUkn.~i ~~~ntmtnLMSULif\. 

nnntJt-GIA.nt~ n ._, It I 
,. . 

t-G1ldUf1.W~N~t-Gll.f1.Lt-U,tLL~ntflLlJll~~G~f1.:;~,, t-Yn~~nu-tt-~G~if\.~~i'\tU~if\.,t-WG~if\.N!ln~t-Gi'\~ftt 
f\ 

lll1LI !!~\A. u ~if\, t-1UB~if\.t-ldn,ett-Gi'\n u. t t-~@:~if\.~~» 1n~t-G~nt~t-G1YUf1.1U1!1t-Gt-Gfl.fl,V 1Q.~ . ,. . f\ 

n~t-B~nt~t-G1ldUf1.W~t-Gt-Bfl.ll,V~G~f1.~niflGt-~t-~ 
f\ 

f3~1n~n u-tn.k~t G~if\.n.~,~~~ntiLRUkn.~m~t-G~nt~t-G1YUf1.1U~t'Gi'\ t OG\ 13£-n 
nlA.iiQf1.tG~rtLtld_E-U\1.:;mi P;!l~Ci\ ·1.nJ. 

... 
n.~t-B~nt~t-G1ldUf1.WJ!C-Gt-Bn.ntil!.t1~1LU:;~n nt1LRUkn.~11LU ntiuL~1LU ntrnL~U(}11LU 

ntin.k1Lu ll t~L~fl IA.'l ~ L 1.1rtt-t11A:;w n.fl [} rn1c-Gn. oG\ G £-n trtLtYU ~iu fl» t o<!> 13£-

"LRU1n.UilA.Tl.LlJ~ ,. ,. I" 

<!> IAT\t~,, 
I" • 

nlA ii_µr-t B~rtLtldEo U\ t:;~,, p;!J;:JG\ "!d"M. n.~t-G~n.t~t-131ldUf1.W~t-Gt-Gfl.ntil!.t1~1LU:;~,, 

ntiLRUkr1.~11LU ntiUL~!.LU ntrnL~UG 1!.LU ntmk1LUflt~L~fllA t ~LLA.rtt-t11A:;1un.11p. 1:;!.t-Gfl. 

"' nt1LP.Ukn.~11LU w ~trtLA.t-Gll. ntm~rn~1Q.~ (!) ~nt~n.trtLtldU~1Ufli'\t ~ 13£-

"L~rt11m;L~UG1 

t-LflGttfl.UM, Utmm@~M,1~~, Gm:;~,, ~tl1LLA.!1U1131LA.flLLA.fu~if\., LflG 11lJ~G~f1.1An, t, fl.G~l!.t1~ I l'I Pl'll.iil'I nkft=r l'I ~IP nJ.1 ,.. f'=7 lriL. 
f\ 

~t~t-_Qfl.G~l!.U~l!.LnL~~~~t-~ntmkl!.~~rntLmL~LRUkfl.~it-~YnLt-fltftlr\.i'\l ~(!) G_ll.n 

n.1A1i~f1. t G~rtLtld_E-U\t :;~ii 
... 

~JX"l "kfM. n.µc-G~t~l:-G1YU[1.1U~t-Gt-Gn.tl.t!l!.t1~1LU:;~i ntiLP.Ukn.~i1LU n.tiUL~1LU ntmL~UQ.11LU 

ntmk1LU fl t~L~fl IA t ~LLA.rtt-t11A.:;1un.fl p., ~11:-1311. ~(!) GLJ.Tl. t rtLtYU ~1Ufli'\ t ~ GLJ. 

"t-r\.LA.ld11tfl.UW~ml/. 11Lun.n. iL~LA., (!) /;" Gfl.rtL~n.t-m11LUn.rt ilA.ruW ~ '9 po> I _, 0 n" l'I ... ,.. l;i fDJDI 

' ' flt~Hfl.1JLl-JG~G~L~t-~:;~imL~~~fl.£1.nntmkl!.~~n.1LrnL~n.u.in.~n.~1n.k~~n.£1.t!U1Antmkl!.~~fl.1JtU~ 
f\ f\ 

fl.kntirtt1~Gflt-~~,, l!.t1~~» l t,~rnn.t11n.1ldt-G~UlJL~fl.G~l!.t!.~~t 13~, n.n.:;1n. u. t u11n~~1LU 11L1:;~,, 

n.L~U~r1.fl.1Jt-~L!\:;~n.~i~~~L,CU1L~1~tmrnL~fl.G~l!.t1~1LU!Si'\1,~,S:t-~ldnLt-fltfU1.i'\1, Ci\<!> 13LJ." 

T\IA. nt}f1. L G~rtLtldLJ-U\ l:;~n P;!l;:JG\ "Id "M. 
... 

n~t-G~n.t~l:-G1YUf1.!.UJ!l:-Gl:-Gll.n.ti l!.t!.~1LU:;~n nt1LP.Ukfl.~11LU nt1ULf-:11LU ntrnL~UG 11LU 

ntmk1LUfl t~L~fl IA t ~LLA.rtt-t11A.:;1u fl.fl p. 1:;11:-1311. U)<!> BLJ.Tl. t rtLtldU ~1Ufli'\ t p BJ: 

' LRUn. 1T\Ll!.l!.~l1.L!. 

w LTl.if\. ... 



T\IA11Q-f\tB~rtLtb!~Wl;:1,m µi;J>;::>G) "!tfM 
" 

n~t-BJt-nt~t-B!.YUf\!.UJ!t-Bl:·Bn.nt1l'!.U.l!l!.LU;:~,, nt1LRUkf1~1!.LU ntiuL~!.LU ntrnL~U(}1!.LU 

n ti f1k!.LUl1 t~L ~111A t l!lLll\.rtt-t!.IA:::r.un.11!}1 :::r.t-Bf!. µiw @non l. rtLtYU~1Ul1» l ;J>C!> BE-

• ~L,Cl-LA.L~ 1~» l. l!l~;:~1mt1t-~nkr.LurtYntblnimr..~n.B!l.l!l~nkr.Lu rtr.wni; 1 nblt-B!Jrm,ei.c-LrBn~t-BJt-nt~ 
~ ~ 

nLt-U,tUJ.t-~t-~nn~t-BJ!-!.LLA.~n~» l t-~n.k~nt1µ1111~1.!l B~f\ftt L~n~ 1 t-~l!ll nFt!l!.UB~LA. ~Ut t'L~rB 

t-~nk;:~~~nLlJIJG~lt1.l!l1Jntmi;1c-~n~t-B~nt~t-G!.6!Uf\!.U~t-Bt-Bn.nt1t-~nk!.LU ;::>w GEon 
fl.IA TIQf\ t G~rtLt6!~ w 1:::~,, µi;J>;::>Ci\ "lflJ. n~t-G~nt~ 

" ' 
t-G!.b!Uf\WJ!C-Gt-Bf!.ntil'!.t!.l!l!.LU;:~11 nt1LP.Ukrl.~1!.LU nt1UL~!.LU nt111L~U(}1!.LU nt1nk!.LUl1t~L~ 

l11Atl!lU~rtN .. !.1A;:r.un.110-1;:u11ri. ;::>W BE-t-Bf!.t-pll\.bl!.!.tnl,rtLtb!U~1Ul1»l lJ!I{!) BE-

.. 14wr..11~1t-~nt-11~1~11U~ll\.1t-!.UB~lt1. 
~ 

t-6!n~t-G »~ ;:!,f\~Ll-.\:::!. u ;:& nti LR Uk n.~i !.Lu rt!.!.U t-B fl. trl p.1t1. m~ B~ll\. t-~"' L!.l!l L ~ ;:!.f1B ~LA. 
~ ~ 

f11Al!l~RLL!l;:wrumn.n.BQ.Brtl1L~t-~!.LU U~L1.1t-WB!.LA. t-bln.rtt-BLA.r\1.!8Bt-l!ll1lJ!.nl!llArtl!.Url.l I' 'll::lr I JP' IP ::' P ~ l'1 ~ ,._ -.~ ~~ 

~ n. 
11,V!.Q.~l!lU 1!.LU~@p111 L~L!A-U llt-B~;:l'!. tl1t}ll\. m~G~lt1.t-~6!L!.l!lL~;:!.(\G~L1. 

n. ~ 

f1k\l!lURLL!l;:!,.U n~11 ~:::ruf'J.U ~n 111~ !.Q.~l!l_ttU ~u G~, n.n.!-t u~p.LA., n~ B~LA. t'~"' L!.l!lL~;: !.(\B ~LA. 
~ "' . f1k\l!l~RLL!l ;:r.unn.n.61 :::~~,, nti LR Uk n.~1!.LU rt!.!.UG~B~l1L~c-~;:~1111 Gkf111~1» l~!.Q.~ l'!.,, mu ~t 

n. 
nti LFLUk n~1 !.LUrt!.!.U» t t~1111Bkrl.11~111,V !.Q.~r. t LP.Ukf1~1 LE-mti Lr\C?. ~1 ow BE-,, 

r1.IA11P.f1tB~rtLt6!~Wl:::~n µi;J>;::>Ci) ·1rrM 
" 

n~t-BJt-nt~t-G!.61Uf1!.UJ!t'Gt-Gfl.rtti l'!.t!.l!l!.LU;:~,, nti LFLUkf1~1!.LU ntiuL~!.LU nt111L~UG 1!.LU 

ntrnk!.LUl1 t~L~l11A t l!lLLA.rtt-t!.IA;:W n.11!}1 :::r.t-G I!. ow GE-rt t rtLt61 u ~1Ul1 » l Ci)<!> G£-
n. ~ 

"~wnr..nL~n.!.61» l,!.LUrt!.WrtQ m~N?.J!-!.Lll\.~n.~11tp.~t-~t-~TI» t !.LUrtr.r.unr; 1t-~t-~11:::&~ 

ntnL~f1!.61 fttrt~t-G ,l!-r\C.~1'1.Lt-U ,(iM.~n~ t'G,l!-r\t~t-G!.61 u f\!.U ~ rn ~11n~1 f1GD.l!l~ f1krtLtbl~L,Cl-L1. 

t'12t'!}L~»l,f1l!ll n~t-G~n.t~l'l.Lt'U,(iM.ULl!.t-~t-~11»1. t-~bl!.!.trtLL!lrtt1LRUkrl.~!.LUrt!.!.Ut-~t-~TI!.LU 

rt61t-GIJl1 Grtt-Lf1 B ,. ' 

U~n~rtt1 LRUkn.~1 ~LUrt!.!.U :::~11 1'1.Yt-pll\t-f\LA. 11 Ll~ll1 l!ll !.LUrt!.!.UrtQ-1t'~ldrtLt-11C.f\ll\.L,Cl-ll\.t!'1» wntn.L~n l, 
~ 

n.ldrtL1Jrm,ei.c-Lr11nLc-u,tiLl=! ru Hn.t1LRukn~1!.LUrt!.!.u:::ru61c-~c-~11n.~c-11,1!-!.LLA.~n.~»l CilCi\ BE-,, 
,. ' 
rtlA11t!-f1tB~rtLtb!~ll\l;:~11 µi;J>;::>Ci\ "lrl"M 

" 
n.~t-B,1!-nt~t-B!.61Uf\W J!C-B t-Bn.n.ti &t!.l!l!.LU;:~11 nti LRui.n~i !.LU nt1 u L~ !.Lu ntrn L~u G 1r.Lu 

rt t1f1k!.LU11t~L~11 IA. t l!l LLA.rt t-t!.IA;:!.U n.11!}1;:!. t-G fl. Ci)Ci\ B n-n l, rtLtbl U ~1U 11 » l <!><.!> BE

"~1'1.k\UL~Ltin.~ l, nLt-U~Ll=! 
. ~ 

t-~n~u t-LIA.1'1.~1 G~1 rt!J:::Lrtll\., :::1:rn rtUL!lk» t nti LFl.Ukrl.~1 :::~TI ntmk!.LU£~l!lr1.LA.L1J n~t-B~!.Lll\.~f1~l1 t 
l!l u fl nL t-U nLIJ t-1.!l IA u G nn. M::: !. Lil.fl.!. G !. ll\.rl.U1 l!l l'!.fltlAL r.LA. Ll'!. 111\.l,C-G l!l r.n 1 L l'!. rt L tld rtlArtl!. u ~ I • ,... o ~ fD 'll::lr o ,... JP %' ,... I• ~ n "' 11 n 1;' o paio r' 10 

mn ' 



"' V1'U1 er 
L~lJ (j)Q1cr (;ltl'U~Lf'l~ rnl!JIJ'l .:i 11'1ln'1'11'ULtJn~1 (j) c:i 5'U 11 fl lJ l!J en:, (i) 

' 

"ilti m~ m1nti"UL':5mhnu'U1m1"tlti.:iti.:iA'mtlnfl1ti.:i~1'UYi'ti.:ifi'U 'Vl~ti vi-J1 v.:i1lJ~1~\um 
1tlvi1011-ru ~1 mLn ~ Lni.J'fo~1L1t1 1 ~ ti.:i Fl mtlnA1ti.:i~1uYlti.:ifi'ULL ~-u1tit11 'll ni1i.:i ~1 EJi;i tiu'U1fl11 

1liltJ1~~iiB1'U 1'1'1.:J'U1lJi.:i ~ 1 tJ L':5'U ~1lJ fl'U tl cl1.:i\i tl EJ'11lJ fl 'U 1'U~1'U1'U-d'1 ~ii ~tJ~Vl1 )Yl ti.:ifi'U 
v v 

Lrn~tl'1~rn.:ir1 n1tl n Fl1t1.:i~1'UYi'ti.:ifi'Un.:J'U1lJi.:i~1EJ ~1 EJ'Vl n Fl# .:i LLn~ 1~~tJ~V111Yi'ti.:i~'U11t1u,,,111EJ1 '1 
' v 

~-d1 EJ~tJ~V111Yi'ti.:i~'U V1~ti~vi11.:ivi1 LL VIU.:i hi~1n11\11,,,iJ1V1u1EJ.:i1'U5 m.1~.:ifl'U LLn~ 1 '111titJV1lJ1 EJ 
v v v 

~vi 1) .:i vi 1LLVIU.:J11.i~ 1n11"1'1wu1 VIU1EJ'l1'U L ~11 a f)VI ~'l fl 'U 1 'Un) ru~1"ii ~tJ~,,, 1 )Yl tl'l ~'U 
v . v 

L U'U~iitl 1'U1'1'1.:J" 1 EJil tl~fl() tl'U L':5'U i:J1 f)~')lJ nu 
v . 

fl1)fltl'U L1ui:J1n"tl~MVIU1 EJ.:J1'U~ii.:iut11~111 ru mvn ~n1) Vl~tl,,,U1 tJ'l1'U~1~ LW f)tJt)f) 1 tJ 
o .., I ct . &I ._ ., -. II .:. · I ::; · &I &I I ::; .., 

'VI 1n111tJ \11 EJ LL '1 ~ L f) tJ)f)"ef1 L'l 'lJ ~tJ 1Vl1 )'VI t:l.:J C1 'U tl1 '1 Ll(;l .:J ~ .:JVl1Vl'U1 Vl'U1EJ'l1'U'U'U LLn ~'Yi'U f) .:J 1'U 
v 

~1uYi'ti.:i ~'U5n,,,~.:i fl'U L U'U~iic51'U 1\In.:i"1 vil ti~ ti ~11l n'U ci ti'U L1iii:J1 n"tlti.:JV1u1EJ.:i1uiT'U 
" 

mrum1Clti'UL~ui:J1n;,i1nfl'1.:i~.:iw)!il 1~tl~tJ~i;i1111~LUt1tJ~m~'Vl11.:im1fl'1.:irh,,,ulil" 
-Uc:i met 1 ~ EJnL~ f1fl11lJ1 uilt1 '11~ t1t1.:i 1~ Lu EJtJf1W'Vl11.:JlJVl11il 1 VIEJ11~1 t1n11-ruL':5 u 

011 Lu n~1m1u m1i:J1 m1u rn1Lnu-rn-et1 L1lJ LLn~n11(;111'1 L1ut1 t1.:iti.:ir1 n1tl nfl1t1.:i~1'UYi't1.:i~'U 
Yi.Pl. l!Jct<i'.~ LL'1~1motlfl11lJi;itJ1tJdLL'Vl'U 

""llt1 rn~ m 1'!ltlL u rn1'U'11 nV1i.i1 tJ.:J1'UFl~.:Jt1t1.:i t1.:i Fl mtlnfl1t1.:i~1'UYi'ti .:i ~u i;i111.:iuth~111 ru 

11EJ~1tJU1~~1U.:JtJtl1~lJ1UJ 11il 1 ~L Un 1~LLi;iLoYn~ 1 'Ull'l'Uth~lJ1rui!'U 1111i.:i L1'Utii;JVl'lJ'U~-rliitJ1n 
' ' '" 

1 ~ c:i .:i r1mtlnfl1ti.:i '11'1.JVI ti.:i fit1 Llil v~ flvi' c:i.:i~lilvi 1-U m1qi~~vi~ c:i L 'Vlf'luqiqi~.:iutl1~ 111ru11 EJ~1 vtl1~'11u 
Ll'ULLi;i 

(Ci'!) L Ut1L~u.:iutlw111ru11EJ~1EJ~8.:ii11~nmiid~n~u 1uu.:iut11~111rui!u LLn~ 1~-rutiul1~ 
v ' 

1~n'UL~'U11i;iti~iitl1'U1\J(;l11J1~LUEJtJLL~1 
v 

(l!l) L llu.:iutl1~111ru11EJ~1EJm~ntivid~ n~u 11nc:i'U~utJ.:iut11~111ru LLn~ 1~Wutiu~;,i1n 
v . ' 

~tJ~V111Yi't1.:i~u 1~nuL~'U1tl~1EJ1'Ull.:iutl1~111ruc1i;i1 tl 
v 

(1J1) n1ruii L1'U~lilV1~'U~-r~u1n 1 ~ c:i.:irimtlnfl1t1.:i~1'UYi'ti.:i~u 1vi EJ~lJ~ti.:i~lilvi1iltii1qi~~ 
Vl~ti L 'Y1 f'lu qir[~.:iutl 1~l.l1 ru11 EJ~1EJtl1~ '11ll~.:i Lu n~1EJ1l.i-.1u.n1EJ1 'U ~uu.:iLJ'l.11 ~111 ru~ ~1'U1l1 
Lln~ 1~u'UYinucyift i'LL~1" 

-U'ti G'lD 1 '1 EJf)L~ f) fl11lJ 1 'UiltJ Ci'.o "ti t:l.:J )~ L ;j EJtJf))~'Vl11'llJVl11il 1 YlEJl1~1 t1n11-rUL~'U 

rn1L u n~1 EJ L~'LJ m1i:J1m~'U m1Lnu-rn-et1 L~u LLn~ rn1i;i11;,i L~'LJ"tlt1.:i ti.:ifi' n1tlnfl1ti.:i'11'UYi'ti.:i~u 
Yi.Pl. l!Jct<i'.~ LLn~1mifl111J~ti1tlifLLYI'U 

"'li'ti Ci'.o f111LUnL1'U"tltl.:Jtl.:JAmtlnfl1tl.:J~1'UYltl.:J~'lJ 1~vi'11tJ'l1'U~ LUf)'tltlL unnUVIU1tl.:J1'Ufl'1.:i 
v 

Llil EJ 1 ~"1'1'VIU1VIU1 EJ.:J1'U~ Lu f) L U'U~n.:J '11 EJil tl~tll u n L~'U LLn~ 1 ~11.:J n f)1VJ1 lJ LL U'U~ f))lJ~'l L'1~1J v v ';.J 

m1tl n fl1ti.:iYI ti.:i ~ur\'1vi'Ulil 



., 
Vl'\J1 \;) 

L~l.J G)'1'lct liltl'\J~LPl'c:f ml!:Jm -1 11'1.l ITTl\11'\JL Uf11::11 <i) ~ 5'U 11 fl lJ l!:Jct':u (j) , 

A11111 'W111AVl~.:J m VIL-ilu.:iA'u 1 'W f11ru~ f1)~Y111.:J f111A~.:J L U'\J~i;i1 L U'\J f1 11LL Yl'\Jtl.:J Fl f1) 
'IJ 

tlnmt1.:icl1'1JYi't1.:i~'\J 
m1'llm urn~'\JYlnmrul ~1~ul't;rntl1~'1.:if1~"~'11L~'\J,r'\J1 tl~1mrn~~111m ~'llm url"il'\.Jn-)1 , , , 

"~n.:i n1V1'\JlilVl~t11n~fi.:i n1V1'\J~ ~1 m~'\.J 

f111L u m~'\.Jvi'a.:iihi~ rni1'\Jf111L um ~atl1~ Ltl"tl'U1 '\Jf1111il11"'1tiu LLn~ 1 ~ ~L unn.:in1ttllB~ti 
~ 'IJ 

-ru1B.:iA11l.mnvi'B.:i 1 uV1~mnum1L un~L U'\Jf11'~"jci1ttvi1B~1L tnYlniluu" 
'IJ ~ , 

-Ua Cil"°' 1 ~ti miln fl1111 L 'W-iiv cto 'lJ a.:i1~ Lu t1u n1~Y111.:i11V11~1 Yltt11i1i'1ttn111u L~'U 

f111L un~1 ti L~'\J m1~1rn~'\J f111LnufoiflL~'\J LLri~m1m1" L~'\J'lJB.:iB.:iFln1tlnfl1B.:i'11'WYi'B.:i~u 
YtPI. \!Jct~"°' LL~~ L m 'llA111lviv 1 tJ;j'LL Yl'\J 

""liv cto m1L um~uL ~B~1m U'WFi1~aY11YIV~'\J V11a~1.:iYi1'lla.:i Vl~m 'ti1Y1-rv.v~'\J 1 ~LL'11il.:i 
11 t1f111Y11YI V~'\J LLn~-;.i1'\J1'\JL~'\.J L U'\.J11t1tl1 ~ Lf1Y1tl1~ nau~ f11'llm u n L~'\.J" 

"liB Cil~ 1 ~ t1m~ n fl11111 'Uii'ti ct{ri 'lJv.:i 1~ L ut1u n1~Y111.:i11V11~1 Yltt11i1i'1 t1n11-ru L~ '\.J 

f111L Ufl~1EJL~tl fl11~1f1L~'\.J f111Lnufo1::11 L~'\.J LL'1~ m1m1"L~'\.J'UB\ltl\1Flfl1Uflfl)B.:J'11'1JYJB\l~'\.J 
YI.Pl . \!Jct~""' LLn~1m-tiA111Jviv1tldLLYl'U 

"ii'e:i ct{ri mru~a.:il"1mtlnma.:icl1'UYJtl\l~tJ 1~ fle)"vldc.Jn~\J H fla'\J~'\JU 1~wi.:i~vV11Bi.:i~1.:i 
'IJ 

V11vnTn-tl1Y1-rv.v~'W Li'1 L i.1'1J1 1 n11Lum~'\.J1 tl'll11~V1dc.Jnw'\.J hh1'W~t1tl 1 ~~u~V111Ylv.:i~'Uv'Wl1~ 
'IJ 'IJ , 

1~n'WL~'\J1 i'L un~1t11 'WtJci'~ h.J1!ilan 1ilLiiu1~ t1~ L 1n1V1~.:itJ'\.1~e:im11-U'vc.Jnwu " 
'IJ 

-ff a (j)~ 1 ~ t1m~ n A111J 1 'Wii'a ct~ 'lJt1.:i1~ Lu t1u m~Y111.:il.JV111il 1 vw11i1i'1 t1n11-ru L~'\.J 

m1L un~1m~t1 n11~1m~'\J m1Lnufo1::11 L~'\J Lrn~ m1m1" L~'U'lJB.:iv.:iF!n1tlnfl1B.:i'11'1JYIB.:i~t1 
Yl.!'1 . l!:Jct~""' LLn~1m-ffA111lviv1tldLLYl'U 

" "liB ct~ 1'Un1ru~ih1 t1 ~1t1V11J11i1Fi1fl1 J1 rusr1~ ~'\.J LLn ~ ~.:i ri a'1 ~1.:i V'.:i i11!il ri aVldc.J nwu 
, 'IJ 

LLvii1fl1111'11L lluvi'a.:i 1-ff~1t1L~'\.Ji!uvia1 tla n 1~e:i.:i1"1mtlnA1a.:i'11uYf a.:i~'\J11 ~.:i1'\.J'lJBa'Ul1~nm~'W • 
viB'1f11Ylv\l~tl 1i1i'a n hiLn'W1~tl~ L 1n1Vl~-1U 

mruL~B~tJ'1m-~tt~L1'11fl11tl'\JL~'\Jlil11J111flVl~\ILL~1 "11f1B\IFlf11Uf1fl1B'l'11'UYltl\l~'\JV\lffii;i' • 
~1L \i'\JflT'inv"1llc.JnW'U 1~'UBB'\Jl1~'Ut11EJL1n1L un~1t1L~'\J1~iJ Ln'\JBf1"1~\IU~tl'1f11YlB\l~'\.J Vl1Bmru 

'IJ • 

.. • ~ ., ~ • 1..I • I ., I ..I • 1" ., . 1- • 1..I 
l.Jfl111J "1 Luu liltl\I LLn ~"UL un tl'\.JLL un\111tin111il'I nni1Y1Y11 V1 nn'l::fru~ u1l.J 1 ru fl ruf11YIL untt'\.J , 
V11m tl~EJ'\.JLL Ufl\l~C11'\.J~nu'1~1\I 1 "1"Uuu'Ul1~h tl~tl'\.JLL tln.:i LLn~"v11v'UEJ1EJL 1n1L un~1m~u 1~1hnu , 
B flVl~.:itJvi tl '1 fl1Yl tl\I ~'ULL~1LLvi n 1ru LLn~ Lfl)\I fl1 )vl\I n ~11~tl\llJl Iii flU1~'1\I Fl L~l.JIJ) 11Jm~H'uB'Ul1~ • • 
1~n'\.JL~'\.JH 

mru~u.:iF!mtlnfl1v.:i'11'1JYJv'l~'\J 1i1i'riaV1dc.Jnw'\.Ju.~11 ~L un~1t11!ilm11'!la~nw'\.J 
'IJ 'IJ 



" vn..11 rrl 

11'!!n'1'11\JLUn'\~1 , 

L~'U'1~'1l.J,, 

-Uu l!.io 1 ~EJm~nfl11l.J1 'UoUu ctr;F./ ($) '!Ju.:i1~LuEJum~Y111.:im.,1i;i 't Ylt111~1t1n1''i-r UL1'U 

n11L un~1 tJL1'U n1'Hhm1u n11Lnu1mflL~'U LLn~n11Vl11'1 L~'U'!Ju'lu'IA fl1tlflfl1u'lft1'UYlu'lri'U 

YL 111 . l!.Jctei'."1 zj'I LLm 'UL ~l.JL~l.J LVltl)~L Utl\Jn)~Y111.:il.J'Vl1Vl 't Ylt111~1EJ n11~\JL1'U n 1'H Ufl~1tJL1'U 
m1i:J1m1u m1Lnu-rn~1L1'U LLn~n1)Vl)1'1L1tJ'!Ju'lu'IFln1tlnfl)u'lft1'UYlu 'l~'U ( OU'U~ m) 

vt111. l!lctct~ un~1mim1l.Jviu'tt1ifLLY1'U 
'
1ifo ctr;F./(i) 11t1~1EJL~'UL~u'U fi1~1.:i ti1L'Vlih1ti1u1ry L~'Uth~~1~1LL'Vlil.:i L~'UL~lJ 

.... ti 1 < "' .... I 4 .... "'1 U .. U ~ I .,, ... "' L'l'U 1~ tl'!!'UIJluULL Yl'Uu'U L.:i'U'U1tJL 'Vlnmrn~L'l'Uu'U 'Unfl~ru~Li;imn-u 11l.JY1'1fl11Jlu'ULL YltJYlL ·rnfl'!!ti 

u~1.:i5'U ~ih~Lifou n~'Vll.J1tl n1'Vl'UVl1~~1EJ1'U~m~mJ~L~mn'U mmum1'UbJ°r1'Ui'UllLLn~i1fl11l.J'11LU'U 
vi'B.:i 1-tl~1m~mTtJviB 't tl.~fl 1 ~~u~'Vl11Ylu.:i~'Uv'4~1 ~nuL~u 't~ilLn'U'Vlm~m..1 

L~tl~'U'1Vl)~tl~L 1n1n1)fl'UL1'UV11l.J1))fl'Vl~'I ·vnm1.:i~1L ii'Un1) 'tilLL~1 L'1~'1 1~'UB'Utl1EJL1n1 , 
m1Lun~1m~uviu'1n1vfo.:iriu 't~5n 'tilLn'U'VlnL~uu" 

-VB l!.i<il 1~L~l.Jfl11l.JviB'ttlifLll'U'li'B ct~ 'Utl'l1~LUt1Un1~Y111'1l.J'Vl1VlLYltli1~1EJm11uL1u 
m1L Ufl~1 m~u m1~h m1i.i m1Lfiufo~1 L~u Lrn~m1vi11'1 L~'U'Utl'lu.:iri fl1tlflfl1t1.:i~1'UYle:i.:i~'U 
'W .111. l!.Jctei'."1 

"'li'B ct~ n1 )'U B'!J tl1tiL1n 1Lufl~1tlL~'UIJl1l.J 'Vll.J1 i;i;f 1 ~ B'I Fl fl )U nfl )tl'lft1\JYJ tl'I ~'U 
~1Lii'Um1rie:iu~'U1~v~L1mv11~1uti'U~1~n'UL~'U'Vl~tJ'tlt11m1n1L-Un~1m1'U" , 

'li'u l!.i~ 1 ~ t1 m~ nfl11l.J 1 'UcLJB tier 'UtJ-31 ~Lu t1u m~ VJ11'1l.J'Vl1 i;i 't Y1 t111 ~1 Ein111u L~ 'U 

m1L-Ofl~1m~u m1i:J1m1'U m1Lnufo~1L~'U LLn~m1vi11'1L~'U'UB'ltJ'IAfl1tlflfl1B.:i~1'UYlu.:i~'U 
'W.111 . l!.Jctei'."1 LLn~1m'llfl11l.JviBLtliiLLYllJ 

"-VB b<t'. ulu~i1rl1m'1B'U~1'U~fl1LUnL~'U 1~u'IFlmtlflfl)tl'l~1\JYJB'l~'UU'UYim1EJfl11LUnL1'U 
'IJ • ';,J 

1'U1~'U'U" 

oUtJ l!.Jm 1 ~Elm~ flfl11l.J1 'U'!i'B b~ '!J tl'11~ Lu tl'Ufl'l~Y111'1l.J'Vl1 Vl 't Y1 t111~1 EJ m1~u L1 'U 

m1t-O fl~1EJL~'U m1~hm1'U m1Lnu ~n~1 L1'U LLn ~ m 1vi11'1 L1'U'UB.:i u.:if"l n 1tl nfl1B.:ift1tJYla.:i~'U 
'W .111. l!.Jctei'."1 LLn~1mifl11l.JviB'ttliiLLY1'\J 

"'li'B b~ n11~1m1i.i1~LLnL~1'Vl;j''Vl~u~i1~Y151~~1EJLU'UL~fl mru'11LtluvfuJm'1~1EJLU'UL~fl 1~ 
'IJ 

1~~i;ivh1 UC1B'UL~\Ji:J1no'U1 fn)L ~a 1 ~o'U1fl1)'iltlfl~1LLnfl L~'Ui'l~1tl 1 ~L~1'Vl;j''Vl~B~i1~Y1G 
'IJ 

m1~1m1'U~1'Uo'U1fl11vi~e:i~1t115~'U1i;i 1 ~ LU\J 't tlml.l~ ml.l~'IL'1~l.lm1tlnfl1B.:iYIB.:i~uri1viui;i" 



" 'VIU1 c;; 

. LftlJ GH;r1ct \;JtJ\J~LPl~ rnl!:Jrn .:! 'l 1'll n"OJv1uLun~1 , me; 5''U11fllJ l!:>cr'0G1 

oUtJ l!?c;: 1 "1 tJf)L~ f)fl11lJ 1 u'!JtJ 'o:>ri 'lJ EM W LU tltJ n'l~Yl'l1-llJ'Vl1~ 1 'Vl ti11!il1 ti f)1'lf tJL~tJ 

n1'lL'Uf)~1 m~u n 1'H·h nL~'U n1'l L nuf n~1 L~'U LLft~ n1'll'l'l1v L~U'lltJ-l tJ'l A n'ltl n fl'ltJ'l~1'UYltJ.:l~U 
YU'!. l!:>ct~lri LL'1~1m"l1fl11lJ~tJ1tJilLLYl'U 

"'!lv bri n1'lL;jtJ'UL~fli.:1~1t11"1tJ~llij ~.:id 
(G1) m'l~1m~u1"1L~1ml'Vl1t1~ij~Y15fuL~u 1umru,t1Y1fflf1~u ~1..:iv'i1'lltJ~ V1~t1Loti1'Vlfflv~u 

'II 

1 \1mirn ~fli~~1t11 u'U1lJ'UEJ~L~1vidV1~t1~ij~Y151uL~'U l~t1~V1~1ri111 "Vl~EJ~fl'tl" EJt1nLL'1~;jV1fl'it1l.l~1t1 
'II 'II 

(l!J) n1'l~1tJL~'U1\1LLrlL~1'VldVl1mj'ij~ytfiftJL~'U UtJ mnnmrum1J (Ci)) 1 "1t:ivnL~fli~~1tJ 
. 'II 

1 uu1lJ'Ut1~L ~1'Vl<l'Vl1t:i~ij~Yl5frn~u LV1t1~V1~1r1111 "'Vl1t1~nt1" LL'1~"0J~~V1fl'it1lJ'Vl1t1 hint~ 
'II 'II • 

(Ql) 1 "Un'lrui~~1 m~m ~t1'UEifuL~'U'1V11J1~1v 1 "1m~v'i11~ "Um'l~1m1u~ih~ L1uhiLn"U 

\11~'UtJ1YI LVI v1 l1't1Elm~fli..:i~1 v1'U'U111\1'1'V1u1'V1-ti1 EJ~1'Ufl~~'Vl1v L~1'VIU1~'UEJ'l'VIU1 ti'l1'Ufl~..:i 
Cll f o I 4 Vdl II d ,:,, I Q 

LL'1~'UVl'll1fl111 "'Vl'ltJ~CltJ" tJEJf) 'V11lJEltJnL '!lfl'1'lv1tJL~'U'1VI 
'II 

(~) 'V11m~1Vli1V11EJ~ij~Y15f uCh1b.h.J11'uL~flmEJ1'u'11~u1wu~~LLvliui~~1v 1\1 vn~ m~flJ'U 
'II 

·vn nijmwm~ rn-if fl~..:inri11 Ln'U'1EJ~ fl~~ i;l v~ 'l1EJ~1m VII'!~" 1 \1~u~'Vl1'lYlv~ ~'UYl'l1U 
, 'II 

1 'Um'lL ~ EJ'U L ~fli~~1tJL~'U "11lJ'1'1'11EJilEJ~EJi'l~1EJ1UL~fl11ri1'l'VIU1 LVI mr~m~ijf)1'lL ;jEJ'U 
di ._ ,ctf ..,._, ... 0 4 _, ~ I 

'Vl'ltJfllJfl'!JEJ~'lUL'l'U LLfl~v1'U1'UL-l'UYl'1~'0J1EJ" 
'II 

.ffv l!?cr 1 ~ EJ m~ nfl11111 u.UEJ lrio 'll'tl~'l~ Lu vu m~Yl'l1-llJVl1VI1 'Vl v11!il1v m'l-ruL~'U 

m'l Lu n~1 m~'U m'l~1m~u m 'l Lnu-rn~1 L~'U LLn~ m'll'l 'l1v L~'U'U EJ.:i EJ.:i r1 n 'ltl n fl'lB.:1'11uYf t1.:i~u 
fl.Pl . loct~lri LLm~1mofffl11lJ~v1tlilLLYl'U 

"'llv frlo n1 'l L ;j ti'U'Vl1 EJ~lJ~ ~1'U1'U L~'U 1 u L ~fl~ L U'Ui;i'1 L'1'U LL'1~i;i'1 tl' n~'l L ~ EJ'UVl1EJ'WlJ~ 
1 l1:SVIL'1u LLn~=tlV1ri111 "u1Y1" 'Vl1t1;jV1L'1'UV1U1~1'U1UL~'U~.:ii;i'1Ln"ULL'1~i;l1tl' n~'l LVIEJ hiii"llt:i~11~ 
~~~L ~EJ'UV11v~lJ~~1U1'UL~'UL ~l.JL~lJ 1~ LL'1~ 1 \1;jV1Litil'l'l~'Vl~~;imrnn ~tl\J~~YI 'Vl1til1'1~\1'U~'l'U , ' 
"OJ'Ui'!V1ri111 "'Vl1ti ~flt),, LVIEJD1 \1ijm'lL ;j tJ'U'V11v'WlJ~zjtlUflfl'1.~'UL ~lJL~lJ 1!il~n" " . , . 

'llti l!:>b 1 \1 EJ m~ n fl11lJ 1 'U'll El lri<il 'U eN 'l~ Lu EJU f)'l ~Yl'l'l'llJVI 1VI1 YI v11 !il1 EJ n1'l1'U L~ 'U 

m'l Lu n~1 m~u m 'l~1 rn~'U m 'lLnu1'n~1 L~u LLn~ m'lm1-;;i L~'U"Uv~ t1..:i r1 n'ltl nf1'lt:i~'11uYf t:i~~'U 
yu1. tocrc;:lrl Lln~ 1m "!1m11J~EJ 1 tli!Lm'U 

"oUtl lri<il f)1'l~1tJL~'UVJf1mru n1~~1EJijVIU1~1'11lJf)!)'VllJ1tJ~~~;le:i~~nfl1mVI 1 H ru ~~1EJ 
'Vl1ti L~'U ~ti 1Vl~ii n!JVll.11 EJ n1'Vl'UVI1 \1"1rn~titl1'1~~1 'U'l1'!l f11'l'Vl1ti'VIU1El~1tl 1vi 1 \1vi1L\hin1'l 

., 
1'11 lJ f) !] 'VllJ 1 EJ ,r 'U ,, 

'!lei lolri 1 ~ L ~lJ fl11lJ ~tl 1 tlif L U'U1 'l'lfl '1 El-l'U El~'ll tJ lrirn 'U tl-l 'l~ LU EJU f)'l~Yl'l1.:llJ'Vl1VI1 YI El 

11~1EJn1'l1'tJL~U n1'lLUn~1m~'U n1'l~1nL~'U n1'lLnufo~1L~'U LLn~n1'll'l'l1~L~'\J'UEJ'lEJ'lAmtlnfl'ltl'l 
' I I.I ._ 

'11'\JYltl'lCl'\J fl.Pl. loct~lri 



"l!lT\l.A.LUrllA 1 l!lLlt1.rtN,11A~WIArtL~n, n.n W., t:-BW81 lQIALJT\Bl1LUrtlArtlWrt, T\M8L!!.1LU 0" fD' 1•1.1pl11, l'1 !a'-~ jl:lllfD'P' l.-I 

• ~trtlA imti n.,t-Lrtn.~~b!b!n.» t l!LT\L~l1BftB~t:-,ttlt1.LJ!.ll1LrtL~ r:-mn.~rat~ 

• • ~t n.tmkLrtll1LrtL~ftt n.r~b!b!l1ULl.A. r:-p1t1.b!11tn. U-t l!lT\l.A.LY~ULl!U Br1.~b!b!l1µ1i~ t n.trnL~1LU 

l!lT\lt1.L~ T\~t-G»t:-G1b!U f\1LUrt~~11:-~rtW ~111111 rtL~ 
I\ I\ 

~v.n.~11Grtl11.,H rll!ll ~wnv. im,t-~ni; m~~» v:v.n~11Grt~!!. t-Gm~rlt~~t ntm,t-Lrtll1LrtL~~l!l1-lt1.rl~ m~1t1. 
~. I\ I\ 
1uLT\Ll1111~G11t1. 1:-Ll!U~ 1:-Ll!T\Lt'UT\M T\llt'GIAnt~nLt:-UnM null.L1Lll. Pf.>' Gil.,, o n11 .., 11 11 n ~ l'I 1 n n 11 

ntAi1Qf\tG!MtLU~LJoll\t~l:111 f.>';!>1'Ci\ 'li!'M 
... 

n~t-G»nt~t'G1b!Uf\1U~t'Gt'Gll.ntil!t1~1LU~~,, nt1LRU,t-11~11LU nt1UL~1LU ntrnL~U(}11LU 

n.tmk1LUrlt~L~rllA tl!lLlt1.rtt:-t11A~1U11rlQ-rn1t:-Gll. Pf.>' G~ntrtLtb!U~iLJ8»t (!Jl.0 G~ 

. "' 
"n.,t-ngutA8L~1LUT\L~U~lt1.11,~mtmL~1LU 

... • 
11G~!!.t1~t:-G~~~111111~1n U-t ntmL~1LU Ui1T\,[\1LU ~t:-G ~1LUrlLW IAn.tmL~1LU (!) /f.>'f.>' B~,, 

f.>';!>;:>Ci\ · i.i. M 

n.~t:-Bj!-T\t~t'B1b!Uf\1U~t:-Gt:-Gll.nt11!t1~1LU~~,, nti LRU,t-11~i1LU nt1UL~1LU ntmL~UG 11LU 

ntmk1LUrlt~L~rllAtl!lLlt1.rtt:-t11A~W118Q-1~1t:-Bn. C!l/f.>'f.>' G,Qon~it:f\tB~rtLtb!ftt:1·,»t ow B~ 
... ' 

11rlt~H ~,.,, G~nt 
A • I'\ A 

m~L~~1L~rtL~rllA tLRLl!T\Q rnf\ 11L~~» t \.!IA ,~1f\l:-L~LRLU'r1.Q rnL~~m~L~l1 t~[91Un t 
I\ 

8t~~111~ LY t-B ~u llrtLtb! t-B111,t-G~G~n L~ r:-~r:-~b!rtLt-rl qt1t1.L,et1t1.t~ 

I.A., rl LI! CJlb b! L LJ 111nni1Aru1u ~~ii 11G~ !!.t1 ~1LU n, n.·11.n1~1nGM111110U i,\n M n.1g1ALJ rtH B11t1. ,.. 1. • , ,. Ii' 1.. 1; rs po 1., 1 • P ,,. w ,,. ~ ~ii:." p 

.... . . ~lt1.L~iµ11» t n.tmL~1LUT\L~U~lt1.n U-t 11~LYrlL~~ u nG~1 n,t-rtBkMt'1!1111.t~nt~~u~m~l1~1t'~rtBkM 
n. 

rlL~1LUt'G111.kG~G[:rlL~t:-~m~1 "t~imtmL~" L~rtLtb!G~L1~11~~1f\T\t18L~~»t ,.,,,.,, G,Uw,, 

nlAiit:f\tG~rtLtb!_g.U\t~~ii f.>';!>1'Ci\ 'li!'M 
... 

n.~t:-G,!!-T\t~t'B!.b!Uf\.1U~t'Bt'Bn.n.ti l!t1~1LU~mi nt,1LRU,t-11~i1LU nt,1UL~1LU n.t,mL~U Q. 1.1LU 

nt,m,&1LUl'l t~L~rllA. t l!lLlt1.rtt'U.IA~!.U 11rlQ-rn1t-Bfl. ~,.,, G_u.n trtLtb!U~1U8 » t ;:oCi) B~ 

"rlL~1LUnL!f U~l.1n.~ 1»1 l!lT\lt1.LY81A. t l!lLlt1.rtt't11A~W~ 
l!ll.n~nL~U~l.A.G~l.1 n.t,rnL~1LUt'B111k111.B~lt1. n.t,rn,t-lb~L~l11.B~lt1. » 1.UBB~n~ int,rn,&~t'~ 
ntmk11tB:lt1. ntmkl!~~m~wt n~t-G»nt~t:-B1b!Uf\1LU~t'Gt'Bfl.ntinL~1LU C!ljWf.>' G~,, 

f.>';!J1'G\ ·i.i·M. nllt:-GIAnt~ 
~ n I 

t'G1b!Uf\1U~t'Gt'Gfl.ntmt1~.1LU~~,, n.t,iLRU,t-11~11LU nt1ULf-:11LU nt,rnL~U[!-i1LU n.tmk1LU 

rlt~L~rl1Atl!lLlt1.rtt't.11A~1Ul18J}rn1t'Gl1. C!J/IJjf.>' B~T\Q,t}f\tG~rtLtb!rt~\~t PG\ G~ 
... ' 

"nt,inL~!.LUnLKu ~L1r1.IJ it-~b!1LUt'l11A~W t'L~UE!fu,Q.rt1Ut-Gn.nt,irlL~1LUnLKu ~1.A.Eo wt n~t-B,!!-T\t~ 
I\ 

t'G 1b!U f\1U ~ t-BnlA iinti 11k£1Ag~~B~lt1.~lt1.L~ iµii» tnti n L~t'~b!1LU t't11A~1U ~[9!.U,, 

LRUll. ihL!!l!~!l.L1 

;:o Lrl.lt1. ... 



v 

Vl'U1 Ci)Q 

L~l.J Ci1tnct'. i;JffUYhl"1"cl ml!:>m ..:i 11'1ln'1'11m \Jfl"cl1 Ci)c;i 5'U11fl1J l!Jct'.'o:>Ci1 , 

-if CJ ml!:> 1,,, tJ flL~ fl f111l.J L 'U-ii CJ ~ 0 '!J CJ '11~ L ti tJ \J m ~ Y111\llJVI1(it1'Vltll1v)1tJfl11.YUL~ 'U 

m1L ufl~1 m~'LI m1~1m~'LI m1Lnu-rfl"cl1 L~'U LLri~m1i;i11'1L1'LI'!JCJ ..:iv..:il'i'fl1tlflri1CJ..:iri1'UVi'CJ..:i~'U 
Y'l.1"1 . l!Jct'.Ci'.'.'1l LLn~ 1 m-fffl11l.J~tl L tJii'LL Yl'U 

"-ffv ~o m ruCJ..:i Fl n1tl nf11CJ..:iri1'UVi' ti..:i ~'U~1 m1'U11 ti1(il ;..:i i;nmr n"clru~hiv1'1 L~tifl 
1'1.JL'1~'1-r'UL~'U'11n~-r'l.JL1'U1i;l 1iX~1'llL1'Un'lzjCJ1'UL~'U1'U1u~1An1-r'UL~'UL ~tJ 1 'llL U'U'Vl"flfj1'\Jfl11~1ti" 

~ ~ ·~ ~ 

.ffCJ mm 1,,, tlnL~ flfl11l.J 1 'UrLJ tJ ~Ci) '!Jtl'l1~ L UtJ'U m~Y111'11J"11(il 1 'Vlt111v11 t1n111u L~ 'U 

fl11 Lu n~1 tJ L~'U fl11~1 m1'U fl1) Ln'U-rfl"cl1 L1'U LLn~ fl1) (;1)1'1 L~'U'!JCJ'I tl'!Fl mt! flfl1CJ'l'11'UVlCJ'l~'U 
'Yi.1"1 . l!Jc.t<i'.'.'1l LLn~1m-ffm111~v1.t1ii'LLYl'U 

"-iiCJ ~Ci) n1ru-ff 111'!1m1 Y1un..:i1'U....,~vrin~1..:i'!JCJ..:iCJ..:il'i'n1tl nF11v..:iri1"UVi'CJ'l~'U~1m1'U 1 ti 
" 

1(ittJ1 i;J-ru1 'UL '1 ~ '1-r'U L1'U ~'I ij 11tJn1111.i f11'\J 6' 1'lHl 11J ,j' tJ '1lb VI~ CJ~ 'I Vl 1l.J"n"clClJ~1ii CJ 1 '1 

L~ tin L '1.J L'1~ '11'1.J L1 'U'11ncr-ruL~'U1i;J 1iX-ii111'!1fl11 YIU f1'11'lJVl~CJn n~ 1'1'!Jtl'ltl'IA mtl flf1)tJ'lri1'lJVl CJ'l~mru 
" " 

vh 1u1'1..l1t1..:i rn1~1 ti L1'U L ~mi1in L U'lJLtJ fl'111th~ fl v'l..l fl11'!JCJ Lu m~'Ui;)tiv..:i Fl mtl nf11u..:i'11uVi'ti'l~'lJ 
LL n ~ Li1tJiJrn1~1 tJL~ 'U LL'11 1,,,-ff 111'11fl11 YIU fl'l 1'UVI ~tl '1fl~1'1'!J tl'I tl'I Fl n1tlnfl 1 tJ'lri1'UVltl'I ~'U,r'lJ 

" 
v\'11u~1Ary-ruL1'ULrn~ri..:izjv1'U1 'll'11R'cy-rrn1uir'U L ~m U'LIV1'1nji1'UnT'.i~1t1" 

-Uv rn<i'.'. 1 iX ti flL~ n f111l.l 1 'LI-iiv ~l!J '!lv'I 1~ L ti ti'l..l m~Y111..:ilrn1(it1 'Vlti11v11 ti rn1.Yu L~'U 

1111 L un~1 tJL~'U fl11~1flL~'lJ fl11LnUfo"cl1L1'U LLn~ fl11(il11'1 L1'U'!Jv'lv'IR mtlnf11tJ'lri1'UVltl'l~'U 
'Yi.1"1. l!Jct'.Ci'.'.'1l LLn~1m-ffm111~ti1tlii'LLYl'U 

".Uei ~l!J 1umruvtl'l.J~1R'cy~~1t1~cyV11t1 1,_,tl~tlm~'ld 
(Cil) mruffii;l.Yu 1rn'1~'11'1.JL1'ULL~1 LL~ Ln(il'1nlVl1tJ 1m-ff~1Ltn 1 'l.JL'1~'11'1.JL1'U zj'l~1uL1i.J1U1tl'I 

"·~ " 
L umein'111m1'!Jti L um~'ULL Yl'Umv\' 

(l!:>) fl 1ru~1lJCJ1 '1 '!J ti ~ 1 L 'U 11 u L '1 ~ '11 'U L ~ 'U i;J 111 ( <il) 1 i;)' 1,,, ~ ~ 1 tJL 1 \J ,r 'U v\' 11 'l.J ,Y 'l.J 1 ti 'I 
" 

f111~1 m1'U 1(il tJ~LL"OJ'I L "1(;1~'1 "fin~ n11ru~'1 nlVl1 tJ Vl~BL Vl(;1~1iiv1"0J'!Jt1'11 L 'U11'UL'1~"0J.Y'UL1'U1i;J , ·1 ,.-~ , 

LLn ~ 1'1..l1t1'111fi'l1l.i Lfl t1tl11'l..lL'1~"0J1u L1 'U i!'Ul.l1 Lu n ~1 ti LLii'Yi'llfl1 tiVI" 'I "OJ~ 11.i tl1111 Lu n ~1 tr~ n 

LL~') L'1'Utli;)tl~U'lrl'UUfl!'tl1(;111J~1i;i''l.JL ~tJoW"OJ1 'lClJ1tJ'4JJ~ Li1t11i;l1'1.Jt1'4W1LL~1 mm m u1u1t1'li!'UL U'U 

'Vl"flfj1tJth:mv'l..l f11'l'!JtJL UnL1'lJ '\.i;) LLn~Lnvij f11'l~1tJL1'ULL~1 1,,,~~1tJL~'UiT'U vh L 'U~1R'rn.YuL~'U 
Q " ·~ 

"'t1,.!J°"°" .. ~ -"!'1 ... I LLn~n'l'!ltl 'lJ 'U'11f1ClJ1'UL'l'U'lJ'U L 'YitlL u'lJ"1'1f1!1'lJf111"0J1tJ" 

-if v met'. L ,,,tJf1L~flf111lJ 1 uri1'lJ~ rn f111~1tJL1'lJ~1J V11J1(il '1l -ff ti rl1Vl'lJVI 1 'lJf111~1tJL1'lJ"tltl'I 

1~ L ti tJ'l.J n1::'Vl11'111vi1vi 1 Y1 v11i;l1 v m1.YUL1u n 11 Lu n~1 m~tJ n11~1 m~'U n11 Lnu.Yn"cl1 L~'U 

LLn~f11'HJl11"0JL1\J'!JtJ'ltl'IAmtlnmmriTUVlv'l~tJ 'Yi.Pl. l!Jct'.Ci'.'.'1l Lln~ L m-ffri11l.J\;)u 1 tltlLLYl'U 



.. 
Vl'U1 Gl<il 

LcilJ Glmct Vltl'U'WLPl'cl ml!'.lm 'I ':i1-ilfl'1'11'UL'Un'cl1 Glc::i 5'U11fllJ l!'.l<t'o:l<il 
' 

I .,j 
"'11tJY1 rn 

nl':iLUn~1m~UVlJ" 

-Ut1 m'o:l 1 "'1 EJnL~ nfl111JL u-Ut1 c;:;~ '1Jt1.:i1~ L ;j EJU flWVl11.:JlJ'l.11t'l 1 Y1 EJ11~1 EJ n1')-i'U L~u 

rn 1 Lu n~1 m~u rn1 ~.h m~u rn 1 Lnufo-cr1 L~u LL'1~ n11vt11'1 L~'U'IJt1.:it1.:i Fi' mtl flfl':it1.:ici1uVf t1.:i~u 
w. Pl. \!)cf~~ zj,:i LLm 'IJ L ~lJL~lJ fa EJ')~L UEJ'U fl')~Vl')1.:JlJVl11'11 VIEJ11~1EJ fn':i'i'UL~\J fl1') L un~1m~u 
fn':i c.J1m~'U fl1':i Lnu'i fl'cl1 L~\J LL'1~ fl1':ivt ':i1'1 L~\J'IJtl.:Jtl.:!Fl n':itl n fl':itl.:Jci1UYJ ti.:! ~'U ( UlJU~ rn) 

W.Pl . l!ictcrc;:; Llrt~1m'li'm111vit1hl~LLY1\J 
"oUt.J ~~ n1':i~1EJL~UVl.J'1~~1EJ 1~ LL vi LOW1~~~Vl.J 1~vh~n 1ru1rn':iVlJ L~\JLL'1~~'U~V111Ytt.J.:J~U 

\J ·~ "' 'U 

1~t.Jtt~1 ~~1m~ufjlJvt111~cycy1m1fjl.lu~1Lvi1Ju L1'1EJ'1~i;i't.J.:iLiJu 1U(;l1l.JL~t.J'U1'11 vi'.:ivit.J 1 tl~ 
( ) .... ·' "" ~ ,, 

(i) lJ.:J'U u)~lJ1ruL Wt.Jfl1')\JtlLL'11 

On) ~~111~vh~cy cy 1 n1':ifjl.J L~U~'U'1 r:i.:i oiJu l1'1EJ~Ei111~-iu L~u m 11~ cy cy1 n1 ') ~l.J LL~1 
1 ~ri.:im EJnv~t.J~uL~u 1 u'1 qiqi1m1vlJL~u~.:i'1t.J.:iouu w~vl.lnu11r:iu 1 "'1v'lr-1 mtlnfl':iti-:ici1'UVf v-:i~'U0 ~vlJ 
Lnu'imfl 1 i'L iJ'Uvi~mi1i.rn~-:ioiJu 1 ~~V1l LnuH'Vl~-:ioiJu LLrt~~u1v-:i11'1~tl nu~(;l11J1~ L -LJEJu 

... " :..J 

oLJ tiu-:ifi'u 'Vl~tif"11i-:iffi~ rlT'v1tJt'l 11'11V1~'UL~t1'1'1u LL'1~'1~U11 U'11~ n1fi~1EJ~() ni;i't.J'l':i1lJ~'IL~tlLVlfit.J~1EJ ·i::" " 
'1-:ifi'Uml.l~n1V1'Ul'11 u'IJ't.J c;:;'o:l 111'Wci-:im1Jn1V1ul'1n'1~'lll'11iL~'UV1~afiuEJa111 "'1t.J-:ifimtlrn°1)u-:ici1'UYf u-:i~u 
l1 nL~'UL~u'U fi1~1'I tl1 L VIU'1U1'U1C\J vi~m~'U~'U 11'1B'U'1~-W-:i 1~~U'11 n u-:ir-1 m'll flfl':iu-:i ciTuVi'u.:i~u 
-il1'11 iL~uv11Ju 

mru~~fjlJ hl~L~\J Lt'! 'l B\J'1~-W-:i 1~~'U'11mM fim'llnfl':iu'lci1\JVlt.J.:J ~\J~'1~\1n'1-:i 1<ffL~'UV1J1vi' 
1 ~ t.J'I Fl fl''HJ fl fl ':i ti '!ft 1\JVl t.J.:J ~'U fi 1 Vl'U l'1 L ~ ~fj l.JVl1VI~flVI~W6l.J111'ILlJ'UU1 ~ n \J VI~ tl'VI 1'U fl fl '1 

" ' 
l.J1vl1~(\Jqj1~1'\.J':i~ nu 1 i'cnut.J'I Fl mtl flfl':iti.:Jci1UVl tl.:J ~U~1 EJ 

(Q1) fl11uul1~1 ~~VlJL~U L ~tl 1-dl 'U':i1'llfl1') LLvin~')1 EJ 1 ~~~el1'U1'1~'11':iN1u\Jl1~1 ~VlJ 
, \I \J , 

L vi1~-;i1Lllu1~ L0~1~ ~~V1iJ1~i;i'u.:itl~~-:i1u'1u 'l LL'1~~111ij1 ~e:ittl1~1~VlJL~\J')1EJ1 Vll.Jl 'UL~t.J ~VlJ 
l31~-d11~fiVL~uvl.l11mn11~L'1~'1iu1 i.Jneiu 

1 .... .. 1· I ~I I 1 ,, ., .... !':! .. ~ .J iJ~ """ 'Ufl')0Jn11Ll'1'U'Y11'1 u11'!lfl11L uUVll.JflOJ~ tl1'1 Vlr:.Jl.JnYllifl'U ~1'1fl'UVl'U\IL 'Ur:.JEJlJLL 'YIU 
" " " 

(~) n·Hlifl':iun1Vl'Ul'1m1'1-:i 1 iL~uEi11LL"1~fjl.Je1-:i bJ'!lvi 1 ii' L~uEi11 1 ~~u~m1Vf u-:i~u~a1u1'1i-:im1 
" " 1 ~~1'11-:i-ti11~ L~'UVl.Jci-:i 1'li'L~'UVl.Jfl1EJ1 un1Vl'U t'IL 1"1\Jl1l.J~ L ~'U'1l.lfl11 u v1.:i'!i'1 hJLnu'11lJ~U1ui.Ju LL vi 

" 
1'Ufl')'Url1Vl'UVI ni~vl.Jii'Vl~'UVl~t.JVl~nL~EJ'lbJEJt.Jl.J'!ll')LcffL~'Ufjl.J1~'11f111lJL'U (\!:>) m1'1i'u-:i~u LL~1')1EJ'11'UL~ 

" .., 4. ,,, ~ 

r:.J'U ':i'V11 ':i'Ylu\I ()'U'Yl 11U 
" 

(ct) 1 u mru~~VlJ'1~i;i'u-:i~u'11nv11LL 'VIU\IVl~u~'U'11 nm1tJ5u~-:i1u1 ~LLn t.J-:!Fl mtlnfl':it.J'I 

'11uVf t.J-:i~u 1fr) 1 mruli;i 'l 1"'1-X1V1iJ1V1'11 EJ\11'Uflft'l~V1iJ1~ m1 '1'1t1U'Yl~ L ;j EJ\J L~'UVl.l'IJu.:iu flflrtvi'.:i m=h1 
. ' 

V11ntb1nn11e1-:il'11-:i-d1':i~ L~'UVl.JBV 1 ~l11V1i!1vii.11EJ-:11uf1~'1L~-:i~vi1~L'1~'1iu1 ul1'UYi rltl'U~~Vl.l 
:..J " " 



L~lJ Cilmct IWutl~LPl~ rn\nrn -l 

VIU1 Ci)\!) 

11'1.!ITTJ'11t1L un~1 , Ci)~ 6u11fllJ lnctbCil 

'1 ~vi' e.i-lYiti '11n~1 LL viil.:ivi\i1~1 tlvi~e.iYiti'11nn11tll)u~-l1ti 1-X LLri v.:i fl n 1tl n fl 1ti.:i "'tiVlti.:i ~ti 1 ti 

1timru~~Eil.Jo-lLLrim1l.Jvi~t11lJvm1m.1'!!~1-ffL~uvlJ1.Xtl1m1lJ1ti (In) lJ11'tlu.:iA'u1~tiffUL'1lJ v , 

(ti) 011'1.:i 1iL'StivlJ1.X"11vi\i1'Vli11ti.:i1tifla.:itll)~ lii'.:id 

(n) '\lllJ1tlL'VIV1'11ti1tiL'SiJLL'1~1ti L~Bti U ~ci.:i 1 m ti'1cycy1m1th.JL'St1 , . 

( '!J) vi'ti.:i Lnu-r mfl'1cycy1 m1Eil.J L'StiJm llmti n'111ri1A'cy 1 u11'tlm":i 

(ri) '11-ru~tiLUtiL~ti'1~ 1-Xtitin 1uL'1~'1-ruL~ti1-XLLri~Ei" 1 i'Lllti'Vlarni1u v ... 

( .:i) 1-XutiYi m1tim1~.:i 1-ff L~tivlJ 1 tiYl~Lu EltiL~tivlJ H~1El 1~El 1-x~Eil.J"~~tl 1 UVl~LutiuL~uEilJ 
v 

ri1V1-ru-s1tim1~".:i1 iJti" 

oUtl mrrl 1"1L~l.Jf111lJ~ti1tJi!LtJti'tlti r;;;c()Cil 'llm1~LUEJ'\Jn1~Y111.:Jl.J'Vl1~1Ylti11~1Eln11~UL~ti 
m1Ltin~1m'Sti m1~1m'Sti n11Lnufo~1L'Sti LL'1~m1i;i11'1L'Sti'!Jt1.:it1.:if-1'n-·n.Jnri1t1~~1tiYlt1.:i~ ti 
YU!. \!:)ct <i'.'rrl 

".LJ ti r;;;<i'.'/ Ci) m1~1m~tiVlJ'11m~tit1tirnuth~mru 1"1 e.i~f-1mtlnri1t1.:i'11uVlt1.:i~tim~vh1~ Lo~1~ 
,d 1" I 1 O '°' U ti ' ._ ti ti ~ .. ...d LYHJ '11'11El tin11~1Ltiti.:J1tiV111J1Vlfl 1~'1.:Jfl'lltl-lL.:Jtitivn.:iu 1~lJ1ru 1~LflYltit1 V11tin1ornti , . 

LL'1~ 1~-rutitimi'11 n~u~V111v~ F1 mtl n me.i.:i'11tiVlt1.:i~tirn .Xvl.!Jti" , v v 

tLJv rn~ 1"1L~lJf111lJ~tl 1tJif Lllti'tlv r;;cf!Cil 'Utl~1~LUEJ'\Jn1~Yl11.:J1J'V11~ 1Ylti11~1EJn1'S-r'\JL~ti 
m1L tin~1 m~u m1~1m~u m1Lnu-rn~1 L~ti LL'1~ m1m1'1 L~'U'Uti.:it1.:if-1'nc:itlnri1ti~~1tiVlv.:i~u 
ti.Pl. \nct<i'.'rrl 

".Uti r;;cr/ (j) m1L um~m ~e.i~1m tltiL~uEil.11i1LLri'l!flfl'11Vl 1 'W'1~n~ Ei" L ~titl!Ju~11'!lm1 
1-Xm~vh 1~Lo~1::11tim1 lii'.:iviti 1tJd 

(ct>) 11Eln11A1~1-lLL 1~.:J1lJ ~.:i 1lJiJn1'Vftli;)~1m lltN1~LL i.itie.JiJL iJutl1::'11 LLvi'11Ltltii;i'ti.:i'11ti 

111' I U 4 I ... d 

'VI LL\Jl '1 ::1'U'Vl1tl LLVl '1:: fl111 LlJ tl L'11'1~ 1'U 

(l!:J) 11 Eln11A1Vltl'\JLL Viti 1 -ff '1vtJLL'1~1'1~ L0~1~A1\JltlULL Yl'Uri1'Vl~'\J~~tlnu~-n'U1-XLL ri , v -.J 

ti .:i F1n1tJ n ri 1 ti~ ~TuVI ti~~ ti LL"~ lii1 L tl'Uvi' v.:i~1 v LL~" ~1u'VI '1ti LLIJi":: A 111 L~ti ~'U~ ~ n 1·n.J~u~~1'U 
ri11J1ti'IJLL Yl'Uf1ru::n111.lm1 Fi1L iJ titl1~'!!1J 11tim1Fi11 -ff '1vti'Vl'1ti1'1~vtbJ!Ji'ti~~~~ti~~'11~ ri11 i'11ti , , 
1 'Un11L~'Uvn~1 tl11'!Jm1 'Vl~vFi11 -&'~1 v L 'Um1~ne.iu1lJ V1'1tiri11 -&'~1v1 'Un11~vi.:i1'UL0~1~11vm1 
.J-t I IJ U .f u IJ iJG IJ 

Y1 LlJVltl.:J'1~'lltl'1~'11~ L 'UVlti 

(rn) 11vm1Fi1'11511rutl1.nfl Lo~1~Fi1u~m11 tJ1~rumY11L'1'll" 
v 

'tlti m~ 1-X vrn~ n fl11l.!1 uilti ~ti 'Ut1.:i1~ Lu tiu n1::Y111~m .. nvi 1 Ylv-l1~1 v m1~u L~'U 

m1L Dn'11 vL~'U n1'~~1nL~'U m1Lnufo~1L~'U LL'1::m1vi11'1 L~t1'tlti~v~F1n1tln r1'rn~~1'UVlti.:i~'U 
'Ytl'l. \nct<i'.'lri LL'1::1mim1lJ~t11tliILLYl'U 



v 
V1'U1 Cil'1'l 

L"l.J Cilrnct \;ltl'U~LPl'\!J' rnl!:>rn 'I 11'!1n'1'11'ULun'l!l'1 Cil~ 6U11fll.J l!:>ctbCil , 

I.I Q .,J~ 1• I 11.111'.:91 I Q.I I 1 0 .._, 3 
"'!JV ~b L'l'UVltllJ u V1~tll.J'1'1V1i;:t n~1lJf111'11tlf11CJ lJf11V1lJi;J1~EJ~L'1"'1 \;l'l'U " ~ 

(Gl) mruL~'U'V11 ·rn"unlJ~1L 'U1 L~l.J 1 ~ci.:i~ tltl'I A mtln f)'HJ'lci1'UYl u.:iau~~1 m~'U1 ~Ul.J 
" 

1vi vvi1.:i 1 tl1'1!J'ruvi;:i.:iYJ~L ut1uvi~t15u1ru1iLL~1 LL~n1ru n1t11 u'11lJ~u1'uuu'11ni'umvi'-ruL~'U 
(\!:>) mruL~'UY11'11 th1'!1f111~'U 1 ~ci.:i~t1t1.:if1mtlnfl·rn.:ici1'UYft1.:ia'Urn ~rhunt.11'U~U~1i''U 

" ..., .., .., ~ 

'UU'11f11\Jfli;:tUlJ1CN 

(Q1) m1 um~uL ~t1tliju~11'!lm1ut1 n'11n1111l.l (Gl) vi~t1 (tv) 1 ~~.:i~ aa.:il"l n1tlnfl·rn.:i 

ci1uYi't1.:ia'Um ~ul.Jfl1t11 'U'11lJ~ui''Uum:nni''Umvi'-ruL~'U 
" 1'Un1ru~~ulJ1vi'ci.:ivi" mi1'Un11~1m~m~.:i1 iFi'UL~uumL~1)j L "M1~v.:iYlnY11.:i 1 l1a.:if1 m " ~ ., 

tlnfl·rn.:ici1'UY!a.:ia'Um l1umL~.:i.UaYlnY11.:i 1~~ul.JY111u1vit1~1'U LL~11~~ulJtlrh1i1 i;i1lJfi1YlnY11.:i.n1t11 u 
\J "' " ~ 

~ul111ui1u '11 ni''U~1vi'-ru f11YI nYf 1 .:i l-11 n ~ulJlJ1vi' ~1 L iiu m1i;i1lJ1"11-,1nYf1.:i Lrn ~mvi'~ LL '1.:J L -vw1~rn " , 
1 l1'u.:il"lmtlnflitl.:Jci1uYf t1.:ia'Um ~Ul.JY111U n1 ~t1.:il"lmtlnmt1.:ici1uYf t1.:i~mhL U'Uf11i(;l1l.J L~tl'U 1 'll 

" 
1 "U'1cycy1 m1um~'U 1vit1~t111~i1u e1.:ilJ1vi'ci.:i 1-tl'L~'U Ul.l L vi1'11'U1'U~°r1nYf 1.:ii1'U" 

sUtl Ci'.o 1l1L~l.Jfl11l.J~tl 1udLlJ'UsUtl ~b/ Gl '!Jtl'l1~LUtlUm~Y111'1lJ\.11Vl 1vm11vi'1t1m1-rUL~'U 
f111L'Lin~1EJL~'U f111~1nL~'U f111LnUfo'l!J'1L~'U LL(;'l~f11Wl11'1L~'U'!Jv.:Jt1'1Aflitlflfliu'lci1'UYltl'l~'U 
YI.Pl. l!:>ctCi'.crl 

"-tlt> ~b/ Gl L~t1~ulJci'lvi"n~1'Um1~1m~'Uvi~m~'UL "v1~t1~1t1~ulJ (n1il) 1 l1ml1EN1'Ufl".:i " ~ 

u"UYinm1-ruFi'U1 'U~cycy1m1ul.JL~'U '11-ruFi'UL U'UL~'U'1i;J 1l1'at1n1 UL'1~'1-ruL~'U V'l~ulJ~.:it>un 1 u-ru 

1 u~1~cymlJLL uu~ n1lJci.:i L'1~lJm1tln mti'IYJ t1.:i ~'Url1"1'UVl 1l1~ulJ11 L U'U"v1" n311u 

1 l1'u.:i A mt! flf) 1t1'1ci1uYf t1.:i~'ULnUfo'l!J'1'1cy qj1 f111Ul.JL~'U zj'I er.:imvi''1i1WFl'U1~L'1~'1i'U111. 'U 

~ tli;:it1i;ifi t1m.h 1 ~ '1 n '"v11EJLLi;:t~L~ tl~UlJ 1vi''1111~Fl\JL~'UVl.JL'1~'1i'IJLL~ 11 ~ Lnui' fl"e}1L '!i'UL~ t11nU"v1" n~1'U \J·~ ~ ~ 

f111~1t.I" 

-Uu Ci'.Gl 1 l1't1 m~ n fl11lJ 1 "U-tlu ~crl "Uu.:i1~ Lu t1un1~Y111.:i~,,,1i;i1 'Vlt111vi'1 t1 n11-ru L~'U 

f111L -Un~1 EJL~'U f111~1 nL1'U f111 Lnu-rn'l!J-1 L~'U LLi;:t~ f111(;li1'1 L~'U'!J tl'ltl.:JA n-~tl flfl1U.:Jci1uYf u.:i~'U 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถ่ินที่ มีจิตอาสา 
ในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  
มาตรา  5  และมาตรา  ๖๗  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ .ศ .  2537  มาตรา   ๕๐   (๓ )  มาตรา   ๕๓   (๑ )  มาตรา   ๕๖   (๑ )  และมาตรา   7 7   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  6  และมาตรา  ๔๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และมาตรา  ๖๒  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เมืองพัทยา  พ.ศ.  2542  และมาตรา  ๑๖  (๑๘)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  หมายความว่า  ประชาชนท่ีมีจิตอาสา  สมัครใจ  เสียสละ  และ 

อุทิศตน  เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้อง  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้ชื่อย่อว่า  “อถล.”  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า  “Local  
Environment  Volunteer”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “LEV”   

“เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงกันของ  อถล.  เพื่อการเรียนรู้  
แลกเปล่ียนข่าวสาร  หรือทํากิจกรรมร่วมกัน  ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล  ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิ  
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน  โดยใช้ชื่อย่อว่า  “เครือข่าย  อถล.”  
และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Local  Environment  Volunteer  Network”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  
“LEV-Net” 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
นายกเมืองพัทยา   

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 5 อถล.  และเครือข่าย  อถล.  ตามระเบียบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   
(1) ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน  รวมถึง

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 
(2) เสริมสร้างจิตสํานึก  กระบวนการเรียนรู้  และการพึ่งตนเอง  รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  

ร่วมกันระหว่าง  อถล.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการและเครือข่าย  อถล. 
ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น  อถล.  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์   
(3) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม   
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น  อถล.   
ข้อ 7 อถล.  มีบทบาทและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(2) เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ดูแล  รวมท้ังรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
(3) สื่อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก

ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม   
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น 
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และเครือข่าย  อถล.  

เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 8 การรับสมัคร  อถล.  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ผู้สนใจสมัครเป็น  อถล.  และมีคุณสมบัติตามข้อ  6  ให้ย่ืนใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครเป็น  อถล.  สามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่าน   

การพิจารณาเป็น  อถล.  พร้อมจัดทําทะเบียนรายชื่อ  อถล.  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจช่วยประสานหรือประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็น  อถล.  ก็ได้ 
ข้อ ๙ บัตรประจําตัว  อถล.  ตามแบบที่กําหนดไว้ทา้ยระเบียบนี้  โดยมีอายุห้าปี   
ในกรณีบัตรประจําตัวชํารุด  สูญหาย  หมดอายุ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  เช่น  ชื่อตัว  

ชื่อสกุล  ให้  อถล.  ย่ืนคําขอออกบัตรประจําตัวใหม่ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 10 อถล.  จะพ้นสภาพเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ถูกพิพากษาจําคุกและคดีถึงที่สุด 
(5) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้น  เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและขัดต่อ

เจตนารมณ์การเป็น  อถล. 
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุม  อถล.  เพื่อคัดเลือกกันเองจํานวน 

ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คัดเลือกผู้ทําหน้าที่  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ด้วยตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งรายชื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบ   
ณ  สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร   

ข้อ 12 คณะกรรมการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของเครือข่าย  อถล. 
(2) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  พร้อมทั้งปิดประกาศ 

ให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(4) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับการร้องขอ 
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ ปี   เม่ือครบวาระให้ดําเนินการคัดเลือก 

กรรมการใหม่  ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน   
ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่  ให้คณะกรรมการชุดเดิมทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ

ชุดใหม่เข้าทําหน้าที่ 
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ข้อ 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกจาก  อถล.   
พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นสภาพการเป็น  อถล.  ตามข้อ  10 
(4) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๕) อถล.  จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ  อถล.  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
เม่ือกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  ให้คัดเลือก  อถล.  

เพื่อเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การเรียกประชุมให้ประธานกรรมการแจ้งกรรมการทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน   
(2) องค์ประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก

ตามข้อ  ๑1 
(3) ในการประชุมคราวใด  หากประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถทําหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในการประชุมคราวน้ัน 
(4) การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบริหาร

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของ  อถล.  ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณารับลงทะเบียนผู้สมัครเป็น  อถล.  รวมถึงปรับปรุงข้อมูลทะเบียน   
(๒) ทําบัตรประจําตัว  อถล.  ตามข้อ  ๙   
(๓) จัดปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  หรือประชุม  สัมมนา  อถล.  เพื่อพัฒนา  อถล.  ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

ของตนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
(4) ส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ  อถล. 
(๕) ติดตามผลการดําเนินการ  รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่  อถล. 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 17 ให้จังหวัดและอําเภอส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ  อถล.  เครือข่าย  อถล.  

ในพื้นที่ 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงาน  

ของ  อถล.  ก็สามารถทําได้ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 18 สมาชิก  อถล.  มีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประดับเคร่ืองหมายหรือตราสัญลักษณ์  อถล.  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
(๒) อถล.  ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  อาจมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  โล่  

เข็ม  และอื่น ๆ  เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 
(3) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการ 
ข้อ 19 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการ 

รับสมัครไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/ว  ๒๗๙๔  ลงวันที่  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)  เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ใบสมัคร 
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 

ที่ ............./................. 
        เขียนที่ ............................................................. 
                 วันที่ ...... เดือน .............................. พ.ศ. ......... 
เรียน  นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………………………………………….........  
  ข้าพเจ้า ช่ือ..................................................... สกุล....................................................  

เลขประจําตัวประชาชน           
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี   สญัชาติ .................   หมู่โลหิต.........  
จบการศึกษาระดับ..................................................................... กําลังศึกษาชั้น.............................................................. 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน...................................................................................................................................... 
อาชีพหลัก :   �
� เกษตรกร � รับจ้าง � ธุรกิจ/ค้าขาย � พนักงานบริษัทเอกชน � ราชการ/รัฐวิสาหกิจ � อ่ืน ๆ 
(ระบุ)...............  
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด..............................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน � ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน � บ้านเลขที ่.................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย
..................................... ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต
................................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................................หมายเลข
โทรศัพท์..............................................  
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE …………………………………………………… 
ประวัติการทํางานด้านอาสาสมัคร (เลือกขอ้มูลได้หลายขอ้) 
�  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  �  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
�  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    �  อาสารักษาดินแดน (อส.) 
�  อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)    �  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
�  อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) �  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................... � ไม่ม ี
  มีความประสงค์สมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอสัญญาว่าจะประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตลอดไป  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้สมัคร 
                  (............................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
คํายินยอมของผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ช่ือ...................................................... สกุล............................................... 
อายุ ....... ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย........................... ถนน......................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด.............................................. 
เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ช่ือ................................... สกุล.............................. 
ยินยอมให้ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ........................................ สกุล......................................เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้ปกครอง 
                  (............................................................) 
 
หมายเหตุ : .ผู้สมัครท่ีมีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย 
 
 
สําหรบัเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส่งคนืผูส้มัคร) 
 ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุช่ือ อปท.)  

ได้รับใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ ช่ือ..................................สกุล..................................ไว้แล้ว   
เมื่อวันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ............................ 
 �  เอกสารครบถ้วน 
 �  เอกสารไมค่รบ (ระบุ).................. 
   
 

 
ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                                               (...............................................) 
      ตําแหน่ง ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอมีบัตรประจําตัว 
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรักษ์โลก (อถล.)  

ที่ .........../.............. 
 
        เขียนที่ ............................................................. 
                 วันที่ ..... เดือน .............................. พ.ศ. ......... 
   
  ข้าพเจ้า ช่ือ ..................................................... สกุล.................................................  

เลขประจําตัวประชาชน           
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี   สญัชาติ .................   หมู่โลหิต........ 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด..............................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน � ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน � ที่อยู่อ่ืน บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย...................... 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์............................................................ 
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE ……………………………………………………  
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวอาสาสมคัรท้องถิ่นรกัษโ์ลก ย่ืนต่อนายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองคก์าร
บริหารส่วนตําบล 
......................................................................................................................................................................................... 
  กรณี   ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก 
    
              ๒. ขอมีบัตรใหม่ เน่ืองจาก          บัตรหมดอายุ          บัตรหายหรือชํารุด 
                                            
                                                        เปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล        อ่ืน ๆ ........... 
    
   ทั้งน้ี ได้แนบรปูถ่ายขนาด ๑ น้ิว สองใบพรอ้มกับคําขอนี้แล้ว พร้อมหลกัฐานอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้ขอมีบัตร 
                  (............................................................) 
 

 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 



 
 
 

รูปแบบบัตรประจําตัว 
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรักษ์โลก 

 
      (ด้านหน้า) 
 
         เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  
      ……………………………………………………………… 
      ช่ือ ................................................................ 
    ๕.๔ ซ.ม.      อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษ์โลก 
             (ระบุชื่อเทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล 
                                                                    อําเภอ.............. จังหวัด......................)   
           
                               ........................................    ตําแหน่ง .................................................... 
                                      ลายมือช่ือ                                     ผู้ออกบัตร 
              
                                                              ๘.๔ ซ.ม.  
 
 
 

(ด้านหลัง) 

         บัตรประจําตัว  
         อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
                 เลขที่ ................../ .................... 
    ๕.๔ ซ.ม.                      
    
           
                                

                              วันออกบัตร........./............./...............   บัตรหมดอายุ.............../................./........... 
              
                                                              ๘.๔ ซ.ม.  
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 

าตราสญัลกัษณ์ 
อปท. 



LOCAL 
ENVIRONMENT
VOLUNTEER

ตราสัญลกัษณ อถล.

สีน้ําเงิน หมายถึง น้ํา

สีเขียว หมายถึง ตนไม สิ่งแวดลอม

สีน้ําตาล หมายถึง ดิน

สีเทา หมายถึง มลพิษ ขยะ

สัญลักษณรูปหยดน้ํา
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1~fl~~ b~tJJ b vl1~~1tJ'1~~ bb~1lJbn'U rno,ooo U1'Yl b l'UbbVll 'Umru~1b U'U\;)e:i~iifl11v11~5'Y11~1311?f'U1 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หนา ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวได
โดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 

เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง 
แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 

 
มาตรา ๗  ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา

เปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถา
เจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแต
กรณี เขามาเปนคูความในคดี 

ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใช
ผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหก
เดือนนับแตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแก

ผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความ
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึง
ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็ม
จํานวนของความเสียหายก็ได 

ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใช
บังคับและเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

 
มาตรา ๙  ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแก

ผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งป
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะ

เปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมี
กําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตอง
ใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แต
กระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนด
อายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคํา
ขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําส่ังเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการ
วินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวา
ดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย 

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน หากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรค
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐ

ไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจาก
เจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให
หนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่
กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตาม

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย 

 
มาตรา  ๑๔   เมื่อไดมีการจัดตั้ งศาลปกครองขึ้นแลว  สิทธิรองทุกขตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
 
มาตรา ๑๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่ดําเนินกิจการ
ตางๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยให
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชน
เปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสม
กอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทําตางๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป 
เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ย
เอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น  ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียง
เล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพง
มาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอ่ืนดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมาย
แตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไม
เปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จน
บางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพ่ือควบคุมการทํางาน
ของเจาหนาที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวน
หนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใดๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควร
กําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจ
กระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น 
และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๙ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

สุกิจ/กองเกียรติ  จดัทํา 
๑๘/มี.ค./๔๖ 
ทรงยศ แกไข 

 
๒๔/๕/๔๗ 

 
วาทินี/โสรศ/ปรับปรุง 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  

และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 

วิธีสอบราคา 
ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 

ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
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(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  

นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 

ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 

ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 



หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 



 
พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.   ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนหา้ปี  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ต้องกระท าโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  ก าหนดด้วย” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือ

สมควรที่จะยกเลิก  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ นโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจ  

และสถานการณ์อื่นประกอบกัน” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก  โอน  หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน   

ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับ 

ส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  และโดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.ร.” 

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี

ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  จัดให้มี

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน  

ระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี  

นับแต่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง  ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เพ่ือพิจารณาขยาย

ระยะเวลาดังกล่าวได้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้มีความชัดเจน  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้รัฐ 
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้น  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท ากรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูป
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม  ประกอบกับได้มีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือเป็นกลไก  
วิธีการ  และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติให้ซ้ าซ้อนกันอีก  สมควรยกเลิกการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ  และปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสมควรก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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1 i-1-r~lJ'U l'l ~11m1m ~vi11-:i Ln~m LLn ~'1'VI mru '1~ CJ r11 LL 'LI~i11'llti'l A ru~ m1lJ m 1rl tl1'U 1 '1v v n n!J m~Vl11'l ... 
~-:i~e.itud 



,, 
Vl'U1 Ci)(;Y) 

' 
L"lJ i1'Un'1'11'\.JL tJn'lj1 

' 

0 - OJ ' (C9>) n1Vl'UVl'U'UVl'Uv.:i'1m 

(l!:J) n1Vl'UV!Ui~L.flVl'Uv\I h'l~h«11r) 
0 CIJ ,..J cud~ J"d I 

(rn) n1Vl'UVIVI" mn ru"Vl Ln t:J1ntJVl111\1 L 'U vVl LLe.J'U ~.:J LL"~ n1 i rl v '1 ~1\1 b \1~1 «1111~\I {I] v\lij 

h'lin«1111vi'1t:J 

(Ci'.) n1Vl'UV11'ULL"~L1"1~1«11111'ULL"~L1"1LUVILL"~UV1 h\1~1«1111LL"~ L i.:Jin«1111 

(ct) n1Vl'\.JVIVI~ mnru'fi ifimi L1v'U 1 'U LL"~1J1m~1'\.J L~ t:J1ntJn1i~1«111lVl~v n1i'!hLL VI"~ ... 
CV I .f tV ,c:J OJ 

LL"~ 111VILL111\IL'Uv'11111 Vl () n '1 'U" n 'ljnJ ~ 
\) ' 

(b) n 1Vl'UVIVI~ mn ru'fi ifim ~ LL"~ L1v'U 1'lJ L~ t:J1nun1iV1 LL"foij1f1111J '1~v1V1 L~ t:JU~v t:J 
\) 

mt:J 1'LI1 ~.:i~1«1111LL"~1 i\li n«1111 L~v 1 ~nn(l]m11111J'1'U~ n'ljru~ mi~vi 1 ~ij n1ii1m11JV1~vn1~V1'Ut:J~1JmJm.J 
\) ' \) 

LL"~~\ltJ5Q" m~i~u1ml1~\I n1ii~u1t:Jmm111 i11Jfi\lmi~vi 1 ~ijmii'.Jv.:in'UiJ1 ~LnviL V1~~1m'l! 
LL"~uv\ln'Umi~~U1vi'Uv.:i 1ifl~vi~vVl~v1 ifli~u1vi'11n«1111 LL"~"'U~n'ljru~'Uv\l~tJnu~\11'U1 'UL i\1~1«1111 

' \) :..J 

Lrn~Li\lin«1111 

(b'll) n1Vl'UV1VI~ mn ru'fi ifin1i L1 v'U1'1J LL" ~1J1 m ~1'\.J n1 ~'U'U~\I« m1 tJ EJ\I b \1~1« 111l LL"~ ... 
n1~'U'U~\I L dv«1111'11n 1 i\1~1«m1 UEJ\1'1fl1'U~'li1LL VI"~ LL"~~VI LL~\I L dv«vi1V1~mhwJ1 t:J L dv«1111 

(~) n1Vl'UV1VI~ mnru'Yl1 'Un1~~V1 LtltJcLJv1J"'Uv\1«111l~L cLJ1~L i.:J~1«1111 LL"~L dv«1111~vv n'11n 
\) \) 

1 ~\1~1«vi1 L ~vi.Ji~ 1t:J'U'U1 'Un1im1'1'1vtJUv'Un~uLL"~L~t:Jnfi'LILdv«1111 
(~) n1Vl'UV1VI~ mnru'fi 16mi LL"~ L1v'U 1'U 1 'Un1i~'UV1~ L Dt:J'U n1iL Yi n'1v'U n1~~'\.JV1~ L Dt:J'U 

LL"~flru'11JU~'Uv\1Uflfl"zj\1'1~ 1vi'-ruLL~\l~\I L U'U~-Jn\11'Um1'1 L if\«1111 
' ' 

n1~vvn n!J m~Vli1.:J \1111J1i~f\Vl~\I 1 ~'111J1 ~'1 n1Vl'UV1VI~ nLnru"fi ifim~ Vl~v L1 v'U1'1J 

1 ~ LL\11 n~1\I n'U 1vi'mml'LlV1'Uv\1«1111 LL"~tJi~ L.flVl'Uv\l L i\1~1«1111 

V11J1V1 l!:J 

n1itJi~nvun'1n1~~1«1111 

mm1 C9lct ~11JiJ1 ~0vitJi~nvun'1mi~1«1111 L l'ULL1111vi'fo 1 um~'l!1111'11n~v~'l!1111 

1 1 "~1 .., '"""" .J 1.Jo 1 m~vvn um~'l!1111 VILi.J'U tJ11111JV1"mnru'Yl 1omi LL"~L.:Jv'U 'UV1n1Vl'UV1 'Lin!Jm~Yii1\I 

1J1m1 C9) b ~zj\ltJi~'1.:JA'1~tJ~~nvun'1mi~1«vi11~d'Ur11'Uv-ru1 uv'Uru1111~v'U1t:JVJ~L -U t:J'U 
\) '" 

~~v1Jvl1t:JLLe.J'U\11'\.Jn1iUWnvtJn'1n1i~1~\1llzj\lv 81.:iiJv t:J{l]v.:iiji1 t:Jn1~ vl.:J~v 1 ud 
(C9>) 1'LI L~v'U tJ ~tJW'1\IA'1~L~1JtJi~nvun'1mi~1«1111 
(l!:i) zjmL"~~v V'Uv.:J~'Uv-ru1 u v'U ru1vi V11 n~'Uv-ru1 Uv'U ru1111 L lJ'LI'Ll~u flfl"l'i'v\I ~'LI LB n'11i 

\J \I , "' \I , .., , 

LL'1 V).:J n1iL U'U'Ll ~Ufl fl" vl1 t:J 
' 



SJ 

Vl'U1 Ci)~ 

'i1'llfl'1'11'U L i.mi~n 
' 

(rn) ~t:n'U~~\l b 'i\ISJJ1~\ll1m1~ L 'i\l~f1~\ll1 
(~) 'i1tJ'1~LBtJviL~tJ1 nu h\ISJJ1~\ll1 h\l~f1~\ll1 LL'1~f11'i~1L 'Ll'Uf11'iSJJ1~\ll1 \ll1:W~n1Vl'Uvi 1 'U 

.J 
f1!Jf1'i~Yl'i1\1Ylvvf1\ll1:Wl.J1\ll'i1 CiJ~ (CiJ) (l!i) (rn) (ct) LL'1~ (b) 

l.J1\ll'i1 Cilfri 1"Wn1'i~'11'iru1A'1'11v'i'u1uv'i~1\llm:w:w1\ll'i1 Cilb 1~i1flru~f1'i'i:Wf11'i 
QI 0 CV QJ .J .q 11.1 ~ QI .q I Ill.I ' 1" ~ .J QJ 

u'i~'11'1\IVl1vi L 'Wv'W'11'it\J1 Vlfl11:WL Vl'U'llvULLt.J'U\11'Uf11'i u'i~ f1vUf1 '1f11'i'.IJ1~\ll1 LL'1~ Vlfl11:WL Vl'ULf1 tJ1f1U 

A1'11v'i'u 1 Uv'UCU1\ll ~\1'9lv 1 u-d' 
' " 

(CiJ) 1 'U f1'i\I L Yl'W :WV11'U fl 'i U'i~ f1 vU ~1tJ~l1 'i1'llf11'i f1'i \IL Yl'W:WV11'U fl 'i L U'UU 'i ~ 51'U f1'i'i:W f11 'i 
' " ' 

~LL Yl'Uf1'i:Wfl1Ufl:W:W'1~~ ~LL Yl'U f1'i:Wfl1Ufl:W hfl ~LL Yl'U f1'i:W btJ51Bf11'i LL'1~ ~\I L~v\I ~LL Yl'Uf1'i:W h\l\11'U 
\I , \I , \J \J 

ti v IJ o v QJ tlo .¥ .JcJ v \llmVI f1'i'i:W mL Yl'Uf1'il.Jv'U1l.J tJ mL Yl'U~ 1'U f1v'U1l.J tlf1'i \IL Yl'W:WV11'Ufl'i LL'1~ t.J V1'U1 tJ f11 'i L '1J\ll'1Jv\l'W'UY1Yl 'i~U 
, \J \J , \J , 

1'UA1'11v'i'u1 rnJ'Uru1\ll L U'Uf1'i'i:W f11'i 
' " 

(l!i) 1 'U~\IVl1vi5'U'Uvf1'11f1f1'i\I L Yl'W:WV11'Ufl'i tl'i~nvu~ 1u~11'i1'llm'i~\IV1l vi L lJ'Utl'i~'51'Uf1'i'i:Wf11'i 
' " 

Yl'i''W tJ1 f1'i51'i:W'll1~LL'1~~\I Lnvi~ vl.J~\IVllvi -Xv\! ~'U~\IVllvi 'U1 mL 'WYl ~~151'it\J~'1J~\lvt1vi btl51Bf11'i 
' 

LL'1~~\I~ v\l~\IVllvi v (1)~1Vlf1'i'i:W~\1Vll vi ~LL Vl'Uv\lrl f1'iUf1fl'iv\1~1'U-X v\l~'U'Uv\l~'U~~ 'i~U 1'UA1'11v'i'u1 Uv'U CU1\ll 
, \J , , "' 

1 ~'111uviuqi ~~l.J1(1) 11 CiJO l.J1 (I) 'i1 CiJCiJ LL'1 ~l.J1\ll'i1 CiJ(.11 m 1-Uu\I flULLn f11'iU Bu~Vli11~'1Jv\I 
fltu~ m'i:wm'itl'i~'11~'IV11vi 1vitiv'U fa:w 

' 
mm1 Cilc:i L~v'U1tJYl~L u tJ'UL~'i'uf\'1·1.m-ru 1 Uv'UCU1\ll LLrt~ 1~m1'1~vuA1'1Jvfo 1 Uv'Uru1\ll 

, "' , v 

LL'1 ~ LLt.J'U\11'U f11'iU'i~ f1vU fl'1 f11'iSJJ1~\ll1 \ll1:Wl.J1 \ll 'i1 CiJ b 'i1:W~\I L v f1~1'i LL'1~VI~ f1 i'i1'Ul1'1 f1~ v\I fl 'iU'11'U ... " 
\ll1:WVl~mnruo;115m'i LL'1~L~v'U L '11~ n1Vl'Uvi l 'Uf1!)f1'i~Yl'i1\l~vvf1\ll1l.J:W1\ll'i1 Cilct LL~1 1 ~L~'Uvflru~f1'i'i:Wf11'i 
U'i~'11~\1Vllviffi 'i\ISJJ1~(1)1J'U~\lvVL ~v~'11'itu1 l ~m1:w L ~'U'llvU LLt.J'U\11'Uf11'iUW f1vU fllilf11'iSJJ1~(1)1 

" 
m'i~'11'iru11 ~m1:w L ~'U'llvrnLt.it1\11t1 m'itl'i~ nvun Iii m'i6JJ 1~ (1)1 mm'i'iflVl~\I 1 ~fl ru~ m'i:w m 'i 

U'i~'11~\IVllvi~'111t\J1LLt.J'U\11'U~\lf1~11l1L U'U 1 U\ll1:WVI~ mnruo;115m'i LL'1~L~v'U L '11~ n1Vl'Uvi l 'Uf1!)f1'i~Yl'i1\I 
~vvnm:wm\ll'i1 Cilct Vl~v hi 1viul'i'v\loWlil1'iru11 ~LL~1 L~~'11vim ~1 LL"1~v\l LilLnt1~~u~11't1iTrnL"11't1~ 
flru~ m'i:w m'itl'i~'11~\IV11vi 1~-rur11'11v'i'u 1 Uv'Uru1\lllil1f1'U1 uvi~ Lu tJ'U 

'" 
l.J1\ll'i1 Ci)~ L ~ v vl 1 L {j 'U f11 'i n v ~ ~ 1 \I b 'i \I SJJ 1 ~ l'l 1 LL '1 ~ b 'i \I ~ f1 ~ \ll 1 LL '1 ~ ~ vi ~\I L fl~ v \I ~ f1 'i 

LL'1~~tln'iru1 'Uf11'iU'i~f1vUfl'1f11'iSJJ1~(1)1(1)1l.J f1!JVl:W1 tJ~ L~v1sif v\I L~tJU~v tJLL~1 1~~'Uv-ru1 Uv~~1(1) 
LL ~\11 ~fl ru~ m'i:w m'itl'i~'11~\IV1lvit1l'i1'1~vu11 m'inv~~1\l L 'i\ISJJ1~\ll1 LL'1~ L 'i\l~f1~t111Lllt11 tlm:w LLt.it1-:11t1 

f11 'iU'i~ f1vU fl'1 f11 'iSJJ1~t111~1~-rufl11l.J L ~'U'llvUVl~v Lil LL'1~ f1'iru~ L ~'Ul1 b 'i\l'lJ1~ t111Vl~v b 'i\I ~ f1~\ll1 
~nv~~1\I LL~1 L~~'11il~1m'iri LLm '11Vl~vtlfotl'i\l L ~L llt11 tlm:w LLt.i'U\11'U m'itl'i~ nvu n'1m'i'lJ1'1t111~1~fo 

' 



"' 'v'l'U1 (9)cf 

J1'1ln'1'11'U b i..rn'l:f1 
' 

111m1 l!>o 1 ~~fl'Uru1(Jl~'"J1Jru1r11'Ufl-ru1 rnimu1(Jl hfa~1 b'1~'1J\1 v1 'U'11l.J~'U1'LI'Llrnb~ 
\I '.., , " 

1'Uvft11Wum1l.Jbi1'U'11nFiru~nJJlJn1JtJJ~~1~'1'v'l1t11 
l.J1m1 l!>GJ 1um~q]1(Jl1~iim~~1u'Llrnb~1''U~flfln1 um~qj1(Jl 
111m1 \!>I!> ~-ru1 'Ufl'Uru1(Jlvlfl'lbb'1t11'11'Ufl'Uru1(Jl11l 'LI~bUt'lbe.Jmb'1~bi1'U 1v1~1tJ ru h'l~1~(Jl1 

" '" , t.I 

I 1 1 "'"" I 1 ..!' .. 1 "'"" O IJ inm1 l!:irn n1J'Ufl(Jlflfl1tJ 'Ufl'Uru1(Jl 'v'ltJ'Unfl'U 'Ufl'Uru1(Jl'1'Ufl1tJ bb'1~bl.Jfl t'ltJ'Um'Umbm 
' , " "" ' 

1 ~~fl11~~'Url1'Uflfl~1 'U~1'U~ ~-ru 1 ufl'U ru1(Jl '1'U n11-;;i~iir11i'l'1'l~'1t'l hJfl'U ru1(Jl 1 ~~ flfl1 v1 'Ufl'Uru1(Jl 
\J " '" \I , " , , .., , , .., 

~ "' ' 'v'!JflV'l'UJ~ tJ~b 1mflY16Jruml.Jl.J1m1 \!>1111 
' 

mJ~flm~ 1 um~qi11J11~bll'U1 tJml.J'v'l~mnru"1 15mJ bb'1~b~fl'U 1 'U~n1'v'l'Ut111 'Lin~nwYlJ1'1 
1 1 1 "' .. 1 "' 0 1 "' .. 1 "'., "' 111m1 l!:i<I'. mJ fl'U um~qJ1(Jl m~F1F1'1fl'U 'v'lm~YJ1 t'lbl.Jfl t'lJ'Ufl'1fY1(Jl'11n~m~ry1(Jl 

1 1 1 "' iJ~ 1· I ., ' Q"' d 1 ..J 0 1 n1J fl'U 'Ufl'1t1J1(1l 'v'lb 'U u(Jl1lJ'v'l'1mnrusn 16n1J bb'1~b'lfl'U 'UYln1'v'l'Ut'l 'Un~nWYlJ1'1 

lJ1(JlJ1 \!:Jct 1 'Limru~~-ru1 'Ufl'Uru1(Jl'lt'lb ll'U'UF1F1'1uJJl.Jmmv bb'1~YJ1tJ1YJiiFi11l.JtJw'1'lfi' 
\I , " ' 

-;;i~tJJ~ nflun-;;imJ~ 1'1(111~fl1 tJ 1 ~mmYJ'v'I~ fl~~ t1l mJmt'l nii'v'lu'I~ mb'1vNA11l.J~1'U'I bb'1~ bb ~'lzjfl'Ufl'IY11mYJ 
" 

~-;;i~tJJ~nflun-;;imJ bb Yl'U 1 ~'U1tJYJ~ bu tJ'LIYJJ1umv 1'Libn1~u1'LI'Llubb~1'LI~~fo1 ufl'Uru1(JlmtJ '11lJ1vi'bb'1t11'1 " '., 
m1l.J~1'U'lm tJ 1'LIJ~tl~b1mt'l'ln~111 ~~fl111 ufl'Uru1(Jl~'Um tJ '., ' 

1'LIJ~'v'l11'1J~tJ~b1'11(Jl1l.J1JJF1'v'l~'I 1 ~~fl b'1nfl'U11YJ1tJ1YJ'v'l~fl~~t'ln1JlJJt'l nzj'I b oU1tJJ~nflu 
" 

n'1 n1J~1'1(Jl1(Jl1lJ1 'U fl 'U ru1 (Jl tT'U b ll'U ~-ru 1ufl'Uru1 (Jl bb'1~b~fliin1 J bb'1\11'1F111lJ~1'U'I(Jl1lJ1JJ Fl'v'l~'I , " " , .., 

1~'LI1 tJYl~ bu tJ'U'1 t11 bb ~'lzjfl'U fl'IY11 tJ1Yl t'l'I n ~11 b ll'LI~tJJ~ nflu n-;;i n1J bb Yl'U 1t11 v1mufl'Uru1(Jl1olflvi'~fl1 tJ " ' ., ... 
'1'Lin11-;;i~~'Ufl1tJ 

' 
n1Jbb'1t'l'IA11l.J~1'U'lmlJ1JJFl'v'l~'I 1~bll'U1 \.J(Jl1lJ'v'I~ mnru?l 15mJ bb'1~b~fl'LI1 'U~fl6u~n1'v'l'Ut'l 

Lt11tJtJJ~ mP11 'LIJ1'1ln'1'11'Ub u n'l:f1 
' 

1'LInJru~YJ1v1YJlJ1vi' bb'1\11'1m1lJ ~ 1'U'I b ll'U ~tJ J~ n flu n-;;i m J~ 1'1(Jl1 bb vimHu 1ufl'Uru1(Jl~(Jl1 v 
" " ' .... 

(Jl1lJ1JJFl'v'l~'I 1~Yl1tJ1Yl'v'l~fl~~t'lmJlJJt'lnii'v'li11~vi1m1l.J'1~mvib~tJufavmv1'U1J'l~1'1(Jl1bb'1~1 J'I~ n'1(Jl1 
" 

1 ~flt! L 'LI'1mY-lvfw n fl 1 ~ bnvie.Ji;im~Ylu~ fl'1'UJ11Y-lbb'1~fl'U1l1tJ'Ufl'ltJJ~'ll1'1l'U'v'l~fl~'Iu1vi~ fllJ~ fl~u~ b1ru 1n~ bA tJ'I 
" ' " 

1~bb~1b'1~-;;in1v1'U'11lJ~u1'U'Llubb~1'U~'U'1\11J~tJ~b1i;i1(Jl1lJ1JJFl'v'l~'I bb'1~1 ~t11uYJururu~lJ1{1lJ1 l!:i~ ' ., ., 

1JJF1'1fl'I bb'1~1JJF1'11lJ 1111-ilu'lfi'u 1vi tlfl'U fal.J 
' 

111m1 \!>'o) 1'LimM'Ufl'Uru11J1'1ru'v'l1t1 b~tJ'v'l1tJ 'v'l~mrnvi1mt11~~-ru1ufl'Uru1(Jl~'UA1'Uflfo 
, .., \I" " " , " 

1 rnb Yl'U 1 ufl'1t1J1(1l~fl'U1tJVl~ bu ti'UmtJ 1 'LI'11lJ~'U1'Uu'Ubb~1'Liffi 'Ufl'1fY1(Jl~qj'v'l1 tJ b~tJ'v'l1tJ 'v'l~fl~ nvi1i;i1v 

1 1 1 
"' ~ 1 ., ' QQ .. 1 ..J 0 1 n1Jflfln 'UbbVl'U 'Ufl'1t1J1(1l 'v'lbiJ'U \.J(Jl1lJ'v'l'1mnrurn 1umJ bb'1~b'lfl'U 'UYln1'v'l'Ut'l 'Un~m~VlJ1'1 



,, 
"1'U1 <ilD 

'i 1 'll fl '1 '11 'UL 'U n'\~1 
' 

lJ1~'i1 l9ITTI 1'Limru~~'1mfo1ufl'Uru1 ~,,,~fl~fo1 ufl'Uru1~ hl L ~'U~1vnufi1i.:i'llfl-l~fl'U ru1~ 
\J , u \J , "" \J , .., 

mlJlJ1~'i1 l9o lJ1m1 l9rn ,,,~fllJ1m1 l9Ci'. 1-X~tT'UiJ~YJ5flYJ5'iruLU'U"1iT.:i~fl~flflru~m'ilJn1'imv1'LI 
" ' 

'11lJ~'U1'UU'U LL~1'Uvfl~-r'U"1U-l~fl LL ~.:i fi1i.:i 

1-XFiru:m'i'ilJn1'i1-0-;,io VflYlli'iru mm'i'iF1"1U.:i 1-X LL~1L'1~Wnv1 'LI"1n~u1'UU'U LL~1'Uvfl~fofl Ylli'iru 
' ' 

lJ1m1 l9~ ~-ru 1 ufl'Uru1(;)m111th~'1.:ifi-;,i~L~ m. .. l'i~nflun-;,im'i~1~(;)1 vi' fl.:iiJ,,,ir.:i~mL~.:i 1-X 
\J , "" " 

'U1VYI~ b D V'UYl'i1'U hJufl Vff"l1"1n~'U1'U nfl'U b~ ntJ'i~ nfl'Ufl'1 n1'i bL'1~vl fl-lvl 1Fl11lJ'1~fl1\11 L~ V'U~fl Vfl1V1 'LI 

L 'i .:i~ 1~ (;)l bb'1 ~ L 'i .:i'W' n ~ (1111-X mJ1 'U '1fl T't~ ~hJ n fl 1-X bfl \11 t:rn n'i~Yl'U ~ fl'1'1J fl 1YI bb'1~fl'U111' V'U fl-l tJ 'i ~'1l1'11'U 
" ' 

.di .d._ II .J I~ 1 ,,_,, 1",, a 1 .J <Of O 

"1'ifl'1-l Lb1\11'1fllJYlflV'U'iL 1 ru nmflV-l "1Lb'11 L'1'i'1fl1V 'U'i~ v~ L 1'11Yl'U1VYI~ b 'UtJ'Un1"1'U\11 
" 

1'Limru~~fo1 ufl'Uru1\llij1~~i1Li1'Lim'i,,,~fl~1L -O'Um'i hJ LL~1L'1~-;,imv 1'LI'i~v~L1m~'LI1vYJ~L \1v'U 
" '" 

n1"1'U\11\111lJ1'i'iF1"1U.:i 1-X'U1VYI~ b \1 V'U"1~fl~zj-l'U1 VYI~ b \1 V'UlJfl'U"1lJ1m.LJ1v\'1 b -0'Un1'iLL Yl'U 1viv~-ru 1 Ufl'U ru1\11 
\J \I , " 

-;,i~vi'fl.:i'llvi 1-Ufi11-U~1vm-Uvi1 L -O'Um'i~.:in~11 

1-X~-ru 1ufl'Liru1\11~.:i~'U1 ufl'Uru1~ LLn'U1 vYJ~ L \1v'Umv 1 'LI'11lJ~u1'Ui1uLL~1'LIL~ntl'i~nflun-;,i m'i 
\I , " , u 

lJ1\ll'i1 l9~ 1 'Limrum um~~1(;)i'Um~,,,~flm~-rum'i~flm~1 um~~1\11 1-X~1'u1 um~~1\11 
lJ"1U1~vl1Fl11lJ'1~fl1\11b~V'U~flVfl1V1 'LIL 'i-l~1~\lll bb'1~ L 'i-loW n~m1-XflVL 'U'1fl1Yl~hJnfl 1-XLnVl~·mn'i~Yl'U 

" 
~fl'1'1Jfl1YI LL'1~fl'U1lJV'Ufl-lU'i~'l11'll'U"1~fl~-lbb 1\11~fllJ~fl ~'U~b 1ru1n~L~V-l 1-XLL~1b'1~'1fl1V 1 'LI'11lJ~'U1'U 

' " 
i1uLL~1'Um ufl'Uru1(;)i'Umti,,,~fli1u LL~1'U~iJfi1i.:i hl~flm v 1 ufl'Uru1(;) 

, " , , , u 

mm1 mo 1-X~u~"11'ifl-lAmt.lnfl'ifl-l~1'UVlfl-l~'ULL~.:i~.:iY1i!n.:i1'U\ll'i1'1 hfl~~1 ~1,,,-r'\J 
" 

L 'i-l~1~(;)1L ~fln1'i~1,,,iJ1vL dfl~~1~~.:ifl ~n1v1 'UL 'lJ(;)fl-lA n'it.lnfl'ifl-l~1'UVlfl-l~'UtT'U L 1'LILL~L 'i.:i~1~\111 
" 

L ~fln1'i~1,,,iJ1 m dfl~\111 L ~fln1'i~-lflfln~1 v 1-Xfl5u~ L U'U~LL~.:i~.:iYii1 n.:i1'Um1'1 L 'ifl~~1 
" 

m'iLL~.:i~.:iYii1 n.:i1'U~'i1'1 L 'ifl~ ~1 ~1lJ1'i'iF1"1U.:i ~ fl-lLL~.:i~.:i-;,i1nu Flfl'1~tl'i~nflu1'1l1~Y1m'i~ mLL YIYIV 
' " 

,,,~flu Fl Fl '1zj.:ie.J1 'Um 'i Pi mn fl'U 'ilJ ~ 1'U n1'i m1'1 L 'ifl ~ ~1 LL'1~ n1'i~ 'i1 -;,i L \1 fl~ ~1 mlJ ,,,~ n'1 ~ 'i~ mlJt.l Pl.~ ~1 
' " , 

,,,~fl~ ~1LL Y1Ylti'1m 1-Xm'ifo'ifl-l LL'1~'U Flfl'1~-l'1fl-lt.l'i~LflYJ~.:in~ 11f'i' fl-l hi'-rum'i~ 'UYl~L \1tJ'U11 numlJt.lPl~ \Ill 
' ' 

lJ1m1 rn<il mvit.l'i~'1-lA'1~~1~~lL~fln1'i~1"1U1 VL \1fl~~11-XLL~-l'1li1111Lb'1~~1'U1'U~~1 
" .J I I cJ QJ ,.J I QJ .J I QJ ' .J "" I IV ' I QJ J,I .ci! 

Yl'1~~1 Lb "1'1-lYllJ1'1Jfl-l'1 \111YI '1 ~~1 1'U Lb'1 ~ b1'11YI '1~~1'1 m bL'1 ~'llfl'Ufl-l ~ 'i .:i~ 1'1 m ~flYl'U n.:i1'UYI fl-l'1'U 



tJ 

'v'l'Wl ®b'JI 

i1'1Jfl'1'11'Ub'\Jn'\~1 , 

bb'1~ b~ ti en m fl1i~1~ vi1vi1l.Je:i'Vl i1~ n 1vr'Ut'l 1 'Ufl!J m~vii1~ bb'1~vr1 m lJ'U mru n1i~1~ V11 b ~fl n1i'1 ~BB fl~ 1 ti 

1 ~bb~~~fl'WUfl~l'Ub~1vriJ1~ 

bnfl 1~ b~ ti eJ1flifl1i~1~Vl1 Vlll.Jliiflvr~~ bbtl1 1 ~-wu fl~1'UV1 fl~ ~'Uflfl fl'v'I~ fl :;i1'U fll i-ru bb ~~ .... 

b u'Uwu~~fl 1 ~bbner~~ bb~~m1l.JtJi~'1~r-l ml.J1iiflvr~~ 1(1) ti vi' fl~ n1vr'Ut'l~1'U1'U~Vl1 bb Vl~~~l.Jl'llfl~~Vl1 
'\J 

~'1~~1 l'Ubb'1~blm 1 'Uflli~l~Vll b l'Ubb~ flli~l~Vll b~flflli~~flf)fl~ltJ 1 ~'WUrn1'Ub~1V!iJ1~flflfl'v'I~ fl'11'U .... 

fllifobb~~ 

n1ibb~~n1i~1~vi1 bb'1~fl1iflflfl'v'I~ fl'1l'Ufl1i-rrnb~~Vl1miiflV1~~bb'1~1iifl'1fl~ 1~bU'U1 tJvi1l.Jbb'UU .... 

l.J1Vli1 ml!:J er~b~tJBlfldfl1i~1~VllVlll.Jl.J1Vli1 m® liiflVl~~bbill l'i'fl~t11~Vl11tJ8~ 
'\J 

1 i~'W' fl~Vll bb'1~'1~1Pi'fl~~1~Vll,!'UV11l.JVI~ n'11'Ufl1i-r'Ubb ~~~'WUrnl'UVl fl~~'UVl~fl'WU fl~l'Ub~1V1iJ1~flflfl 1 ~ .... 

(?lll.Jl.J1Vli1 m® 1iifl'1fl~ 

l.J1(?ld1 mm ~1l.JiJ1 ~mt'lt11~Vllflflfl'11fl h~~l~VllVl~fl h~'W'fl~Vll b l'Ubb~-:V~ 1~-r'Ufl'Uf;U1V1 
'\J ' u 

-:v1fl-wufl~1tJm1-:v 1 ifl~Vl1 

mm1 me( 1~'Wufl~1tJm1-:v1 ifl~vi1v11fl1im1-:v hfl~Vllnfl'Un1i~1~Vl1 bb'1~1 tJmru~ 
'WU fl~ 1'U(?)dd-:v1 i fl~ (?11 n b VI(?) e:i' 'U fl 1d'1~~tJ11 ~ Vl l ~ -:v ~ ~ 1i! mu 'U 1 d fl VI ~fl n 611d(?)flfl1~ ~bu 'U e:i' 'U (?) il tJ 

' 
~fleru~1.nfl Vl~fllJ~fl~ru~ hlbV1m~'1l.J~-:v~ 1 -li'bdfl~Vl1i!tJbU'UenV11i ~~.Q Vl1l.J~fl5'U~n1vr'Ut'l 1t'ltitli~fl1111 

'\J 

1 tJi1'1Jn-:u-:v1'Ub ufl~l 1~-wurn1tJm1-:v1 ifl~Vl1i1B'1'LI1-:vi~~t'lfl1i~1~Vll bb'1~bbt!fl~vi1i!'LI 11b ~flm1-:v~~-:v'LI1~ ' ,, 
1 'LI mru~1~v11 flliVli1-:u~'1-:utlbbtl1-w'U11~Vl1~-:v~~1i!'U hh ll'U 1 ifl 1lil1'11iVl flfl1~~b lJ'Ue:i''Um1 ti ,, 

~fleru~lilfl vr~fli1m1l.JbV1l.J1~'1l.J~-:v~1-ubdeJ~Vl1i!tJbU'UmV11i 1~-wurn1tJm1-:v1ifl~i;i1iJfhi~1~~1~Vl1i!tJ1~ ,, 
1 'LI mru~tJ i1 flD11~i;i1~ -:v ~~1i!tJ b lJtJ 1 ifl V1~fli1'11iV1flfl1~~ b lJ'LI e:i''LI Vl il ti ~fl ~u~1n fl 

Vl~fllJ~fl~ru~ 1lib vrm~'1l.J~'1~ 1 -lib dfl~i;i1i!m U'UB1Vl1i 1~'WUfl~1'Um1-:v1 ifl~V1llJfhi~~t'lfl1i~1~vi1 
bb'1~ bb ~~~ fl'WU fl~l'UVJ fl~ ~'U'v'l~fl'WU fl~l'U b ~ 1V1iJ1~ bbill bb~ fl iru b ~fl A'Ub~'Uen mf\1 i~l~ Vll bbn er~tJi~'1~ A ,, 

" '1~~1~VllU'U 

1 'LI mru ~ bfl (1) 1 ifl i~'U 1 t'l'v'I ~ fllJ b VI(?) B'Ufll i'1~ ~ tJl l~Vll ~ '1 ~~1bU'U1 ifl i~'Ul (1) 1 ~'WU fl~ 1 'U 
' 

Vli1-:v 1ifl~vi1tJ5iJ~ml.Jfl!]Vll.JltJ11~1tJ1 ifli~'U1t'l~V11 

fl1 iVldl '1 h fl bb '1 ~ fl1 d Vl dd '1~ '1-:VU 1~bU'U1 tJ m l.J'v'I~ flb fl rusn 15 fl1 d bb'1~L1fl'U1'V~fl5u ~ 
'\J 

'lh~fl1111n1V1'Ut'l 

l.J1Vli1 met Li1fl L~~1~VllLLfl1 ~1l.JiJ1 ~mt'lt11Ldfl~Vllflflfl'11fl h~~l~Vllrlfl'U~'WUfl~l'U ,, 

V1i1-:v 1 ifl~vi1-:v~-ruifl~1 ~~1VlillmdeJ~Vl1i!"LJ 



., 
'WU1 C9l~ 

11'llfl'OJ'OJ1'Ub'Un'l~1 
' 

1 'Llmru~i..h1n!J11~vi1~~1J'Ub ll'U 11ri V1~e:i~m1(;lnr11-:i~ b lJ'UeJ'U(;l11EJ~ e:i~u~1flri 'Vl~e:i~~ n~ru::: 
hJ b 'Vlm:::mJ~'OJ::: 1-Ub dv~\;llJ'Ub U'U€l1'Vl11(;)11J~B5'1J~1..b:m1fl1(;)1lJlJ1(;l'j1 mu: 111f0l'V!ti-:i 1 iXvn1n'l1'U 

m1'111ri~(;li~tl1'U1'0Jv11m EJ b de:i~(;liJm~-:iV111viV1~e:iu1-:i;;11'U 'V!~e:ii-:i 1 iX~viv111 iXb ll'Ub de:i~\;ll~b V1m:::'111 

'11 wfo n11 '\J ~fo fOl ri B 'U 1 vl 
m11u1e:i-:i 1 iX'11mh m de:i~\;111 iXb lJ'U 1 U(;l1lJ'VI~ mnru'Vl 15m1 bb'1::: b~B'U 1 'll~e:i5u~n1V1'Uvi 

1vi vtl1:::mfl11 'U11'lln'1'11'U bu n~1 , 
mm1 mb rrlvitl1:::'1-:il"i''1:::'11'Vl't.hm de:i~(;ll'lJB'l~\;ll~(;l1EJ 1vivn1vi''1 n~1 1 iXi11bdv~(;liJ'Ll 

" " 
zj-:ie:iv1 'Ll'1m~~ ~-:iiJ1vi''l11bb i-m:::brn:::vi'vibb~'lb de:i~m1tJ1iX~un-:i1'U(;l11'111ri~(;lim1'1 V1~e:i 1 'Umru~hJ'11iJ11'1 

" 
i11bde:i~m1 tJ1iX~un-:i1'Um1'111ri~(;lim1'11vi' 'OJ:::'lle:i 1iX~un-:i1'U(;l11'111ri~m1 tlm1'1bdv~\;l1Jwi1vi' 
~-:iii vi'e:i-:i b~ EJA151111btlviJm1~u1e:i-:i1 iX'11'Vl'lli m de:i~(;lim11B(;l11~ n1V1'Uvi 1 'Ll n~ m:::·m1-:i 

n11(;) 11'1 b de:i~(;ll'lJ e:i-:i ~(;11~ (;11v1vi viJ1vi' '1 n~1 bb'1::: n11~u1e:i-:i 1 iX'11vttl1 vb de:i~\;11~-:i n~11 
" 

1iXblJ'U1 tlmiJvt~mnru'Vl 15m1 bb'1:::b~B'U 1'll~e:i5u~n1vt'Uvi1vivtl1:::mfl11 'U11'Un'1'11mun~1 , 
mm1 mini iX111iJ1 iXmvi'l11 bb vt'1::: bb'1 :::vi' vi bb~'l b de:i~\;11 b ~e:i n11'11vttl1 m de:i~\;)1~iJ1v11u 

" 
m11u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1m de:i~(;lim11~1:::11'UuqJqJ1ld 

mm1 m~ iX 111m iX ~vi '11vttl 1mde:i~\;ll~iJ1vi'1u ni 11u 1e:i-:i1iX'11V1tl1 m d e:i ~ \;l l 
" " miJ~1:::11'lluqJ~&it1 

mm1 m~ iX111iJ1iXrrlvi~1~(;ll'Uvn11-:i~1~(;llb ~e:im1'11vttl1mde:i~(;li 
" 

1'Llmru~tl11n1d1Vlm~1vib.Jm1-:i~1~(;)1 V1°1e:imru~~bvt(;l~'1'111m1bll'U~bfl1~ ~1111'Um1~-:ivt1vi 
6J , " 

1vivm1iJbi1'Ll'llB'U'llv'lriru:::m1iJm1m"Jtl1:::mfl1n1V1'Uvi'1m'U~~1~(;llb~e:im1'11vttl1mde:i~(;ll'Uvn11-:i~1~(;)1 
bll'Uri~-:iri111 bb'1:::n1iXi11m1111 'U111riV1ti-:i1111-Uu-:iri'u 

1iXil1 uvi u t\! ~&\ 111 (;111 me9l bb '1:::111 (;111 mu: 1111 -Uu-:i ri'u 11u ni 1~1 ~ \;ll 'Ll e:i n b -:i ~1 ~ \;l l 

b~e:im1'11vttl1EJbde:i~(;ll(;l11Jm(;l11ffivi EJB'U faiJ , 
mm1 u:o b~e:i1v1~1~(;ll'Ue:inh-:i~1~(;lim11111m1 m~ bb~1 iX111iJ1iXmvii11bdv~\;li 

" 
e:ie:in'OJ1n'1m'U~~v11 m1~1~(;lirie:i'U~~i.r n-:i1'U(;l11'111ri~(;ll'OJ:::1u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1 vb de:i~(;l1Jmb~1 

1 'Llmru~tl11n!J11~(;)1~~1J'Ub ll'U 11ri vt'1e:i~'111(;)nr11-:i~ b lJ'UB'Um1v~ e:i~u~1flri vt'1e:i~~n~ru::: 
hJb 'VllJ1:::'1iJ~'OJ::: 1 oUb de:i~(;liJm lJ'Umvt11miJ~e:i5u~tl1::: n1fll(;l1lJlJ1(;) 11 mu: 111rivtti-:i 1 iX~u n-:i1'U 

m1'111ri~(;li~a1'U1'0Jv11mm de:i~(;liJ'U~-:ivt11viV1~e:iu1-:i;;1Tu vt'1e:ii-:i 1 iX~viv111 iXb U'Ub iie:i~\;ll~b'Vlm:::'111 
'11vt1'1Jn11'\J~lflf01rie:i'U1vi' 

b ~1'lJB'l~\;l1~ bb ~-:i m1~1~(;ll'U e:i n 11-:i~1~(;livi'e:i-:i b~ v A15111l b tlv11m11u1e:i-:i 1 iX'11V1tl1 vb de:i~\;11 
., d 0 1 miJe:im1vimvt'Llvi 'Un~m:::vi11-:i 



., 
Vl'U1 (9)~ 

11'1lfl'i\l'i\l1'U b 'Ufl"ef1 , 

1111~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11mdv~t'll'llv-:J~l'l1~~1'UvflL1-:J~1~1'l11 ~b U'U hJl'l1l.JVlr;r mflrusii 15fl11 

bb'1~b~v'U1 'll~v5'U~n1V1'UV1 LV1m.h~111~1 'U11'1ln'1'11'Ub 'Ufl"ef1 
' 

mm1 (((9) 1 ~~~bb~-:JA11l.JU1~'1-:ifi'1~~1~t'llb ~v1111'11V1-t11m dv~t'llt'l1l.Jl.J1t'l11 m(9) 

" 
111f'lV1~-:i ~~ bb~-:im1l.JtJ1~~-:ifi'1~'11V1-t11 m dv~t'll'llv-:J~l'l1~1'l1~ LVl~iJ1~flfl~1t'l1l.Jl.J1m1 mb 111f'lV1~-:i 

" " 
11.d I.I QI ' I CV ' ~ I QJ ' d 0 I &' CV !'l IJ d Cl t d 

bb'1~CJV1 bb 'i\l-:Jf'l11l.J u1~'1-:Jf'l'i\l~6JJ1~t'll'Uvfl b 1-:J6JJ1~t'l'J b'V'lvl111'11Vl'U1m'Uv'1m b 'UV1V-:JV1t'l1l.J u1~1l1~Vlvvflt'l1l.J 
" 

mm1 m~ 111f'l'1v-:J b~~r11bdm~~-:i A1Y.J1Vl'U~ bb'1~r111off~1~'llv-:JY'li1n-:i1'Ut'l11'1 Ldf'l~l'li 
ei'm1 1111'1i11~ bb'1~1111bUfl~1~r11bdm~~-:i r11Y'l1V1'U~ bb'1~r11 H~1~'lJv-:JY'li1fl-:i1'Ut'l11'1 hf'l~l'li 

ml.J111f'lV1~-:i 1 ~b ll'U1 tJml.JVlr;r mflrusii 151111 bb'1~ b~v'U1'll~v5'U~ n1V1'UV1 LVl ~m1m .;1'U'1lv'U'llv-:i 

m~vi11-:i1111f'lr;r-:i 1vrntJ1~111~1 'U11'1ln'1'11'Ub 'Ufl"ef1 
' 

0 I Q.J ' di ~ I Q.J I' 0 I q 

mm1 ((~ 1111'1!11~mm11116JJ1'1l'l1 m1f'l'Ub-:J'Umm11116JJ1'1m bb'1~1111'1J11~f'l1511l.Jb'U~l.J 

m1~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11mdv~l'l11~bU'U1 tJml.JVlr;r mnrusii 151111 bb'1~b~v'U 1'll~~:.il.J'Ul'l1111111m~vi11-:il.JV11V11 vi~ .... 

mm1 ((m mm1111~1~1'l1 bb'1~r11n11l.Jb -w~l.J1111~'\J1v-:i 1 ~'11V1-t11m dv~l'li ~ b1~mn'U 
t'l1l.JY'l1~11'1lU CIJ 0~\11 'U b 'lJ t'l'll v-:i v-:ifi fl 1tJ n f'l1v-:i~1'UV1 v-:i ~'U 1Vl 1 ~t'l n b ll'U11~1Jl'llv-:iv-:i fi fl 1tJ flf'l 1v-:i 

' ., 
~1'UV1v-:i~'Uil'U 

Vll.JlVl (( 

1111~fl 1oUbb'1~1111b w fl flv'U 1 'Uv'4CIJ1t'l 

mm1 (((( b~vtJ11fl!J11~~'U1'Uv'4CIJ11'ltJlV1~1tl'UV1~v1lltJl)u~t'l1l.Jfl!)m~vi11-:i~vvfll'l1l.J 
l.J1m1 (9)(( (ct) (b) Vl~e:i (~) 1~Y'li1fl-:i1'Ub~1V1tl1~iitl1'U1'1vvflr-11i-:ibll'UV1il-:i~v1~~~'U1'Um~CIJ11'ltJlju~ 
1~flfl~v-:im~1'Unmei''U~l.Jm1 

" 
1'Ufl'jru~fl11tJ 1~fle:i'U11\)fl11t'l1l.J1'Ue:i'4C1J1t'lVl~e:ifl11~ 1tl'UVl~e:i111tJlJu~t'l1l.J fl D fl 1~vi 11-:i 

ml.J111f'lV1~-:i bum Vll'l 1 ~Vl~e:iij b V1t'leJ'Um1b zje:i 1Jl11'1~ bflVle.J'1 m~vi'U~B'1'll.fl1Y'l bb'1~e:i'U1lJ'~'lJe:i-:itJ1~'1l1'1l'U , , , 

bb '!A-:iel'Ut'l 11 ~vr-:i flci11.fl1~1 'U1~ ~~ b 1'11~ rl1Vl'UV1 ntJJ 
1'Wmru~~fo1 'Ue:i'Un '11'l 1llv11 b iJ'U1111ml.Jr-11i-:i'lle:i-:i'V'liln-:i1'Ub ~1V1tt1~V1~e:iv11biJ'U1111111 bb~1b'1~'1 

" ,'al 

t'11l.J1~ ~ ~ b 1 '11~'\"l ii fl-:J 1'U b ~ 1V1t11~ n1Vl'Uvit'l1l.J111f'l ~ e:i-:i 1 ~Y'l ir fl'l 1'U b ~1V1tt1~ b .U1v11biJ'Ufl11 bb Vl'U 

1Vl~~~'U 1'Ue:i'Uru1t'l~e:i-:i'1lVl1 -rrr111 off ~1 ~vn -Uv11biJ'U1111v1-:i flci 11 
" '"' 



II 

VltJ1 lvo 

11'lJfl'1'11\Jb '\Jn'\~1 , 

1tJmru~~-ru1 rn:i~qi1Vl hhJBu~ mlJl°l1i-:iVl1lJ111AV1~-:iV1~en11fl'1eM 1~-w-Jn-:i1m:5'1V1tf1~ 
11tM1tJ ~ t1 ~ti tJ ru1 Vl " , ., 

' ' ' .:::ii QJ I.I IJ qq 0 v 

mlJ'Vl'Y'ltJn·nWb'11VltJ1'Vlllfl1'1\IVl1llmVl11 c(c( 

r11i-:i~n 1-ii'l ut1tJru1VlmlJ111AV1~-:i 1~i1n1V1tJ~b1mfl~\1'1~ hhntJ'11ll~u1tJ-Ju bb~1'W~bb:5'-:i 1 ~ 
' v 

rn1t1t1nf11i-:i~n1-ii'l ut1tJru1Vl~tJ'1~'1\I , v , 

mm1 c(b 1 ~~t1~qi1Vlne11tJ1'1i-:i b YJ n nt1tJ1ut1~qi1Vl1vi' bdm.b1n[J11~-ru1 ut1~ t1J1Vl 

~1!JtJl"11i-:i~ n 1-ii'l '\Jtl~t1J1Vl V1~t1~-ru 1 ut1~qi1Vl bfl v~ni-:i~ n 1-ii'l '\Jtl~ty1Vl bb'1~ 1vi' n 1 ~vi'1n11e3'tJb UtJb VI~ 
1~vi't1-:inn~n1 m ut1tJru1Vlmllmm1 ((ct 5nmv 1 tJVl~-:iu " , " 

l.11m1 (((,")) nt1tJi-:i~n1mut1tJru1Vlmllmm1 ((ct V1~mYJnnt1tJ1ut1tJ ru1VlVl1llmVl11 c(b , " , .., 

~t1~qi1VJm'1n,,,,ir-:i~t1b~t1'U1~~-ru1 ut1~qi1Vlu5~1 ~~nl'l t1-:im v 1tJb1m~n1V1tJ~nt1tJn1vi' 
n1~~-:iV1-J'-:i~t1 b~ t1tJVJ1lJ111AV1~-:i1 ~~-:i bbn ~-ru 1ut1~t1J1VJ 1 tJn1ru~1lJ-wu~1~-ru1 u t1~ cy1Vl 

1 ~lJ~V1-J'-:i~t1 b~t1tJ11 ru '1mtJ~tl1~nt1un'1rn1~1~Vl1~1~~ 111 tJL ut1~ty1Vlbb'1~ 1~~t111~-ru1 ut1~qi1VJ 
1vi''Vl11u fl' 1 b~ t1m1tJ bb~1 ~ -:i bb~l'tJD ~Vl-J'-:i~ t1 b&'l t1tJ 

mVl11 c(~ ~-ru 1ut1tJru1Vlzj-:inni-:i~n1 m ut1tJru1VlV1~m ~nnt1tJ1 ut1tJru1Vln~'Vl6 t1 'Vlo1ru 
'U , 11.J \J , u , " , 

b UtJV1-J'-:i~t1~t1flru~ n11l.ln11fl1EJ1 tJ'11lJ~u1tJ-J'u bb~ltJ~'Vl11ur11i-:i bb'1~ 1 ~il1u'Vlururu~l.11Vl11 tvrn1 ., ... 

111A'1t1-:i bb'1~111A'11 ll m 1-Uu-:i~u1~vt1tJ 1'1ll , 
mVJ11 c(fi bdt11"11i-:ib~nnt1tJL'Ut1~ty1VlVl1l.Jmm1 c(b ~~blJtJ~~~bb~1 1~~-ru1um~ty1VJ 

~nm~ nnt1tJ 1 ut1tJru1VlnV1u1~1'lmvi'1m1l1'1~t11~b~ vu~t1vmv 1tJ11-:i~1~Vl1bb'1~11-:i~ n~Vlfl ~t1 v"l tJ'1m'V'I 
'U , Iii.I \J 
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m\?111 cto 1'Um1iJ5u~V1u1~mll'V'l1:;11'!luqJqJ1id 1~'1"11Yrn1'LIL41V1u1~i1ei'1'U1'1 vr~~e:i1i.Jd 
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e:i'Uru1\?l\?11lJ'V'IW11'!lururu~ti 
, u lit.I v 

(tv) L oif 11LJ1'LI1 ~~6JJ1~\?11LL'1:;11 ~..;{ fl~\?11~1~-ru 1 ue:i'U ru1\?11'LIL1'111:;V111~'1"11:;e:i1V1\?l v;'LI ~~ . ., 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและ

กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
สําหรับเขตทองที่ท่ีไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผัง

เมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวม
นั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา๒ 

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม๓ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

                                                           
๑ รก.๒๕๒๒/๘๐/๑พ/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“อาคาร” หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงานและส่ิงท่ีสราง

ขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว 

กําแพง หรือประต ูท่ีสรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนใหบคุคลท่ัวไปใชสอย 
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ําหนักรวมทั้ง

โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหางจากท่ี

สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
“อาคารสูง”๔ หมายความวา อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูงต้ังแต

ย่ีสิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”๕ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือ
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนท่ีมีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหา
รอยคนขึ้นไป 

                                                           
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารสูง” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารขนาดใหญพิเศษ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“โรงมหรสพ”๗ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตร ีหรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชน
เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

“ท่ีสาธารณะ” หมายความวา  ท่ีซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง
สัญจรได  ท้ังน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา  แผนท่ีแสดงลักษณะ ท่ีต้ัง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่กอสราง ดัดแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใช รวมท้ังแสดงลักษณะและขอบเขตของ
ที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

“แบบแปลน” หมายความวา  แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรปูแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและ
การใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอท่ีจะใชในการดําเนินการได 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย 
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณ กําลังของวัสดุการรับ
น้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

“กอสราง” หมายความวา  สรางอาคารข้ึนใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม 

“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซ่ึงไดกอสรางไว
แลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ซอมแซม” หมายความวา  ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 
“รื้อถอน” หมายความวา  รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไปเชน เสา คาน ตง 

หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา  บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือน

ขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่
เกิดเพลิงไหมดวย 

“ผูควบคุมงาน” หมายความวา  ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                                                                                                                                     
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “โรงมหรสพ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“ผูดําเนินการ” หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ่ึงตกลงรับกระทําการ
ดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 

“ผูครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 

“ผูตรวจสอบ”๙ หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี ้

“นายตรวจ” หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 
“นายชาง”๑๐ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงเจา

พนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรอืวิศวกร หรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปน
นายชาง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา  เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้

“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา  กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการ
สวนทองถ่ิน เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรอื
ขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”๑๑ หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

                                                           
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูครอบครองอาคาร” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจสอบ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายชาง” แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานทองถิ่น” แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้หรือยกเวนคาธรรมเนียม 
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่ง

หรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินีไ้มใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรอืใชเพื่อสาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใช

เพื่อสาธารณประโยชน 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมาย

ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่

ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใช

ประโยชนเปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๑๒  เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบติัตามพระราชบัญญัตินี ้ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน้าํหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ

ท่ีใช 
(๓) การรับน้าํหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย 
(๕) แบบ และจํานวนของหองนํ้าและหองสวม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การ

ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรอืระหวางอาคาร

กับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว 
(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใช

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใช

หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญัตินี้ 
(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผู

ครอบครองอาคารและเจาของอาคาร 
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจสอบ

อุปกรณประกอบของอาคาร 

                                                           
๑๒ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือ
ผูดําเนินการตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๘ ทวิ๑๓ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่
สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปน
เครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง 
การอนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรบัน้ําหนกั ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละ
ลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได 

 
มาตรา ๙๑๔  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว ให

ราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐ 
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการสวน

ทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได 
ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว  ถาตอมามีการ

ออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
เปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใช
บังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐ แตตองไมเกนิหน่ึงป นับแตวันท่ี
กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๑๐๑๕  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว ให

ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เปนการออกขอบัญญัตทิองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 

                                                           
๑๓ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) เปนการออกขอบัญญัตทิองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 

การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบใน
ขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไมให
ความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย 

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และ
ใหราชการสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๖  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็น

วาขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรอื
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกิน
ความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตร ีกําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่น
นั้น 

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 

๙ หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรหามการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายและใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวง หรอื
ขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณ ีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อ

                                                           
๑๖ มาตรา ๑๐ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออก
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให
ประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๗  เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม 

ขอจํากัด หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการ
ดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี ้ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (๒) 

(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตดาํเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (๑) 
ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติ
นี้วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมาย
อื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 

(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตางๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได 

 
มาตรา ๑๓ ตรี๑๘  ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ 
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของผูอ่ืนหรือ

ระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือท่ีสาธารณะ หรอื 
(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยน

การใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผูน้ันมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามี
ความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาว ออกไปอีกไดไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคารโดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่น
ไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ

                                                           
๑๗ มาตรา ๑๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แหงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปน

ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง 
ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมและผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม แหงละหน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 
 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๘๑๙  ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)๒๐ ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๔)๒๑ กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕)๒๒ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
(๖)๒๓ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐๒๔ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มี

หนาท่ีดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ 
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

 
 
 

                                                           
๑๙ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๑๘ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๑๘ (๔)  แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๓ มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๓ 
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑๒๕  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

 
มาตรา ๒๑ ทวิ๒๖ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่

กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒๒๗  ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา

ความสูงของอาคาร 
(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 
มาตรา ๒๓๒๘   
 
มาตรา ๒๔๒๙   
 
มาตรา ๒๕๓๐  ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินส่ี

                                                           
๒๕ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๒๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) .ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) .ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๒๖๓๑  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขอ

อนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถา
วิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจา
พนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 

 
มาตรา ๒๗๓๒  ในการตรวจพจิารณาคําขอรับใบอนญุาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

สั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอื
รายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหม และให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป 

 
มาตรา ๒๘๓๓  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ี

ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
รายการคํานวณ 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๓๔ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดาน

สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต
กระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย

                                                           
๓๑ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๔ มาตรา ๒๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

 
มาตรา ๒๙๓๕  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุม

งานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้ง
แนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

 
มาตรา ๓๐๓๖  ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผู

ควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ แตท้ังน้ีไมเปน
การกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามท่ี
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคน
ใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 

 
มาตรา ๓๑๓๗  หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื

เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรับอนุญาต 
ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากท่ีไดแจงไว
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต 

(๑) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ทําการแกไขเปล่ียนแปลงได 

(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
หรอื 

(๓)การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรอื
เปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรอื (๒) 
แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความใน
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของ

                                                           
๓๕ มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖ มาตรา ๓๐ แกไขโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูอื่นซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และ
ผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๓๒๓๘  อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี ้ 
(๑)๓๙ อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 

หรือกิจการอื่น ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช 

หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยาย
อาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรอื
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็
ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่
ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๐ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบ
สภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง 
ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบ
ระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบาํบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอ

                                                           
๓๘ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๓๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๐ มาตรา ๓๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การปองกันภยันตรายตาง ๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา 
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ 
แลวแตกรณี ตอไป 

 
มาตรา ๓๓๔๑  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุม

การใชใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๕ และมาตรา 
๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔๔๒  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสรางข้ึน

เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช
หรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ท้ังน้ี
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่
อาคารนั้นยังมีอยู  ท้ังน้ี ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคล
อื่นหรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๓๕๔๓  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตามระยะเวลา

ที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะ
สั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๓๖๔๔  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก

กันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 

                                                           
๔๑ มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๗๔๕ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ 
ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซ่ึงประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกา
สิบวันนับแตวันท่ีผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผู
ไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 

 
มาตรา ๓๘  ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแต

กรณี ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว
ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได 

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรอื
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจา
พนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบ
แทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาต
หรอืใบรับรอง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๙ ทวิ๔๖  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดพรอมทั้งแจง
ขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 
และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

                                                           
๔๕ มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๖ มาตรา ๓๙ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจง
เวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปน

ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของ
อาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายซ่ึงมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตน
เปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

(ช) วันเริ่มตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปน

การแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
ถาผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก

ใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง 
และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสรางดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแต
วันท่ีไดรับใบแจง 

ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๙ ตรี๔๗  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง

ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง
ดังกลาว 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตวันท่ี
เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรอื
มาตรา ๔๓ แลวแตกรณี 

                                                           
๔๗ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาว
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ 
(๒) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทาง

เทา หรือท่ีสาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรอื 

(๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และ
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หมวด ๓ ทวิ๔๘ 
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ 

   
 
มาตรา ๓๙  จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใด

ใชอาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี 

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
กรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจา
พนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเก่ียวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และให
โยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                           
๔๘ หมวด ๓ ทว ิมาตรา ๓๙ จัตวา มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับ
คนดูและจํานวนและระยะหางของส่ิงของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ 
เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ท่ีน่ังคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙ ฉ  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดย

ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนญุาต การตออายุใบอนุญาต การ

โอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคาร

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเม่ือไดย่ืนคํา
ขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคําส่ังไม
อนุญาต 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 
   

 
มาตรา ๔๐๔๙  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝา

ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้หรอื
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้ 

(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการลูกจาง หรอื
บรวิารของบคุคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการ
กระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือ
บริเวณดังกลาว และ 

(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับ
แตวันท่ีไดมีคําส่ังตาม (๑) 

 
มาตรา ๔๑๕๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให

ถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม

                                                           
๔๙ มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และให
นํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๕๑  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให

ถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรอื ขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๔๓๕๒  ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 

๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 

๔๒ ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และ
ผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปน
ผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซ่ึง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรค
หนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรยีกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปน
คาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี ้

 

                                                                                                                                                                                     
๕๐ มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๑ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๒ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๔๕๓  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนท่ียังไมไดรับ
ใบรับรอง ใบอนุญาต หรอืท่ีไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได
แจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 

 
มาตรา ๔๕๕๔  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังให

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝน
มาตรา ๓๔ ระงับการกระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สราง
ขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี ้หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพ
หรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจส่ังใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอาคาร
นั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๕๕ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสง

สวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบ
ระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบาํบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 
๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสินหรืออาจไม
ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังนี้ 

(๑) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อุปกรณประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวท่ีอุปกรณ หรือบริเวณท่ีเปดเผยและ
เห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น 

(๒) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพ
ท่ีปลอดภัยหรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุ
อันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได 

                                                           
๕๓ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๔ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ มาตรา ๔๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหาก
อุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และ
ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว 

 
มาตรา ๔๗๕๖  การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้

นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคล
ดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดใหปดประกาศสําเนา
คําสั่งหรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทํา
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานได
ทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๕๗  การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ส่ังใหระงับการกระทําที่เปน

การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึงจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําส่ังดังกลาว
ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับ
คําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขา

ไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๔๙๕๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได 

                                                           
๕๖ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๗ มาตรา ๔๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๘ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิ
การมีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๙ ทวิ๕๙  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดย

ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้
และเจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมี
การปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและ
คํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงานอาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมใน
การกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนงัสือแสดงหลักฐาน
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวา
เปนการกระทําของผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นให
คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

 
หมวด ๕ 
การอุทธรณ 

   
 
มาตรา ๕๐๖๐  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และ
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒)๖๑ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่น
อีกไมเกินหกคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงต้ัง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวา
สองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                           
๕๙ มาตรา ๔๙ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๑ มาตรา ๕๐ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร 

หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวนิจิฉัยอุทธรณ 
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได 

 
มาตรา ๕๑ ทวิ๖๒  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได 
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒๖๓  ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู

ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

                                                           
๖๒ มาตรา ๕๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๓ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น 

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอัน
เปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซ่ึงไม
อาจรอได 

ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖๖๔ 
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๕๓  ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณท่ีมีการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 
และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคล
ที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซ่ึงไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื

เคล่ือนยายเสร็จแลวน้ัน ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรอื
มาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้ง
อาคารนั้นได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ี
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือนายตรวจ

ตองกระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และใน
การนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕ ทวิ๖๕  หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผู

ตรวจสอบตามพระราชบัญญตัินี ้
 

                                                           
๖๔ ช่ือของหมวด ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๕ มาตรา ๕๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๕ ตรี๖๖  ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดย
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี ้ใหนํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 
เขตเพลิงไหม 

   
 

มาตรา ๕๖  เม่ือเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจา
พนักงานทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น  และบริเวณที่
เกิดเพลิงไหมโดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหาม
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๗๖๗  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันท่ี
เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
(๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซ่ึงจัดทําหรือควบคุม

โดยทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว 
 
มาตรา ๕๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม

หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง
เมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอ
ความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขต
เพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองท่ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ี
เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ท้ังน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเสนอ
ความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิง

                                                           
๖๖ มาตรา ๕๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๗ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวน
ทองถ่ินน้ันและบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 

๕๗ วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก 
ในกรณีที่มีการประกาศปรบัปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 

ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และให
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อ
ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๖๐๖๘  เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใด

กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากท่ี
กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
หรอืใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซ่ึง
ขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐ ทวิ๖๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม

ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศ
ดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อใช
ประโยชนตามท่ีกําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวล
กฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนได
ภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับ
อยูในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการจายเงินคาทดแทน 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 

 

                                                           
๖๘ มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๙ มาตรา ๖๐ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อ
ใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
นั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๒  เม่ือเกิดเพลิงไหมในทองท่ีใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองท่ีน้ัน

ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินีบ้ังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้
ในทองท่ีน้ันต้ังแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ 
ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันท่ีเจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น 

 
หมวด ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอทุธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจตาม
พระราชบัญญัตินี ้ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผู
ควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซ่ึง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรยีบเทียบคด ีเจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และ
นายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๔ ทวิ๗๐  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบ

แปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไวไดไม
เกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจ
แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดใน
ขอบัญญัติทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๐ มาตรา ๖๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๕๗๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา 

๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา 
๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๕ ทวิ๗๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยังตองระวาง

โทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๖๕ ตรี๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตอง

ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๖๕ จัตวา๗๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา ๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยัง

ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๖๖๗๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรอื

มาตรา ๓๙ ตร ีวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

                                                           
๗๑ มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๒ มาตรา ๖๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๓ มาตรา ๖๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๔ มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๕ มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๖ ทวิ๗๖  ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
๔๒ โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 
มาตรา ๖๗๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๘  ผูใด 
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรอื 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ 
หรือมาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แลวแตกรณี 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอื ท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๙  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ 

ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 
 
มาตรา ๗๐๗๘  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เปนการกระทําอันเกี่ยวกับ

อาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทําในทางการคา
เพ่ือใหเชา ใหเชาซ้ือ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๗๑๗๙  ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของ

                                                           
๗๖ มาตรา ๖๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๗ มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๘ มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๙ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แลวแตกรณี หรือเปน
การกระทําตามคําส่ังของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหถือวากรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การ
กระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ใหถือวาเจาของหรือผู

ครอบครองที่ดินหรืออาคารท่ีอยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่ง
ความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว 
เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๗๔๘๐ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซ่ึงเปนหัวหนาท่ี

ทําการอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ตร ีวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิด
ดังกลาวและผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ 

ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึง
จําคุกใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ  ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เม่ือ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลา
ตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป 

คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน 

 
 

                                                           
๘๐ มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๕  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการ และการอนุญาตใด ๆ 
ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
ในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปน
คําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขอ
อนุญาตหรือการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี ้ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้น
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการ

เสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตาม
พระราชบัญญัตินี ้ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๗  ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม 
หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารใน
ทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไม
เกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง การพัฒนาทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมี
ผลใชบังคับ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี ้
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

(๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุท่ี
กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

(๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรค
หน่ึงแลว ใหผูน้ันไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตามผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อ
ถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคาร
นั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทาย
พระราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเปน
รายไดสําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินนั้น ยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามท่ีตกลงกันแตตองไม
เกินสิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดไมรื้อถอนขนยายอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น
เขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗๘  ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่น

ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ 

หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙ 
หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ใหคงใชบังคับไดตอไป 
ท้ังน้ี เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๐  ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัตคิวบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 
๒๔๗๖ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
ในทองที่นั้นแลว 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       ส. โหตระกิตย 
     รองนายกรัฐมนตร ี
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตกอสราง ฉบบัละ  ๒๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบบัละ  ๒๐๐  บาท 
(๖)๘๑ ใบรับรอง ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 
(๖ ทวิ)๘๒ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ 

กิจการโรงมหรสพ   ฉบบัละ     ๕๐๐ บาท 
(๖ ตร)ี๘๓ ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ     ๑๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ     ๑๐  บาท 
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ)๘๔ การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไป

ตามอัตราใน (๖ ทวิ) 
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการ

กอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังน้ี 
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตรคิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร   แตละ

ชั้นรวมกัน    ตารางเมตรละ    ๒  บาท 
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต    ละช้ัน

รวมกัน    ตารางเมตรละ    ๔  บาท 
(ค) อาคารประเภทซึ่งตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน             หารอย

กิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร            แตละชั้นรวมกัน
    ตารางเมตรละ    ๔  บาท 

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด                              คูณดวย
สวนยาวท่ีสุด   ตารางเมตรละ    ๔  บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว  หรือกําแพง 
รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง                                       คิดตามความยาว 
   เมตรละ           ๑  บาท 

                                                           
๘๑ อัตราคาธรรมเนยีม (๖) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๒ อัตราคาธรรมเนยีม (๖ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๓ อัตราคาธรรมเนยีม (๖ ตรี) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๔ อัตราคาธรรมเนยีม (๘ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตกึ่งหนึ่ง
ขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง 
 

อัมพิกา/แกไข 
๔/๓/๔๕ 

B+A (C) 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัตคิวบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 
๒๔๗๖ ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองได
เจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น  ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม  และสมควรรวมกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ๘๕ 

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจา
พนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคํา
ขออนุญาตดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม

ตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและให
นํามาตรา ๖๐ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๘๕ รก.๒๕๓๕/๓๙/๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัตติามพระราชบัญญัติ
น้ีใหเหมาะสมและคลองตัวมากย่ิงข้ึน เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอน
การดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากย่ิงขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทํา
ความผิด และปรับปรุงบทบญัญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตน
หรือใหเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๑/๓/๔๕ 

B+A(C) 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๘๖ 
 

มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ีอางถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ใหถือวากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการ

เลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ

เพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปนใบอนุญาตกอสราง
โรงมหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณ ี

 

                                                           
๘๖ รก. ๒๕๔๓/๔๒ก/๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติ
ปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพ
ตอไปหลังจากใบอนุญาตส้ินอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไดตามใบอนุญาต
เดิม เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีคําสั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๕  บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง

อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอความ
แตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมี
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมาก
ข้ึน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบนั 
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุม
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไม
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการ
เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
เพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหส่ิงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการขนสงบุคคลในลักษณะ
กระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อ
ประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัต ิ
การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

----------------- 
 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในทองที่ดังตอไปนี ้
  (๑) เทศบาล 
  (๒) กรุงเทพมหานคร 
  (๓) เมืองพัทยา 
  (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการ 
ขุดดินหรือถมดินอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่อื่นนอกจาก 
ทองที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นวาจําเปนก็ได 
  ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไวโดยเปดเผยกอนวัน 
ใชบังคับไมนอยกวาเจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือ 
กิ่งอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองท่ี 
ที่กําหนดไวในประกาศ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "ดิน" หมายความรวมถึง  หิน กรวด หรอืทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปน
กับดิน 
  "พื้นดิน" หมายความวา  พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาต ิ
  "ขุดดิน" หมายความวา  กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรอืทําให 
พื้นดินเปนบอดิน 
  "บอดิน" หมายความวา  แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดิน ที่เกิดจากการขุด
ดิน 
  "ถมดิน" หมายความวา  การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูง
ขึ้นกวาเดิม 
  "เนินดิน" หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
  "แผนผังบริเวณ" หมายความวา  แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีต้ัง และขอบเขต 
ของท่ีดินท่ีจะขุดดินหรือถมดิน รวมท้ังท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง 
  "รายการ" หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความ 
ลึกของบอดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนิน
ดิน 
ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการ 
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 
  "เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๔) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  (๕) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นั้น 
  (๖) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตทองท่ีอ่ืน นอกจาก (๑) ถึง 
(๕) 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหปฏิบัติ 
การตามพระราชบัญญัตินี ้
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นท่ีไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมาย 
นั้นแลว 
 
  มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง 
ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน 
  (๒) ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 
ความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และระยะหาง 
จากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น 
  (๓) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง 
  (๔) วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
 
  มาตรา ๗  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘ 
  ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได 
  ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถา 
ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือ 
แยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือ 
แยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตาม 
มาตรา ๘ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม ยอมไมกระทบกระเทือนตอการ 
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นได ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ 
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
  (๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
ดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
  การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
  คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบใน 
ขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไม 
ใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันทราบดวย 
  ถาคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 
 
  มาตรา ๙  การแจงหรือการสงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
นี ้
ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูแจง ผูขุดดิน ผูถมดิน เจาของท่ีดิน หรอื 
ตัวแทน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนหนังสือและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือ 
ชื่อรับแทนการสงทางไปรษณียก็ได 
  ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาหนังสือแจง 
หรือคําสั่ง แลวแตกรณี ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให 
ถือวาผูแจง ผูขุดดิน ผูถมดิน เจาของท่ีดิน หรอืตัวแทน ไดทราบคําสั่งนั้น เมื่อพนกําหนดเจ็ดวัน 
นับแตวันท่ีไดมีการปดประกาศดังกลาว 
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัต ิ
นี้และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไมเกินอัตราทายพระราช 
บัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
         หมวด ๑ 
           คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
     --------------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการขุดดินและ 
ถมดิน" ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมทรพัยากรธรณี ผู
แทน 
กรมท่ีดิน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทน 
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนสภาวิศวกร และผูแทน 
สภาสถาปนิกแหงละหน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ 
และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เปนกรรมการและเลขานุ
การ 
 
  มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
  (๒) ใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) พิจารณาอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
  ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับการแตงตั้ง 
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว 
ติดตอกัน 
 
  มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปน 
เสียงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรอื 
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนําหรือความเห็นได 
  ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
         หมวด ๒ 
        การขุดดิน 
     ---------------- 
 
  มาตรา ๑๗  ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี 
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงาน 
ทองถ่ินกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี ้
  (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 
  (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
  (๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
  (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
  (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
  (๖) ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๗) ท่ีต้ังสํานักงานของผูแจง 
  (๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
  (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ี 
ไดรับใบรับแจง 
  ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตอง 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแต 
วันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง 
ใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
  ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 
 
  มาตรา ๑๘  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามมาตรา ๑๗ วรรคหา ให
เปน 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีมีการขุดดินน้ัน 
 
  มาตรา ๑๙  ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองเก็บใบรับแจง  
แผนผังบริเวณและรายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดู
ได 
  ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามมาตรา  
๑๗ ขอรับใบแทนใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด 
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
  มาตรา ๒๐  ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองทําการขุดดินใหถูกตองตามกฎ 
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
 
  มาตรา ๒๑  ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๐ และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จาง 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  มาตรา ๒๒  การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไมเปน 
เหตุคุมครองการขุดดินท่ีไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม 
ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคาสิน
ไหม 
ทดแทนเพื่อการนั้น เวนแตจะมีเหตุท่ีไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 
  มาตรา ๒๓  การขุดบอน้ําใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตอง 
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะ 
ขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน ตอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระทํา 
 
  มาตรา ๒๕  ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุซากดึกดําบรรพ หรือแร 
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา  
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากร 
ธรณีแลวแตกรณี ทราบโดยดวนในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การนั้น 
 
         หมวด ๓ 
        การถมดิน 
      -------------- 
 
  มาตรา ๒๖  ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ 
ท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ี 
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความ 
เดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคลอ่ืน 
  พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินสองพัน 
ตารางเมตร 
  การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงาน 
ทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง 
ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ี 
ไดรับใบรับแจง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคหา มาตรา ๑๘ มาตรา  
๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗  ผูถมดินตามมาตรา ๒๖ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎ 
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
 
  มาตรา ๒๘  ผูถมดินตามมาตรา ๒๖ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๗ และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จาง 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
         หมวด ๔ 
           พนักงานเจาหนาท่ี 
     --------------- 
 
  มาตรา ๒๙  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความ 
เสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิ 
รองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได 
  เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงาน 
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ถา 
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น 
ใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือ 
ถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได 
ตามท่ีเห็นสมควร 
  เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรานี ้ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน 
มอบหมายดวย 
 
  มาตรา ๓๐  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดิน 
ตามมาตรา ๑๗ หรอืการถมดินตามมาตรา ๒๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎ
กระทรวง 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม  ท้ังน้ี ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรอืตัวแทน 
หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินได 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอ 
เจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  
หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลว 
แตกรณ ีและใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกัน 
หรือระงับความเสียหายน้ันได 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถม
ดิน 
หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ 
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ทราบทันที ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาพนักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทองถ่ินมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมีคําส่ังส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ 
ตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี และใหถือวาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคําส่ัง 
ของพนักงานเจาหนาที่เปนอันสิ้นผล 
 
  มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจาหนาท่ีตอง 
แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและ 
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
         หมวด ๕ 
       การอุทธรณ 
      --------------- 
 
  มาตรา ๓๔  ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคําส่ังของ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหมีสิทธิ 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
 
  ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
ใหย่ืนคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ ในกรณีเชนนี ้ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาต 
ใหทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไมก็ได หรือจะส่ังใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายท่ีอาจ 
เกิดขึ้นก็ได 
  ใหผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี พิจารณาคําวินิจฉัย 
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
         หมวด ๖ 
               บทกําหนดโทษ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       -------------- 
 
  มาตรา ๓๕  ผูใดทําการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทําการถมดินตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม โดยไมไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา  
๒๖ วรรคส่ี แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ัง
จํา 
ท้ังปรับ 
  หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา  
๖ (๑) ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๓๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน 
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
  มาตรา ๓๙  ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๐  ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการ 
ถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๑  ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสีย 
หายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหม่ืนบาทและ 
ปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหา 
ไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีหางหุนสวน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปน 
ความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน 
ไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหถือวาเจา
ของ 
อสังหาริมทรัพยที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความ 
เสียหาย เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 
     บทเฉพาะกาล 
     ---------------- 
 
  มาตรา ๔๕  ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในทองที่ใด ใหปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช 
บังคับในทองท่ีน้ัน และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบรับแจงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี
 
           อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 
     ------------- 
 
 คาธรรมเนียม 
 (๑) คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน     ฉบบัละ  ๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร       หนาละ           ๕ 
บาท 
 
                                                                                       คาใชจาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 (๑) คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี      ใหจายเทาที่จําเปน
และใชจาย 
                    ขุดดินหรือถมดิน     ไปจริง 
 (๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ   ใหจายเทาที่จําเปน
ตาม 
        สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน    ระเบียบของทางราชการ 
                   แกผูไปทํางานเทา
อัตรา 
                  ของทางราชการ 
        
----------------------------------------------------------------
-------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีการขุดดินเพื่อ 
นําดินไปถมพื้นที่ที่ทําการกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือ 
ถมดินดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและ 
ความปลอดภัยของประชาชนได สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหการขุด
ดิน 
หรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่ 
กฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจา 
นุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เขตผัง 
เมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และในทองที่อื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศกําหนดเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
        สุนันทา/แกไข 
        ๒๑/๑๒/๔๔ 
        a+b (C) 
 
 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๘   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และมาตรา  ๑๐  แหง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 
“รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  

ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน  ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น  
วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจน
สภาพพื้นที่และบริเวณขางเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม  พรอมทั้งวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียง
ท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน 
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ขอ ๒ ในการขุดดินตามมาตรา  ๑๗  หรือการถมดินตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  ผูขุดดินหรือ
ถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน  และตองติดตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบเซนติเมตร  ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร  ในบริเวณที่ทํา
การขุดดินหรือถมดิน  และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดินหรือถมดิน  โดยแสดง
ขอความดังตอไปนี้ 

(๑) เนื้อท่ีโครงการที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน  เนินดิน  ความลึกหรือความสูงของการขุดดินหรือถมดิน 
(๓) วัตถุประสงคของการขุดดินหรือถมดิน 
(๔) เลขที่ใบรับแจงและวันที่สิ้นสดุการขุดดินหรือถมดิน 
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ  รวมทั้ง

เลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดินหรือถมดิน 
(๗) ชื่อและที่อยูของเจาของที่ดิน 
(๘) ชื่อและที่อยูของผูดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 
(๙) ขอความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกําหนด 
 

หมวด  ๑ 
การขุดดิน 

 
 

ขอ ๓ การขุดดินตามมาตรา  ๑๗  จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

ขอ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตให
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมาย 
วาดวยวิศวกร 

ขอ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร  ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
โดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับ
วุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนที่ปากบอดินไมเกินสี่ตารางเมตร 
ขอ ๖ ในกรณีท่ีเปนการขุดดินเพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุกระจายแพรพิษ  

หรือรังสี  ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  มายื่นประกอบการ
แจงดวย 

ขอ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมี พ้ืนที่ปากบอดินเกิน 
หนึ่งหมื่นตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเปนระยะไม 
นอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ 
สิ่งปลูกสราง  โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๘ ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  ตองระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบอดิน
ไมใหน้ําทวมขังและตองไมใชพ้ืนที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิด
การพังทลายของดินหรืออาจเปนอันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น 

ขอ ๙ ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ  ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  เจาของที่ดิน  
หรือผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ ๑๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ  ผูขุดดิน  ตองจัดใหมีสิ่งกันตก
หรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ  หรือไฟสัญญาณ
เตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น  ตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 
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ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ท่ีไมมีไฟฟาใหแสงสวาง  ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้น
ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๑๑ ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  ตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา
หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร  ทําดวยวัสดุถาวร  โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตร   
รอบบอดินในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

 
หมวด  ๒ 
การถมดิน 

 
 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ 
ท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร  ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน 
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 
(๔) ระยะเวลาทําการถมดิน 
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน 
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 
(๗) ภาระผูกพันตาง  ๆ   ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน 
ขอ ๑๓ การถมดินตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง

พระอาทิตยตก  ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๔ การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบ
แปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูงของ 
เนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิ
วิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๕ การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีผูควบคุมงานซึ่งเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๖ การถมดิน  สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะ
เปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสราง  โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๗ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ  ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือน
อันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร  ทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดิน
ท่ีถมดานที่ติดกับทางสาธารณะ  ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

ขอ ๑๘ ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ  ผูถมดิน  เจาของที่ดิน  หรือผูครอบครอง
ท่ีดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือ 
เนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน  ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน   
และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกันการ
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 
ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน  เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสราง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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